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กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษากลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา

รายงานฉบับสมบูรณ์รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2566 - 2570แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2566 - 2570

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

พ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
พ.ศ. 2566-2570

ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

1 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านโสกเก่า, บ้านโสกใหม่, บ้านนาป่าหนาด  ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 7.44

2 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาป่าหนาด ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 3.525

3 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนนเชียงคาน-บ้านโพน(สองข้างทาง) ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 6.074

4 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน - ปากคาน (ทางไปวัดภูหงส์ ฝ่ังขวา) ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย

1 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.532

5 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข 211 ตอนเชียงคาน-ปากชม (สามแยกบ้านน้อย-ทางเข้าภูทอกฝ่ังซ้ายทาง) ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย

1 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.346

6 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน -  ปากคาน (ทางไปภูหงส์ ฝ่ังซ้าย) ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย

1 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.239

7 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนนสายนาบอน-บ้านกลาง(ฝ่ังขวาทาง)  ต้าบลนาซ่าว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.367

8 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยวัดป่านาบอน บ้านนาบอน ต้าบลนาซ่าว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.316

9 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยซ้าม่วง บ้านนาบอน ต้าบลนาซ่าว  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.402

10 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข211 เชียงคาน-ปากชม บ้านผาแบ่น ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  (สองข้างทาง) 1 บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 19.395

11 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนนเลย-ทาล่ี บ้านสามแยก-บ้านน ้าภู ฝ่ังซ้าย – ขวา ต้าบลเมือง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 4.356

12 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนน นปพ.-ส่ีแยกบ้านผู้ว่า ต้าบลเมือง  อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1.431

13 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนนน ้าพาว-ซอยถ ้าพญานาคหลังราชภัฎเลย ต้าบลเมือง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.983

14 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านภูบ่อบิด ต้าบลกุดป่อง ถึง บ้านโพนกุดแพ ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 4.855

15 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหัวฝาย-บ้านนาบอน ต้าบลชัยพฤกษ์  อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.502

16 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางเข้าวัดป่าภูเหล็ก ต้าบลชัยพฤกษ์  อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.72

17 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาแขม ต้าบลนาแขม อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 1 นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.315

18 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านขอนแดง –  บ้านบง ต้าบลนาอาน อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 นาอาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1.364

19 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยข้าง สปก.-ทางเข้าวัดป่าบ้านนาซ้า ต้าบลนาอาน อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 นาอาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1.828

20 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนนปากชม-บ้านธาตุ(สองข้างทาง)  ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 1 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.564

21 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านภูเรือ หมู่7 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 1 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.397

22 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองเสือคราง หมู่2  ต้าบลหนองบัว  อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.483

23 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านบวมหก หมู่2  ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.282

24 การประปาส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงเพ่ิมก้าลังการผลิตน ้าขนาด 50 ลบ.ม/ชม. เป็น 100 ลบ.ม/ชม. ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 10.529

25 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านป่าจันตมและซอยสวนน ้า หมู่6  ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.326

26 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านทรายขาว(นอก) - ป้ัมPT  บ้านบุ่งค้อ หมู่3  ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.864

27 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านท่าทิศเฮือง – บ้านโนนฟากเลย  ต้าบลปากปวน อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 6.987

28 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยโรงน ้าปลาและซอยประดู่ทอง หมู่11  ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.374

29 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยประดู่ทอง บ้านวังน ้าเย็น หมู่11 ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.209

30 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ทิมทิม สปอร์ตคลับ – สามแยกหน้าวัง หมู่6  ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3

31 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยปราณีเนอสเซอร่ี หมู่11 ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.405

32 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยสวนล้าไยรีสอร์ท หมู่11 ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.193

33 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตถนนเชียงคาน - ท่าล่ี ก่อนขึ นภูหงษ์ หมู่1 ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 1 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.176

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

34 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านห้วยหินซา หมู่4 - บ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่9  ต้าบลธาตุ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 4,9 บ้านห้วยหินซา

บ้านพรหมมา

นุสรณ์

ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.806

35 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยข้างโรงเรียนบ้านนาซ่าว หมู่7 ต้าบลนาซ่าว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 7 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.211

36 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบริเวณหมวดทางหลวงปากภู-สนิทฟาร์ม หมู่ 6 ต้าบลเมือง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 6 สนิทฟาร์ม เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.406

37 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตแยกโรงเรียนบ้านนาแขม – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนาแขม หมู่ 1 ต้าบลนาแขม อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 1 บ้านนาแขม นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.19

38 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตกศน.บ้านฟากนา หมู่4  ต้าบลนาอาน อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 4 บ้านฟากนา นาอาน เมืองเลย เลย ห้วยน ้าปวน 0.16

39 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยข้างโรงพยาบาลนาแห้ว หมู่1 ต้าบลนาแห้ว อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 1 นาแห้ว นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.418

40 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตถนนปากชม - บ้านธาตุ หมู่1 ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 1 1 บ้านธาตุ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.554

41 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยบ้านก้านัน, ซอยข้างโรงเรียนสงาว, ซอยกลางบ้านสงาว หมู่ 4 ต้าบลห้วยพิชัย อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 1 4 ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.407

42 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยเทศบาล2 หมู่2 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 2 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.302

43 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านบวมหก – บ้านปลาบ่า หมู่5  ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 5 บ้านบวมหกบ้าน

ปลาบ่า

หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.242

44 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยคลองถมภูเรือ หมู่7 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 7 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.303

45 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านทรายขาว(นอก) - ป้ัมPT  บ้านบุ่งค้อ หมู่3  ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 3 บ้านทรายขาว

(นอก)

ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.46

46 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยโรงน ้าปลาและซอยประดู่ทอง หมู่11 ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 11 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.301

47 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยปราณีเนอสเซอร่ี - วัดป่าศรีสงคราม หมู่ 11  ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 11 วัดป่าศรีสงคราม ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.343

48 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาในเขตเทศบาล 1 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.05

49 เทศบาลต้าบล เคร่ืองผลิตน ้าประปาท่ีมีถาดเติมอากาศแบบน ้าหมุนวนและระบบล้างสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม/ชม.ระบบประปาวัดป่าธรรมเสนา บ้าน

เชียงกลม หมู่ท่ี 1

1 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.89

50 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาโพธ์ิ หมู่5, หมู่17, หมู่12  ต้าบลกุรุคุ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.295

51 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านท่าค้อ หมู่4 ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.765

52 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม-ธาตุพนม ถึง บ้านท่าค้อ ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.008

53 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านดอนโมง หมู่4 ต้าบลหนองญาติ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.816

54 การประปาส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ต้าบลท่าอุเทน อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 10.55

55 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านทู้ หมู่6  ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 3.211

56 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาแกน้อย หมู่1  ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.65

57 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านม่วง หมู่1  ต้าบลนาคูณใหญ่ อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.238

58 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าชุมชนคุ้มวัดป่าศรีหนาถ หมู่2  ต้าบลนางัว  อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.244

59 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบริเวณชุมชนหลังโรงเรียนบ้านตาล หมู่7  ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.382

60 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนนทุ่งทอง ชุมชนหลังโลตัส  ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.188

61 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาหว้า หมู่5  ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.204

62 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านโนนชัยวาน หมู่3  ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.28

63 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลนาหว้า   ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.321

64 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านท่าค้อ หมู่3 ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 3 บ้านท่าค้อ ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.821



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

65 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตโรงงานพลาสติก-ซอยเมรุ บ้านหัวบึงทุ่ง หมู่3 ต้าบลธาตุพนมเหนือ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 3 บ้านหัวบึงทุ่ง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2984

66 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตนาแก-บ้านต้นแหน หมู่7 ต้าบลนาแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพม 1 7 บ้านต้นแหน นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7396

67 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านนาหว้า หมู่5 ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 5 บ้านนาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.3027

68 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตถนนสุดใจ ซอย2 ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.1873

69 กรมการปกครอง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านนาดอกไม้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 8 บ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

70 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตทางหลวงหมายเลข2132 เซนต์ยอเซฟ-ห้วยโคน ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.0857

71 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 1 9 บ้านหนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

72 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 1 บ้านบัว ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

73 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน บ้านดอนพัฒนา ไปบ้านสุขเกษมม.11 ความยาว 2,000 เมตร 1 ดอนพัฒนา-สุข

เกษม

พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

74 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดงน้อย ไป บ้านดอนพัฒนา หมู่ท่ี 6 ความยาว 2,000 เมตร 1 ดงน้อย-ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

75 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านสุขเกษม ความยาว 2,000 เมตร 1 สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1

76 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี11 บ้านสุขเกษม ความยาว 2,000 เมตร 1 สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

77 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านดงน้อย ความยาว 2,000 เมตร 1 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

78 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ท่ี 10 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 1 10 คลองเจริญ พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1

79 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน บ้านพิมาน ไปบ้านสุขเกษม หมู่ท่ี 7 ความยาว 2,000 เมตร 1 พิมาน-สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

80 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 9 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

81 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

82 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.001

83 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด(ตอนล่าง) ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

84 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

85 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 บ้านโคกสีี ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 8 โคกสี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

86 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 บ้านโนนอุดม ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

87 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

88 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 2 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

89 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

90 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

91 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

92 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

93 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

94 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

95 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

96 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

97 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

98 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

99 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

100 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

101 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

102 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

103 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

104 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 1 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

105 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขยายท่อส่งน ้าประปา ม.7 ถึง  ม.14 1 หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2.4

106 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าประปา 1 7,14 นาพระชัย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.399

107 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านท่าไคร้ หมู่5 ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.408

108 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยน ้าจั น หมู่5 ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.188

109 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองนาแซง หมู่11 ต้าบลวิศิษฐ์  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.153

110 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาป่าน หมู่4  ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.795

111 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าเทศบาลซอย31 หมู่4  บ้านโนนชาด ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.561

112 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านไร่ ถึง บ้านโนนส้าราญ ต้าบลปากคาด  อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 4.244

113 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข212 จากบ้านทุ่งสว่าง ซอย17 ถึง เทศบาลซอย54  ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.649

114 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านเอือด หมู่5 ต้าบลพรเจริญ อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.535

115 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าพรเจริญซอย3, พรเจริญซอย7  หมู่8   ต้าบลพรเจริญ อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.238

116 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านแสนสุข หมู่ท่ี 11 ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 11 บ้านแสนสุข บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.14

117 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านแสนส้าราญ หมู่ท่ี 10 ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 10 บ้านแสนส้าราญ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.459

118 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านแสนประเสริฐ หมู่ท่ี 9 ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 9 บ้านแสนประเสริฐ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.153

119 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านดงหมากยาง หมู่ท่ี 7 ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 7 บ้านดงหมากยาง บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.53

120 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านนาโนน หมู่ท่ี 4 ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 4 บ้านนาโนน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.265

121 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านดอนเจริญ หมู่ท่ี 11 ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 11 บ้านดอนเจริญ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.092



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

122 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ท่ี8 ,  บ้านนาสุขสันต์ หมู่ท่ี 12  ต้าบลวิศิษฐ์ , บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  หมู่ท่ี 6, บ้านหนองตะไก้

  หมู่ท่ี 7 ต้าบลโป่งเปือย,  อ้าเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ

1 812 บ้านห้วยดอกไม้

บ้านนาสุขสันต์

บ้านห้วยสามยอด

เทวกุลบ้านหนอง

ตะไก้

วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 14.8

123 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านเหล่าถาวร หมู่ท่ี 6 ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 6 บ้านเหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.315

124 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านหนองนาแซง หมู่ท่ี 5 ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 5 บ้านหนองนาแซง วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.161

125 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บ้านนาป่าน หมู่ท่ี 4 ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 4 บ้านนาป่าน วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.795

126 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านจักรทิพย์ หมู่13 ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ 1 13 บ้านจักรทิพย์ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.12

127 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านเหล่าทอง หมู่4 ต้าบลเหล่าทอง อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 4 บ้านเหล่าทอง เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.81

128 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านโนนชาด(ท่าสังคม), เทศบาลซอย31 หมู่4  ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบีงกาฬ 1 4 บ้านโนนชาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.327

129 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตทางหลวงหมายเลข 212 จากบ้านทุ่งสว่าง ซอย17 ถึงหน้าการไฟฟ้า หมู่10 ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 10 บ้านทุ่งสว่าง ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.998

130 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านเอือด หมู่5 ต้าบลพรเจริญ อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 5 บ้านเอือด พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.556

131 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 1 5 โนนสา ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.433

132 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 3 บ้านนาโก, หมู่ 1 บ้านสมสะอาด, หมู่ 5 บ้านกุดแข้ ต้าบลกุดแข้ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 3

1

5

นาโก

สมสะอาด

กุดแข้

โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 12.9

133 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ ต้าบลนาสีนวน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 9 เขามโนรมย์ ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 2.191

134 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ชุมชนนาโปใหญ่ ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุมชนนาโปใหญ่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 1.042

135 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 7 บ้านตาลรุ่ง (คุ้มสร้างดง) ต้าบลดอนตาล อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 7 ตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.246

136 จังหวัด ขยายประปาหมู่บ้าน 1 6 แพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.165

137 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อประปา 1 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

138 จังหวัด โครงการขยายท่อประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 1 3 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

139 จังหวัด โครงการขยายท่อระบบประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 1 1 บ้านโพนแดง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.283

140 จังหวัด โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน 1 3 บ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3467

141 จังหวัด โครงการขยายท่อประปาสู่พื นท่ีการเกษตรสายนานายศุภชัยถึงนานายโฮม 1 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.085

142 จังหวัด โครงการขยายท่อประปาสู่พื นท่ีการเกษตรสายนานายเด็ดถึงนานายสุทธิพงษ์ 1 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.155

143 จังหวัด โครงการขยายท่อประปาสู่พื นท่ีการเกษตรสายนานายเข็มทองถึงบ้านนายแสวง 1 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.253

144 จังหวัด โครงการขยายท่อประปาสู่พื นท่ีการเกษตรสายนานายเด็ดถึงนานายสุทธิพงษ์ 1 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.155

145 จังหวัด โครงการขยายท่อประปาสู่พื นท่ีการเกษตรสายนานายทองเข็มถึงบ้านนายแสวง 1 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.254

146 จังหวัด โครงการขยายท่อประปาสู่พื นท่ีการเกษตรสายนานายศุภชัยถึงนานายโฮม 1 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.085

147 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน 1 5 บ้านเหล่าเหนือ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2

148 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

149 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 1 13 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

150 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 1 9 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1901

151 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.19
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แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

152 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 1 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

153 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 1 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

154 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 1 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

155 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 1 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

156 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

157 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

158 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 1 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

159 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 1 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

160 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 1 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

161 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 11 เหล่าหลวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

162 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 3 หนองกระโซ่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

163 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

164 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.2 1 2 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8873

165 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7763

166 เทศบาลต้าบล วางท่อเมนต์น ้าประปาภายในหมู่บ้าน 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

167 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงถังเก็บน ้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

168 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองหอย หมู่4 ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 5.842

169 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านทุ่งพัฒนา หมู่16 ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.779

170 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านกกกอก หมู่12  ต้าบลงิ วด่อน อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 1.178

171 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนายอ ถนนนายอ-เต่างอย ต้าบลงิ วด่อน อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.816

172 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาแกน้อย หมู่4  ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 4.784

173 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธ์ุสกลนคร ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.813

174 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านโคกสว่าง(เล่ียงเมือง) ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 1.769

175 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองศาลา หมู่9  ต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 6.098

176 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาดอกไม้ หมู่6  ต้าบลฮางโฮง  อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 1.173

177 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองอ้อ หมู่13, บ้านหนองแวง หมู่11  ต้าบลพรรณา อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.401

178 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านน้อยโนนจ้านงค์ หมู่10 ต้าบลพรรณา  อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.265

179 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านพังขว้าง หมู่1 ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 1 บ้านพังขว้าง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.751

180 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านดอนเสาธง หมู่1 ต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 1 บ้านดอนเสาธง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.896

181 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตทางหลวงหมายเลข 22 โตโยต้า - ป้ัมน ้ามัน ปตท. หมู่8 ต้าบลพังโคน อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 8 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.47

182 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านหนามแท่ง หมู่2, หมู่4 ต้าบลบ้านถ่อนอ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 2,4 บ้านหนามแท่ง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.835

183 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านโพธ์ิชัยทอง หมู่19 ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 1 19 บ้านโพธ์ิชัยทอง อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.4095

184 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลต้าบลส่องดาว 1 4,7,9,1

0,

โคกกลาง,โพน

สวาง,โนนสะอาด,

หนองแดง,หนอง

แซง

ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7497



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

185 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านบุ่งเล หมู่4  ต้าบลเมืองหมี อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 7.557

186 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านเวียงคุก หมู่1, หมู่2, หมู่5 ต้าบลเวียงคุก อ้าแภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 8.142

187 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านปะโค หมู่5  ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 3.921

188 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านโคกก่อง หมู่10 ต้าบลพระธาตุบังพวน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 2.88

189 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหม้วย หมู่9, บ้านเชือก หมู่7 ต้าบลพระธาตุบังพวน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 5.966

190 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าป้ัมน ้ามัน ปตท. จอมเสด็จ-แยกบ้านบอน (ถึงโรงงานสุรา จ.หนองคาย)  ต้าบลหาดค้า  อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย

1 หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 2.774

191 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านจอมเสด็จ (ซอยจอมเสด็จ9 - ซอยหลังสนามกอล์ฟ) หมู่11 ต้าบลหาดค้า อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 1.166

192 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยวัดป่าเวฬุวัน(ป่าบง) หมู่4 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 1 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.214

193 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข212 ส่ีแยกอนามัยกุดบง ถึง บ้านกุดบงใหม่ หมู่13  ต้าบลกุดบง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.711

194 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านร่องถ่อน หมู่5  ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.342

195 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าซอยวัดป่าเทพวังทอง ถึง บ้านหนองปลาไหล ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.173

196 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข2267  บ้านหนองปลาไหล  หมู่20  ถึง บ้านนาเพียง หมู่8  ต้าบลจุมพล  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย

1 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 4.008

197 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าชุมชนดอนเขียว ต้าบลกองนาง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.175

198 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข 212 จากบ้านต้อน ถึงหน้าโรงพยาบาลรัตนวาปี อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 17.256

199 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองบัวเงิน หมู่2, บ้านนาไหม หมู่12 ถนนหนองบัวเงิน-วัดดงแขม ต้าบลสระใคร อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 1 สระใคร สระใคร หนองคาย น ้าสวย 1.182

200 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตและก่อสร้างสถานีเพ่ิมแรงดันเทศบาลต้าบลเฝ้าไร่ ต้าบลเฝ้าไร่ อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 85.189

201 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตทางหลวงชนบท นค.3045 บ้านกุดแห่ หมู่11 ต้าบลโพธ์ิชัย อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 11 บ้านกุดแห่ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.209

202 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านนาฮี(โค้งบ้านดอนบูด) หมู่16  ต้าบลค่ายบกหวาน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 16 บ้านนาฮี ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.463

203 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านคุยนางขาว หมู่3, หมู่4  ต้าบลหนองกอมเกาะ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 3,4 บ้านคุยนางขาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.523

204 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยวัดป่าเทพวังทอง บ้านหนองปลาไหล หมู่20  ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 20 บ้านหนองปลาไหล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.841

205 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยจอมนาง 16 จากหลังโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยถึง ประพตรีสอร์ท หมู่14 ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 14 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.653

206 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านร่องถ่อน หมู่5  ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 5 บ้านร่องถ่อน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.283

207 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตวัดโนนศิลา ถึง โรงเรียนปากสวยพิทยาคม หมู่4 ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 4 บ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1 0.351

208 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยไฟฟ้าเก่า หมู่2, บ้านแดนเมืองซอย11,12 หมู่3 ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 2,3 บ้านแดนเมือง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1 0.253

209 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตซอยโรงหล่อบุญสนอง หมู่6  ต้าบลพานพร้าว อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 6 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 0.128

210 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตวัดดงนาหาง บ้านไชยา หมู่4  ต้าบลสระใคร อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 1 4 บ้านไชยา สระใคร สระใคร หนองคาย น ้าสวย 0.413



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

211 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านเจื องซอยทุ่งนาแล หมู่4  ต้าบลแก้งไก่ อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 4 บ้านเจื อง แก้งไก่ สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.18

212 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านล้าภูพานซอย6  หมู่3  ต้าบลผาตั ง อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 3 บ้านล้าภูพาน ผาตั ง สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 0.105

213 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านนาพิพาน ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 4 นาพิพาน ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.458

214 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโคกป่าฝาง ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 3 โคกป่าฝาง ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 1.169

215 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าชุมชนเพ่ืออุปโภคบริโภค ระบบประปาขนาดใหญ่มาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า บ้านดงบัง หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองปลาปาก อ้าเภอ

ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

1 8 ดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 2.6

216 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าชุมชนเพ่ืออุปโภคบริโภค ระบบประปาขนาดใหญ่มาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า บ้านขุมค้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองปลาปาก อ้าเภอ

ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

1 5 ขุมค้า หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 2.6

217 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านนาคลอง หมู่6  ต้าบลเชียงพิณ  อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.692

218 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านดงหนองโพธ์ิ(ซอยสวนน ้า) หมู่4   ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 1 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.178

219 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านช้าง หมู่3  ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.853

220 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองบุ หมู่14  ต้าบลสามพร้าว อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.224

221 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านค่ายเสนีย์รณยุทธ หมู่4 (ซอยหลังซอยไทยวัสดุ)  ต้าบลหนองขอนกว้าง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.624

222 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองหิน หมู่7 ต้าบลหนองขอนกว้าง  อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.923

223 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหนองบ่อ หมู่6  ต้าบลหมูม่น อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.436

224 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าอ้าเภอกุดจับ - บ้านขอนยูง ต้าบลขอนยูง  อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 7.051

225 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านโพน - บ้านก้อง ต้าบลบ้านก้อง อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 1 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 7.964

226 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านหยวก – บ้านท่าล่ี ต้าบลบ้านหยวก  อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 1 บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 24.676

227 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อส่งน ้าเพ่ือเสริมแรงดันจากโรงกรองน ้าแม่ข่ายบ้านนาไหม - บ้านนาโฮง ต้าบลนาไหม อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 10.956

228 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางหลวงหมายเลข 2096 บ้านนาโฮง - บ้านสันติสุข - บ้านห้วยปลาโด ต้าบลบ้านดุง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 6.578

229 การประปาส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงเพ่ิมก้าลังการผลิตน ้าขนาด 100 ลบ.ม/ชม. เป็น 200 ลบ.ม/ชม. ต้าบลกลางใหญ่ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 20.845

230 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าสามแยกท่าบ่อบ้านผือ-บ้านดงหวาย ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 8.458

231 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านพลับ-บ้านภูดิน ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 3.51

232 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าทางเล่ียงเมืองบ้านผือ - บ้านหนองนกเขียน  ต้าบลหายโศก อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.766

233 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านคอนสวรรค์ หมู่9 ต้าบลเพ็ญ อ้าเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี 1 9 บ้านคอนสวรรค์ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.308

234 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านหนองเป็ด หมู่12  ต้าบลเชียงยืน  อ้าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 1 12 บ้านหนองเป็ด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.293

235 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านดงสระพัง หมู่6   ต้าบลกุดสระ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 6 บ้านดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.8521

236 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านโนนบุญมี หมู่5  ต้าบลนิคมสงเคราะห์ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 5 บ้านโนนบุญมี นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.697

237 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านหนองหิน หมู่7 ต้าบลหนองขอนกว้าง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 7 บ้านหนองหิน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.479

238 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านหัวขัว หมู่2 ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 2 บ้านหัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.345

239 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านผักกาดย่า หมู่7 ต้าบลปะโค อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 7 บ้านผักกาดย่า ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.18

240 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตสามแยกท่าบ่อบ้านผือ - บ้านดงหวาย หมู่15 ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 15 บ้านดงหวาย บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 4.203
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241 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตบ้านหว้านใหญ่ หมู่11 ต้าบลดอนกลอย อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 1 11 บ้านหว้านใหญ่ ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.078

242 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ทางหลวงหมายเลข 2134 จากบ้านห้วยสะคาม ถึง สามแยกตัดทางหลวงหมายเลข 2222 ต้าบลโขงเจียม อ้าเภอโขง

เจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 3 ห้วยสะคาม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.78

243 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบึงหอม หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 5 บึงหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.55

244 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้าหาด หมู่ท่ี 9 ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 9 ค้าหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.55

245 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 12 ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 12 หนองหว้า หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.55

246 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 หนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.55

247 จังหวัด ขยายประปาหมู่บ้าน 1 6 แพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.165

248 จังหวัด ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน ้า 1 6 ทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.263

249 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 1 13 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

250 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 1 9 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1901

251 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.19

252 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

253 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 1 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

254 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 1 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

255 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 1 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

256 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 1 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

257 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 1 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

258 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 1 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

259 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 1 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

260 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

261 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 1 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

262 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 1 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

263 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 1 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

264 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 11 เหล่าหลวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

265 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 3 หนองกระโซ่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

266 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

267 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.2 1 2 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8873

268 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7763

269 เทศบาลต้าบล วางท่อเมนต์น ้าประปาภายในหมู่บ้าน 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

270 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงถังเก็บน ้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

271 จังหวัด ขยายประปาหมู่บ้าน 1 6 แพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.165

272 จังหวัด ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน ้า 1 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3

273 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 1 13 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

274 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 1 9 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1901

275 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.19



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

276 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

277 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 1 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

278 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 1 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

279 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 1 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

280 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 1 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

281 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 1 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

282 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 1 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

283 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 1 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

284 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

285 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 1 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

286 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 1 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

287 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 1 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

288 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 11 เหล่าหลวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

289 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 3 หนองกระโซ่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

290 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

291 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.2 1 2 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8873

292 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7763

293 เทศบาลต้าบล วางท่อเมนต์น ้าประปาภายในหมู่บ้าน 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

294 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงถังเก็บน ้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

295 จังหวัด ขยายประปาหมู่บ้าน 1 6 แพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.165

296 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 1 13 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

297 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 1 9 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1901

298 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.19

299 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

300 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 1 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

301 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 1 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

302 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 1 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

303 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 1 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

304 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 1 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

305 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 1 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

306 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 1 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

307 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

308 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 1 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

309 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 1 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

310 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 1 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

311 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 11 เหล่าหลวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

312 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 3 หนองกระโซ่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

313 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

314 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.2 1 2 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8873

315 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7763

316 เทศบาลต้าบล วางท่อเมนต์น ้าประปาภายในหมู่บ้าน 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

317 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงถังเก็บน ้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

318 จังหวัด ขยายประปาหมู่บ้าน 1 6 แพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.165

319 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาให้ท่ัวถึง 1 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

320 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 1 13 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

321 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 1 9 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1901

322 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.19

323 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

324 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 1 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

325 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 1 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

326 เทศบาลต้าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 1 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

327 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 1 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

328 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 1 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

329 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 1 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

330 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 1 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

331 เทศบาลต้าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 1 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2

332 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 1 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

333 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 1 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

334 เทศบาลต้าบล โครงการวางระบบท่อเมนน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 1 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

335 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 11 เหล่าหลวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

336 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 3 หนองกระโซ่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

337 องค์การบริหารส่วนต้าบล เปล่ียนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ ว ชนิดปลายบาน ชั น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร 1 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

338 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.2 1 2 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8873

339 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน ม.1 1 1 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7763

340 เทศบาลต้าบล วางท่อเมนต์น ้าประปาภายในหมู่บ้าน 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

341 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงถังเก็บน ้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

342 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 11 2 11 ทรัพย์อุดม ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 5.2

343 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 8 2 8 โคกกระแช ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 3

344 ส้านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน ้าดิบเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 2 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 4.5456

345 จังหวัด โครงการระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาลเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ 3 16 6 เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.423



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 
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แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

346 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 3 9 โนนสมบูรณ์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

347 จังหวัด โครงการขยายเขตประปาเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนน ้า 3 7 เหล่าภูมี หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.4998

348 จังหวัด โครงการขยายเขตประปาเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนน ้า 3 7 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.4

349 จังหวัด โครงการขยายเขตประปาเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนน ้า 3 4 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.4

350 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเด่ือตอนล่าง 3 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

351 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 3 3 3 โนนสวาง ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 1

352 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา  (วัดวัมมิกาวาส) 3 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.07

353 จังหวัด ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายท่อส่งน ้าประปาหมู่บ้าน 3 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.267

354 จังหวัด ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่ 3 6 หนองสูงใหม่ หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

355 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4983

356 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

357 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลดงหมู 3 3,4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

358 จังหวัด ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน ้า 3 6 ทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.263

359 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลป่งขาม 3 2,4,7 สองคอนใต้ -นาดี

 -ไผ่ล้อม

ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

360 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 1 3 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

361 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 6 3 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

362 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 2 3 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

363 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8 3 5 หนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3.22

364 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.264

365 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9 3 9 บ้านชะโนด-นิคม ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.931

366 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4 3 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.362

367 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม 3 5 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

368 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

369 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1 3 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

370 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 11 น้อยหนองกอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3

371 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 9 ม่วงไข่น้อย ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.15

372 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 8 ป่าปอ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3

373 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 3 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.15

374 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 3 6 หนองนามกอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.3

375 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 3 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3

376 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 4 ลาดดู่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.15

377 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 3 บ้านลาดค้อ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3

378 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 2 บ้านกลาง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3
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379 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 1 บ้านด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3

380 จังหวัด ก่อสร้างประปาบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์หมู่บ้าน 3 1 บ้านด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.65

381 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแล้งตอนล่าง ช่วงท่ี 2 3 9 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.256

382 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแล้งตอนล่าง ช่วงท่ี 1 3 9 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.438

383 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแล้งตอนบน 3 9 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.48

384 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแล้งตอนบน ช่วงท่ี 1 3 9 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.368

385 จังหวัด ขุดลอกห้วยโป่งตอนบน 3 8 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.223

386 จังหวัด ขุดลอกห้วยเหล็กเปียกตอนกลาง 3 3 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.105

387 จังหวัด ขุดลอกคลองส่งน ้าสาธารณประโยชน์หนองโดนตอนล่าง 3 1 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

388 จังหวัด ขุดลอกคลองส่งน ้าท่ีสาธารณประโยชน์หนองโดนตอนบน 3 1 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

389 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยบูชา บ้านนายม 3 5 บ้านนายม ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.498

390 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยกุดขุ่น 3 1 ไฮหย่อง แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.429

391 จังหวัด ขุดลอกหนองโดน 3 12 สมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.471

392 จังหวัด ขุดลอกหนองเหมือด 3 5 บะแต้ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.482

393 จังหวัด ขุดลอกหนองไฮ 3 3 หนองไฮใหญ่ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

394 จังหวัด ขุดลอกหนองเหมือด 3 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.428

395 จังหวัด ขุดลอกหนองโดน ตอนล่าง 3 12 สมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

396 จังหวัด ขุดลอกห้วยจิบแจบ 3 18 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.494

397 จังหวัด ขุดลอกหนองปลาโด 3 10 หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.457

398 จังหวัด ขุดลอกหนองตูม (ตอนบน) 3 5 หนองเป็น ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4

399 จังหวัด ขุดลอกหนองตูม 3 5 หนองเป็น ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4

400 จังหวัด ขุดลอกหนองนกหงส์ 3 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.492

401 จังหวัด ขุดลอกหนองนกหงศ์ 3 15 อุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.492

402 จังหวัด ขุดลอกหนองปลา ตอนบน 3 2 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.492

403 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยเสียว 3 1 ฟังโคน พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.482

404 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยโพธ์ิใหญ่ 3 1 ฟังโคน พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.482

405 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยค้าโพธ์ิน้อย 3 1 ฟังโคน พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.482
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406 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยพังโคน 3 9 ศรีจ้าปาชนบท พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.482

407 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแก 3 8 โพธ์ิชัย พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.482

408 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแก 3 9 ศรีจ้าปาชนบท พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.471

409 จังหวัด ขุดลอกห้วยแดง 3 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.454

410 จังหวัด ขุดลอกห้วยแก ตอนบน 3 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.474

411 จังหวัด ขุดลอกห้วนนาโพธ์ิ 3 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.499

412 จังหวัด ขุดลอกหนองบ่อแล้ง 3 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.495

413 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าหนองสิม 3 5 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

414 จังหวัด ชุดลอกสระน ้าหนองขอก 3 5 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

415 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยบึงโง้ง 3 7 ดอนหวาย เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

416 จังหวัด ขุดลอกหนองหนาว บ้านขาม 3 4 บ้านขาม ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.474

417 จังหวัด ขุดลอกหนองบัวบ้านม่วง 3 1 บ้านม่วง ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.472

418 จังหวัด ขุดลอกห้วยปลาโด บ้านหนองสะโน 3 6 บ้านหนองสะโน คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

419 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยค้อ บ้านนาโพธ์ิ 3 5 บ้านนาโพธ์ิ คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

420 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยวังขอนสัก บ้านหนองหลาหมัด 3 2 บ้านหนองหลา

หมัด

คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.387

421 จังหวัด ขุดลอกหนองตากล้าสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง 3 21 โคกกลาง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.462

422 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยวังเครือจาร บ้านแสงเจริญ 3 8 บ้านแสงเจริญ อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3

423 จังหวัด ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ (วังหัววัว) บ้านวังโพ 3 6 บ้านวังโพ อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.481

424 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยปลากุด บ้านโคกก่อง 3 4 บ้านโคกก่อง อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.498

425 จังหวัด ขึดลอกล้าห้วยไร่ตอนล่าง บ้านหัวนา 3 3 บ้านหัวนา อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.498

426 จังหวัด ขุดลอกห้วยวังปุ่ง 3 ดอนส้มโฮง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.495

427 จังหวัด ขุดลอกหนองซ้าบก 3 โคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.876

428 จังหวัด ขุดลอกห้วยน ้าหยาด 3 โคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.488

429 จังหวัด ขุดลอกห้วยยางตอนล่าง 3 ตาดภูวง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.933

430 จังหวัด ขุดลอกหนองตาดชุมโพธ์ิ 3 หนองแปน ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.469

431 จังหวัด ขุดลอกห้วยบง 3 หนองแปน ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.98

432 จังหวัด ขุดลอกห้วยซัน 3 สนามชัย ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.493

433 จังหวัด ขุดลอกห้วยยาง 3 สนามชัย ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

434 จังหวัด ขุดลอกหนองสิม 3 โคกโพนยาง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.455

435 จังหวัด ขุดลอกหนองแวง 3 โคกโพนยาง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.954

436 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยยาง 3 ตาภูวง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.005

437 จังหวัด ขุดลอกหนองป่าช้า 3 หนองท่ม ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3717

438 จังหวัด ขุดลอกหนองสุริโย 3 โคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1778

439 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยกุดแล้ง 3 ผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.2046
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440 จังหวัด ขุดลอกสระบ้านแกว 3 โนนอุดม ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.492

441 จังหวัด ขุดสระน ้าหนองกอเตย 3 ปลาโหลน้อย ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4178

442 จังหวัด ขุดลอกห้วยดินแดง 3 โคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.48

443 จังหวัด ขุดลอกหนองสระน ้า 3 ดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1015

444 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดข่า (ตอนล่าง) 3 งิ ว ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.495

445 จังหวัด ขุดลอกหนองพังฮอ 3 พังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 7.132

446 จังหวัด ขุดลอกหนองกกโพธ์ิ 3 ธาตุพัฒนา วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.49

447 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยเหล็กไฟตอนกลาง 3 ตาดโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.283

448 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแสด 3 ตาดโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.482

449 จังหวัด ขุดลอกหนองสโน 3 กุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.621

450 จังหวัด ขุดลอกหนองแวงน้อย 3 หนองแวงน้อย หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 2.87

451 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดน ้าค้าง 3 จ้าปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.493

452 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดไฟ 3 จ้าปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.489

453 จังหวัด ขุดลอกล้าน ้ายาม 3 ค้อ หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.976

454 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยล่องน้อย 3 ดินยาวน้อย หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.125

455 เทศบาลต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าเพ่ือผลิตน ้าประปา ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3 2 บ้านโนนปอแดง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.476

456 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา  (วัดวัมมิกาวาส) 3 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.07

457 จังหวัด ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายท่อส่งน ้าประปาหมู่บ้าน 3 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.267

458 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4983

459 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

460 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลดงหมู 3 3,4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

461 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน 3 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

462 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน 3 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

463 จังหวัด โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน 3 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

464 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน) 3 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

465 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE  (รอบหมู่บ้าน) 3 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

466 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลป่งขาม 3 2,4,7 สองคอนใต้ -นาดี

 -ไผ่ล้อม

ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

467 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 7 3 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

468 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 5 3 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

469 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 4 3 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

470 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 3 3 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

471 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 6 3 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

472 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 2 3 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

473 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 1 3 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5
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474 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8 3 5 หนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3.22

475 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.264

476 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9 3 9 บ้านชะโนด-นิคม ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.931

477 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4 3 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.362

478 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม 3 5 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

479 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

480 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1 3 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

481 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา  (วัดวัมมิกาวาส) 3 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.07

482 จังหวัด ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายท่อส่งน ้าประปาหมู่บ้าน 3 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.267

483 จังหวัด โครงการปรับปรุ่งระบบประปาหมุ่บ้าน 3 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4983

484 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

485 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

486 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

487 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลป่งขาม 3 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

488 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลดงหมู 3 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

489 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 7 3 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

490 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 5 3 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

491 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 4 3 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

492 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 3 3 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

493 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 6 3 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

494 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 2 3 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

495 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 1 3 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

496 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8 3 5 หนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3.22

497 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.264

498 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9 3 9 บ้านชะโนด-นิคม ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.931

499 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4 3 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.362

500 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม 3 5 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

501 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

502 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1 3 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

503 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา  (วัดวัมมิกาวาส) 3 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.07

504 จังหวัด ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายท่อส่งน ้าประปาหมู่บ้าน 3 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.267

505 จังหวัด โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC) 3 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

506 จังหวัด โครงการพัฒนาระบบประปาน ้าบาดาล (PE) 3 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

507 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน 3 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4463

508 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์) 3 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

509 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 3 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

510 จังหวัด โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน 3 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

511 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน) 3 6 ทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.263

512 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE  (รอบหมู่บ้าน) 3 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

513 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลป่งขาม 3 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4875

514 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลดงหมู 3 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.167

515 จังหวัด โครงการปรับปรุ่งระบบประปาหมุ่บ้าน 3 7 ดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

516 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

517 จังหวัด โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 3 5 นาขามป้อม หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

518 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 7 3 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

519 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 5 3 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

520 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 4 3 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

521 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 3 3 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

522 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 6 3 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

523 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 2 3 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

524 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 1 3 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

525 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8 3 5 หนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3.22

526 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.264

527 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9 3 9 บ้านชะโนด-นิคม ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.931

528 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4 3 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.362

529 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม 3 5 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

530 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

531 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1 3 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

532 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา  (วัดวัมมิกาวาส) 3 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.07

533 จังหวัด ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายท่อส่งน ้าประปาหมู่บ้าน 3 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.267

534 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 3 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4983

535 จังหวัด โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน 3 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

536 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์) 3 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.492

537 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE  (รอบหมู่บ้าน) 3 3,4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

538 จังหวัด โครงการปรับปรุ่งระบบประปาหมุ่บ้าน 3 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

539 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

540 จังหวัด โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 3 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4082

541 จังหวัด โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC) 3 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

542 จังหวัด โครงการพัฒนาระบบประปาน ้าบาดาล (PE) 3 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

543 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน 3 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

544 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน 3 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

545 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 3 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)
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546 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร 3 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

547 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลป่งขาม 3 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

548 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตต้าบลดงหมู 3 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

549 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 7 ดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

550 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 3 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

551 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน) 3 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.499

552 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 7 3 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

553 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 5 3 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

554 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 4 3 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

555 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 3 3 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

556 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 6 3 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

557 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 2 3 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

558 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 1 3 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

559 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8 3 5 หนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3.22

560 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.264

561 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9 3 9 บ้านชะโนด-นิคม ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.931

562 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4 3 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.362

563 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม 3 5 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

564 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2 3 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

565 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1 3 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1673

566 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบและวางท่อน ้าดิบ จากแม่น ้าโขงถึงสถานีผลิตน ้าหน่วยบริการปากชม เพ่ือเพ่ิมน ้าต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียง

คาน (หน่วยบริการปากชม) ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย

4 - - ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 7.141

567 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างอาคารผลิตน ้า ขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ก่อสร้างถังน ้าใส ขนาด 2,000 ลบ.ม สถานีผลิตน ้าบ้านทรายขาว ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย

4 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 28.4

568 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 5 ต้าบลเลยวังไสย์ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4 5 ห้วยส้มป่อย เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.492

569 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. 4 8 หนองขอนแก่น แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.545

570 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 5 ห้วยหอม หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.753

571 เทศบาลต้าบล โครงการติดตั งและขยายเขตประปาในเขตเทศบาล 4 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.1

572 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนาหงษ์ หมู่ 8 4 8 นาหงษ์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

573 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนาค้อ หมู่ 2 4 2 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

574 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนาค้อ หมู่ 12 4 12 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

575 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านกกโพธ์ิริมน ้าสาน 4 ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.7

576 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านกกโพธ์ิแสนเอี ยม 4 5 กกโพธ์ิแสนเอี ยม ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.7

577 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านร่องจิก 4 ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.7

578 เทศบาลต้าบล ก่อสรี้างระบบประปาหอถังสูงบ้านขามป้อม 4 ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.7



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

579 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างอาคารผลิตน ้า ขนาด 100 ลบ.ม/ชม., ก่อสร้างถังน ้าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมระบบท่อน ้าดิบ ต้าบลบ้านแพง อ้าเภอบ้านแพง จังหวัด

นครพนม

4 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

580 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างอาคารผลิตน ้า ขนาด 100 ลบ.ม/ชม., ก่อสร้างถังน ้าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมระบบท่อน ้าดิบ ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

4 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 25.4

581 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบและวางท่อน ้าดิบจากประตูระบายน ้าล้าน ้าอูนถึงสถานีผลิตน ้าแม่ข่าย เพ่ือเพ่ิมน ้าต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรี

สงคราม ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

4 - - ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 9.376

582 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 11 ค้าพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.4998

583 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 9 ค้าพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.4998

584 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 8 ค้าธาตุ หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.4998

585 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 6 โคกเจริญ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4995

586 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 7 ไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.4998

587 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 10 นากะเสริม พนอม ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.4998

588 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 9 บ้านนาสามัคคี ต้าบลนาเลียง อ้าเภอแก จังหวัดนครพนม 4 9 บ้านนาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

589 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 6 บ้านนางเลิศ ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอแก จังหวัดนครพนม 4 6 บ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

590 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4998

591 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 1 บ้านหนองสังข์ ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 4 1 บ้านหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

592 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 8 บ้านนาดอกไม้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 4 8 บ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

593 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.4998

594 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 3 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.4998

595 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 2 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.4998

596 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 3 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.4998

597 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ท่ี 9 บ้านหนองสระพัง กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. ต้าบลดง

ขวาง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

4 9 บ้านหนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

598 องค์การบริหารส่วนต้าบล พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4 18 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.746

599 องค์การบริหารส่วนต้าบล พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4 16 บ้านวังกระแส บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.746

600 องค์การบริหารส่วนต้าบล พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4 4 บ้านวังกระแส บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.746

601 องค์การบริหารส่วนต้าบล พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4 2 บ้านผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.746

602 องค์การบริหารส่วนต้าบล พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4 23 บ้านหนองเด่ิน

พัฒนา

บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.746

603 องค์การบริหารส่วนต้าบล พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4 19 บ้านน้อยนาค้า บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.746

604 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าและวางท่อกระจายน ้า บ้านเทพพนม หมู่ 8 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 4 8 บ้านเทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 8.542

605 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากบัง 4 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

606 องค์การบริหารส่วนต้าบล ถังกรองประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ท่ี 10 4 คลองเจริญ พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

607 องค์การบริหารส่วนต้าบล ระบบกรองประปา บริเวณ สนง.อบต.พิมาน 4 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

608 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านปากบัง 4 2 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

609 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการย้ายหอถังประปา พร้อมขุดเจาะ บ้านปากบัง หมู่ท่ี 2 4 2 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

610 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขต บ้านสุขเกษม หมู่ท่ี 11 4 11 สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

611 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต บ้านจอมมณี หมู่ท่ี 4 4 4 จอมมณี พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

612 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 5 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 5 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

613 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 3 บ้านดอนเเฮด ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

614 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 3 บ้านดอนเเฮด(ตอนล่าง) ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

615 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

616 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 9 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 9 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

617 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 4 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

618 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 2 บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

619 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 หมู่ 1 บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

4 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

620 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แพสูบน ้าประปาผิวดินหนองผือ 4 1 บ้านค้านกกก หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.22

621 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่) บ้านเสียว หมู่ท่ี 10 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 4 10 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 4.96

622 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 4 6,10 บ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 5

623 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

แพสูบน ้าประปาผิวดินหนองยาว 4 6 ดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1992

624 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แพสูบน ้าประปาผิวดินหนองเบิก 4 7 นาพระชัย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.1989

625 องค์การบริหารส่วนต้าบล แพสูบน ้าพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า(หนองยาว) 4 6 ดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1992

626 องค์การบริหารส่วนต้าบล แพสูบน ้าพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า(หนองผือ) 4 1 ค้านกกก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.22

627 องค์การบริหารส่วนต้าบล แพสูบน ้าพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า(หนองเบิก) 4 7 นาพระชัย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1989

628 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 4 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

629 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 บ้านวังโพธ์ิ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4 6 บ้านวังโพธ์ิ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

630 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านโพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4 2 บ้านโพนทา กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 4

631 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร 4 9 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

632 ส้านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 4 11 ซ่อมกอกเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.89

633 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเทศบาลต้าลหอค้า ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 4 13 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 156.6

634 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.กปภ.บึงกาฬ(อบต.หนองหัวช้าง)  อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 4 13 หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 98.13719

635 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 4 12 ท่าส้าราญเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.89

636 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 4 9 ซางใต้ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.89

637 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บี้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 4 8 ท่าเรือ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.89

638 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 4 7 สันก้าแพง ซาง เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 3.89

639 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 4 13 หนองฮู ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.478

640 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 4 12 ไทยเจริญ ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.531

641 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 4 บ้านโสกโพธ์ิ 4 4 โสกโพธ์ิ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 5.6803

642 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 14 บ้านโนนสวนปอเหนือ 4 14 โนนสวนปอเหนือ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5

643 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสวนปอ 4 6 โนนสวนปอ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5

644 การประปาส่วนภูมิภาค งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื นฐาน ก่อสร้างวางท่อส่ง-จ่ายน ้าให้บริการประชาชนในพื นท่ี หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 11, หมู่ 

12, หมู่ 13, หมู่ 14 ต้าบลค้าอาฮวน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

4 - - ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 26.8

645 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบ และวางท่อน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่ ไปสถานีผลิตน ้าหน่วยบริการค้าชะอี เพ่ือเพ่ิมน ้าต้นทุน การประปาส่วน

ภูมิภาคสาขามุกดาหาร (หน่วยบริการค้าชะอี) ต้าบลน ้าเท่ียง อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

4 น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 29.3

646 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง 4 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

647 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 6 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

648 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 8 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

649 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 4 4 บ้านเล่ือนเจริญ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495

650 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 4 6 บ้านหนอง

ขอนแก่น

ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495

651 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 4 2 บ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495

652 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 6 บ้านหนอง

ขอนแก่น

ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

653 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 4 บ้านเล่ือนเจริญ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

654 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 4 12 บ้านนางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

655 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 7 บ้านใหม่ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

656 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 8 บ้านโสก ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

657 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 5 บ้านแสงสว่าง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

658 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 2 บ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

659 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 4 12 บ้านนางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

660 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. จุดบ้านนายบุญ 4 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

661 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน ้าแสงอาทิตย์ 4 1 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

662 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง  ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายเชิญ  ค้ามุงคุณ) 4 6 บ้านหนองบัวน้อย หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

663 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง  ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางค้าหล้า  โคตรพรม) 4 8 บ้านหนองหนาว

งาม

หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

664 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง  ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายวิลัย  วงศ์ตาข่ี) 4 8 บ้านหนองหนาว

งาม

หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

665 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง  ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายเทน  ค้ามุงคุณ) 4 6 บ้านหนองบัวน้อย หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

666 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายก่อง  ค้ามุงคุณ) 4 6 บ้านหนองบัวน้อย หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

667 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง  ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายกอน  ไชยเพชร) 4 2 บ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

668 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางพัชรีรันต์  สายทองค้า) 4 2 บ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

669 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางพนมพร  สุวรรณโคตร) 4 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

670 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางบุญทวี  ไชยเพชร) 4 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

671 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางสวรรค์  จิตอามาตย์) 4 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

672 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายประมวล  จิตอามาตย์) 4 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.9995

673 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ ว  ลึก 100.00 เมตร 4 9 ทรายทอง นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4787

674 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ ว  ลึก 100.00 เมตร 4 4 ทรายไหลแล้ง นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4787

675 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ ว   ลึก 100.00 เมตร 4 11 วงค์พระจันทร์ นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4787

676 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ใบ) ขนาดบรรจุ 8.00 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 4 6 เดชจ้านงค์ นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

677 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค บ้านโนนยาง      หมู่ 2 ต้าบลโนนยาง 4 2 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4998

678 จังหวัด ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก 4 5 เป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3563

679 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหอถังสูง 4 2 ภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4395

680 จังหวัด ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง บ้านบุ่ง หมู่ 4 ต้าบลภูวง 4 4 บุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

681 จังหวัด ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง บ้านผาขาม หมู่ 3 ต้าบลภูวง 4 3 ผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

682 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง 4 4 คันแท หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4693

683 จังหวัด ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านแวง หมู่ 3 ต้าบลหนองสูงใต้ 4 3 แวง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

684 จังหวัด ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านแวงใหม่ หมู่ 8 ต้าบลหนองสูงใต้ 4 8 แวงใหม่ หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

685 จังหวัด ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดบรรจุ 8 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน 4 7 หนองแคน หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

686 จังหวัด ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดบรรจุ 8 ลบ.ม. 4 5 โคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

687 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.492

688 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.494

689 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

690 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

691 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

692 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

693 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

694 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

695 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

696 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

697 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

698 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 7 ดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

699 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

700 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 5 นาขามป้อม หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

701 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7 4 7 ค้าฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

702 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6 4 6 แก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

703 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5 4 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

704 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3 4 3 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

705 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1 4 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

706 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน) 4 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

707 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ท่ี 5 4 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

708 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงต้าบลดงเย็น) 4 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

709 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบกรองน ้าผิวดินและก่อสร้างถังน ้าไส ระบบกรองน ้าผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน ้าไส ขนาด 100 ลบม. 4 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.55

710 องค์การบริหารส่วนต้าบล ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2 4 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.49

711 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม     600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 6 หนองขอนแก่น ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

712 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรว  600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 3 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

713 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 12 นางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

714 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 2 เปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

715 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

716 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

717 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

718 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

719 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

720 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายดวง  เชื อค้าจันทร์  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

721 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายวีระ  เชื อค้าจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

722 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางยนต์มา  ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

723 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายศรัญย์  ไชยเพชร  บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

724 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายลิน  ชาวอังวะ       บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

725 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นายบุญถอม  สุค้าภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

726 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ    ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.781

727 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองแคน  อ้าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

728 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.849

729 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางค้าสด  สุค้าภา      บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

730 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมเภท   สุค้าภา  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

731 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมบัติ   สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

732 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางจอมศรี  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

733 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางพักพริ ง  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

734 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ   ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

735 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางปูสา  สีสถาน         บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

736 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื อค้าจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

737 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธ์ิไทร หมู่ 7 4 7 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

738 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5 4 5 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

739 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่  3 4 3 หนองหล่ม โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

740 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 4 1 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.462

741 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดท่ี 1 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

742 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.425

743 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

744 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่ 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

745 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 4 9 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.488

746 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 11 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

747 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9 4 9 ป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8
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748 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

749 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

750 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10 4 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

751 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

752 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 4 2 ป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

753 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7 4 7 ห้วยกอก นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

754 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10 4 10 เกษตรสมบรูณ์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

755 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4 4 4 นาสองเหมือง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

756 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5 4 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

757 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง  หมู่ท่ี  6 4 6 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

758 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

759 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

760 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

761 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

762 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

763 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม  หมู่ท่ี 3 4 3 ผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

764 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

765 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

766 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 1 4 1 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

767 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 4 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.629

768 การประปาส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างระบบประปาและวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าพื นท่ี ต้าบลนิคมน ้าอูน อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 4 นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 168.279

769 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ห้วยลี ผี หมู่ท่ี 17 4 17 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

770 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 6 4 6 หนองผือ ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 3.383

771 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี 4 4 4 หนองหวาย ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 3.383

772 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 4 3 บ้านนาคูณ บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.466

773 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าวารี 4 6 ท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 6

774 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเจริญชัย 4 9 เจริญชัย ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 6

775 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านค้าก้าว 4 4 ค้าก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 6

776 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 3 บ้านท่าดอกค้า ต้าบลเมืองหมี อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4 3 บ้านท่าดอกค้า เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3.5

777 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าใส หมู่ท่ี 4 บ้านนาพิพาน ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4 4 นาพิพาน ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.652

778 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าใส หมู่ท่ี 6 บ้านไก่แก้ว ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4 6 ไก่แก้ว ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.652

779 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าใส หมู่ท่ี 5 บ้านไร่ ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4 5 ไร่ ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.652
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780 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี 2 บ้านสร้างนางขาว ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4 2 สร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1.99

781 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เทศบาลต้าบลโพนสา หมู่ท่ี 1 บ้านสันติธรรม ต้าบลโพนสา อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย

4 1 สันติธรรม โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 6.464

782 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาน้าีบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ท่ี 7 ต้าบลน ้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย

4 7 หนองแวง ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1.5

783 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการวางท่อส่งน ้าประปา หมู่ 10 บ้านสว่างเช่ือมโรงเรียนบ้านหนองแวง 4 10 บ้านสว่าง น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1.248

784 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.6 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

785 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี13 จุดท่ี 2 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

786 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดท่ี1 หมู่13 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 13 นาห้วยทราย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

787 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.12 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

788 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.11ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

789 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

790 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.9 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

791 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.8 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

792 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

793 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.5 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

794 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.4 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

795 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 ม.3 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

796 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดท่ี1 หมู่ท่ี2 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

797 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดท่ี1 หมู่ท่ี1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

798 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ท่ี13 จุดท่ี3 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 4 13 นาห้วยทราย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

799 การประปาส่วนภูมิภาค งานวางท่อน ้าดิบ เพ่ือเพ่ิมน ้าต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี  ต้าบลนิคมสงเคราะห์ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4 - - นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 92.856

800 การประปาส่วนภูมิภาค งานเปล่ียนท่อน ้าดิบขนาด 800 มม. ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30.437

801 เทศบาลต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งหอถังสูง 4 11 ชุมชนหนองวิไล เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

802 เทศบาลต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งหอถังสูง 4 8 ชุมชนโนนนารี เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

803 เทศบาลต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งหอถังสูง 4 7 ชุมชนกงพะเนียง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

804 เทศบาลต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งหอถังสูง 4 1 ชุมชนบ้านเหนือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

805 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจอมปลวกสูง หมู่ท่ี 8 4 8 จอมปลวกสูง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 3

806 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปากกะหลาง  หมู่ท่ี 6 4 6 ปากกะหลาง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.2

807 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาบ้านนาพะเนียงออ คุ้มค้าบักโม 4 5 นาพะเนียงออ สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

808 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสร้างกุง หมู่ท่ี 4 4 4 สร้างกุง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 3

809 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  บ้านทางโค้ง  หมู่ท่ี  13        ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อัตราการผลิต 15

 ลบ.ม./ชม.

4 13 ทางโค้ง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.46



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

810 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  บ้านทุ่งเกลี ยง  หมู่ท่ี  6       ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อัตราการผลิต 15

 ลบ.ม./ชม.

4 6 ทุ่งเกลี ยง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.41

811 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่เพร้อมงานขยายเขตประปา หมู่1 บ้านนาเลิน เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีน ้าใช้อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

และพร้อมด้าเนินการเม่ือได้รับงบประมาณ

4 1 นาเลิน นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.5

812 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างหอถังประปาและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมงานระบบส่งน ้าเพ่ือผลิตน ้าประปาภูเขา หมู่ท่ี5 บ้านสวาสด์ิ เพ่ือให้ชาวบ้านได้

ใช้น ้าอุปโภค-บริโภคพร้อมด้าเดินการเม่ือได้รับงบประมาณ

4 5 สวาสด์ิ นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.5

813 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.492

814 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

815 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

816 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

817 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

818 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.494

819 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495

820 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

821 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

822 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

823 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

824 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

825 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

826 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 7 ดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

827 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

828 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

829 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 5 นาขามป้อม หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

830 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7 4 7 ค้าฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

831 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6 4 6 แก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

832 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5 4 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

833 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3 4 3 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

834 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1 4 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

835 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน) 4 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

836 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ท่ี 5 4 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

837 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงต้าบลดงเย็น) 4 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

838 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบกรองน ้าผิวดินและก่อสร้างถังน ้าไส ระบบกรองน ้าผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน ้าไส ขนาด 100 ลบม. 4 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.55

839 องค์การบริหารส่วนต้าบล ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2 4 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.49

840 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

841 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

842 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 5 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

843 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

844 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 2 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

845 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม     600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 6 หนองขอนแก่น ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

846 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรว  600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 3 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

847 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 12 นางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

848 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 2 เปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

849 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

850 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

851 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

852 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

853 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

854 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

855 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

856 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

857 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)  บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

858 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ   ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

859 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ    ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.781

860 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองแคน  อ้าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

861 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.849

862 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางค้าสด  สุค้าภา      บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

863 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมเภท   สุค้าภา  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

864 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมบัติ   สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

865 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางจอมศรี  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

866 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางพักพริ ง  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

867 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางปูสา  สีสถาน         บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

868 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื อค้าจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

869 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

870 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

871 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

872 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

873 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

874 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายดวง  เชื อค้าจันทร์  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

875 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายวีระ  เชื อค้าจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

876 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางยนต์มา  ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

877 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายศรัญย์  ไชยเพชร  บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

878 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายลิน  ชาวอังวะ       บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

879 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นายบุญถอม  สุค้าภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

880 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธ์ิไทร หมู่ 7 4 7 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

881 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5 4 5 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

882 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่  3 4 3 หนองหล่ม โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

883 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 4 1 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.462

884 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดท่ี 1 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

885 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.425

886 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

887 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่ 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

888 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 4 9 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.488

889 เทศบาลต้าบล โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านค้าดู่   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   งบประมาณ  700,000 บาท 4 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

890 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านค้าเตาเหล็ก   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   

งบประมาณ  700,000 บาท

4 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

891 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

892 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

893 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 11 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

894 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9 4 9 ป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

895 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

896 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

897 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10 4 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

898 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

899 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 4 2 ป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

900 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4 4 4 นาสองเหมือง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

901 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5 4 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

902 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7 4 7 ห้วยกอก นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

903 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10 4 10 เกษตรสมบรูณ์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

904 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง  หมู่ท่ี  6 4 6 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
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แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

905 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

906 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

907 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

908 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

909 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

910 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม  หมู่ท่ี 3 4 3 ผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

911 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

912 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

913 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 1 4 1 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

914 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 4 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.629

915 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน) 4 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

916 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

917 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

918 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4082

919 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4463

920 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

921 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ท่ีพักสงฆ์ห้วยยาง) 4 2,4,7 สองคอนใต้ -นาดี

 -ไผ่ล้อม

ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

922 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4875

923 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.167

924 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

925 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7 4 7 ค้าฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

926 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6 4 6 แก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

927 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5 4 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

928 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3 4 3 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

929 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1 4 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

930 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน) 4 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

931 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ท่ี 5 4 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

932 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงต้าบลดงเย็น) 4 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

933 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบกรองน ้าผิวดินและก่อสร้างถังน ้าไส ระบบกรองน ้าผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน ้าไส ขนาด 100 ลบม. 4 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.55

934 องค์การบริหารส่วนต้าบล ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2 4 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.49

935 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

936 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

937 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 5 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

938 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

939 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 2 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

940 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม     600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 6 หนองขอนแก่น ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

941 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรว  600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 3 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

942 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 12 นางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

943 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 2 เปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

944 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

945 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

946 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

947 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

948 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

949 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

950 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

951 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

952 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)  บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

953 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ   ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

954 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ    ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.781

955 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองแคน  อ้าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

956 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.849

957 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางค้าสด  สุค้าภา      บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

958 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมเภท   สุค้าภา  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

959 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมบัติ   สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

960 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางจอมศรี  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

961 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางพักพริ ง  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

962 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางปูสา  สีสถาน         บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

963 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื อค้าจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

964 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

965 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

966 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

967 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

968 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

969 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายดวง  เชื อค้าจันทร์  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

970 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายวีระ  เชื อค้าจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

971 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางยนต์มา  ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

972 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายศรัญย์  ไชยเพชร  บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

973 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายลิน  ชาวอังวะ       บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

974 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นายบุญถอม  สุค้าภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

975 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธ์ิไทร หมู่ 7 4 7 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

976 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5 4 5 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

977 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่  3 4 3 หนองหล่ม โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

978 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 4 1 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.462

979 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดท่ี 1 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

980 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.425

981 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

982 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่ 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

983 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 4 9 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.488

984 เทศบาลต้าบล โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านค้าดู่   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   งบประมาณ  700,000 บาท 4 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

985 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านค้าเตาเหล็ก   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   

งบประมาณ  700,000 บาท

4 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

986 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

987 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

988 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 11 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

989 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9 4 9 ป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

990 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

991 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

992 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10 4 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

993 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

994 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 4 2 ป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

995 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4 4 4 นาสองเหมือง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

996 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5 4 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

997 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7 4 7 ห้วยกอก นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

998 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10 4 10 เกษตรสมบรูณ์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

999 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง  หมู่ท่ี  6 4 6 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1000 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1001 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1002 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1003 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1004 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1005 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม  หมู่ท่ี 3 4 3 ผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1006 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1007 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1008 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 1 4 1 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1009 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 4 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.629

1010 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 4 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4952

1011 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.494

1012 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน) 4 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

1013 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ท่ีพักสงฆ์ห้วยยาง) 4 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1014 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7 4 7 ค้าฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1015 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6 4 6 แก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1016 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5 4 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1017 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3 4 3 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1018 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1 4 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1019 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน) 4 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1020 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ท่ี 5 4 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1021 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงต้าบลดงเย็น) 4 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1022 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบกรองน ้าผิวดินและก่อสร้างถังน ้าไส ระบบกรองน ้าผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน ้าไส ขนาด 100 ลบม. 4 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.55

1023 องค์การบริหารส่วนต้าบล ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2 4 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.49

1024 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1025 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1026 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 5 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1027 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1028 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 2 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1029 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม     600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 6 หนองขอนแก่น ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1030 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรว  600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 3 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1031 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 12 นางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1032 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 2 เปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1033 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1034 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1035 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1036 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1037 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1038 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1039 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1040 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1041 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)  บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1042 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ   ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

1043 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ    ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.781

1044 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองแคน  อ้าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

1045 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.849

1046 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางค้าสด  สุค้าภา      บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1047 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมเภท   สุค้าภา  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1048 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมบัติ   สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1049 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางจอมศรี  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1050 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางพักพริ ง  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1051 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางปูสา  สีสถาน         บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1052 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื อค้าจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1053 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1054 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1055 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1056 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1057 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1058 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายดวง  เชื อค้าจันทร์  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1059 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายวีระ  เชื อค้าจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1060 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางยนต์มา  ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1061 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายศรัญย์  ไชยเพชร  บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1062 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายลิน  ชาวอังวะ       บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1063 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นายบุญถอม  สุค้าภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1064 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธ์ิไทร หมู่ 7 4 7 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1065 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5 4 5 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1066 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่  3 4 3 หนองหล่ม โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1067 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 4 1 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.462

1068 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดท่ี 1 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

1069 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.425

1070 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1071 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่ 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

1072 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 4 9 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.488

1073 เทศบาลต้าบล โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านค้าดู่   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   งบประมาณ  700,000 บาท 4 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

1074 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านค้าเตาเหล็ก   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   

งบประมาณ  700,000 บาท

4 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

1075 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1076 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1077 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 11 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1078 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9 4 9 ป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1079 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1080 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1081 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10 4 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1082 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1083 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 4 2 ป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

1084 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4 4 4 นาสองเหมือง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1085 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5 4 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1086 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7 4 7 ห้วยกอก นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1087 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10 4 10 เกษตรสมบรูณ์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1088 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง  หมู่ท่ี  6 4 6 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1089 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1090 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1091 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1092 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1093 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1094 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม  หมู่ท่ี 3 4 3 ผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1095 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1096 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1097 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 1 4 1 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1098 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 4 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.629

1099 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ท่ีพักสงฆ์ห้วยยาง) 4 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1100 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

1101 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4875

1102 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.167

1103 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 4 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1104 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 4 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1105 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7 4 7 ค้าฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1106 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6 4 6 แก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1107 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5 4 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1108 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3 4 3 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1109 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1 4 1 นาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1110 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน) 4 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1111 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ท่ี 5 4 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1112 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงต้าบลดงเย็น) 4 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1113 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบกรองน ้าผิวดินและก่อสร้างถังน ้าไส ระบบกรองน ้าผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน ้าไส ขนาด 100 ลบม. 4 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.55

1114 องค์การบริหารส่วนต้าบล ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2 4 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.49

1115 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1116 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1117 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 5 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1118 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 7 หัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1119 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 2 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

1120 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม     600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 6 หนองขอนแก่น ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1121 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรว  600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 3 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1122 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 12 นางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1123 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน ้าไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน ้า PVC. ชั น 8.5 ขนาด Ø  55 มม.(2") แบบปลายบาน

พร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 2 เปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1124 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี 3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1125 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 4 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1126 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1127 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 4 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1128 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1129 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1130 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1131 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1132 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล)  บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1133 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ   ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

1134 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอ    ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.781

1135 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองแคน  อ้าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.73

1136 เทศบาลต้าบล โครงการระบบผลิตประปา (Water  Treatment  System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก้าลัง การผลิต 10  ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.849

1137 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางค้าสด  สุค้าภา      บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1138 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมเภท   สุค้าภา  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1139 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายสมบัติ   สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1140 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางจอมศรี  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1141 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางพักพริ ง  สุค้าภา     บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1142 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางปูสา  สีสถาน         บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1143 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื อค้าจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1144 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1145 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล) บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1146 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์  (น ้าบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 4 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1147 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 4 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1148 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 1 4 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1149 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายดวง  เชื อค้าจันทร์  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1150 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายวีระ  เชื อค้าจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1151 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนางยนต์มา  ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1152 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายศรัญย์  ไชยเพชร  บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1153 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุดนายลิน  ชาวอังวะ       บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 4 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1154 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น ้าผิวดิน) จุด นายบุญถอม  สุค้าภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 4 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1155 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธ์ิไทร หมู่ 7 4 7 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1156 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5 4 5 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1157 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่  3 4 3 หนองหล่ม โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1158 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 4 1 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.462

1159 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดท่ี 1 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

1160 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2 4 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.425

1161 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1162 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่ 4 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1163 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 4 9 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.488

1164 เทศบาลต้าบล โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านค้าดู่   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   งบประมาณ  700,000 บาท 4 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

1165 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านค้าเตาเหล็ก   (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก)   

งบประมาณ  700,000 บาท

4 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.7

1166 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1167 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1168 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 11 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1169 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9 4 9 ป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1170 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1171 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11 4 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.8

1172 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10 4 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1173 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 4 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 3.7

1174 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 4 2 ป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

1175 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4 4 4 นาสองเหมือง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1176 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5 4 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1177 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7 4 7 ห้วยกอก นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1178 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10 4 10 เกษตรสมบรูณ์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1179 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง  หมู่ท่ี  6 4 6 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1180 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1181 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1182 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5 4 5 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1183 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1184 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4 4 4 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1185 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม  หมู่ท่ี 3 4 3 ผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1186 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1187 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 2 4 2 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1188 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ  หมู่ท่ี 1 4 1 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1189 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 4 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.629

1190 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการพัฒนาพื นท่ีเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ บ้านคกงิ ว

5 5 คกงิ ว ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 1.7342

1191 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 13 โนนถาวร ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 5.278

1192 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการศูนย์พัฒนาพันธ์ุสัตว์พระราชทานด่านซ้าย 5 3 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 2.0285

1193 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ เลย

5 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.603



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1194 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 3 เหมืองแบ่ง หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 5.278

1195 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านห้วยทอง หมู่ท่ี 3 ต้าบลโพนสูง อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 3 ห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย น ้าสาน 0.282

1196 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านน ้าเย็น หมู่ท่ี 2 ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 2 น ้าเย็น กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.282

1197 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าเบบไฟฟ้า บ้านนาหว้าน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 3 นาหว้าน้อย กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.282

1198 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านก้างปลา หมู่ท่ี 5 ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 5 ก้างปลา ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.282

1199 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านหนองฟ้าแลบ หมู่ท่ี 8 ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 8 หนองฟ้าแลบ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.282

1200 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านห้วนลาด หมู่ท่ี 8 ต้าบลนาดี อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 8 ห้วยลาด นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.282

1201 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านเครือคู้ หมู่ท่ี 2 ต้าบลปากหมัน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 2 เครือคู้ ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.282

1202 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเครืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านห้วยน ้าเมย หมู่ท่ี 7 ต้าบลปากหมัน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 5 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าสาน 0.282

1203 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต้าบลโคกใหญ่ อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 5 1 โคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.288

1204 จังหวัด โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงเพ่ือบริการประชาชน ศูนย์ราชการอ้าเภอท่าล่ี 

จังหวัดเลย

5 2 ท่าล่ี ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.498

1205 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านห้วยผุก หมู่ท่ี 2 ต้าบลน ้าแคม อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย (จุดท่ี 2) 5 2 ห้วยผุก น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.288

1206 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านหาดเจริญ หมู่ท่ี 4 ต้าบลน ้าแคม อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย (จุดท่ี 2) 5 4 หาดเจริญ น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.288

1207 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านหาดเจริญ หมู่ท่ี 4 ต้าบลน ้าแคม อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย (จุดท่ี 1) 5 4 หาดเจริญ น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.288

1208 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านห้วยผุก หมู่ท่ี 2  ต้าบลน ้าแคม อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย (จุดท่ี 1) 5 2 ห้วยผุก น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.288

1209 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี 3 ต้าบลน ้าทูน อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 5 3 ห้วยเด่ือ น ้าทูน ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.291

1210 จังหวัด โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า หมู่ท่ี 2 บ้านหนองบง ต้าบลน ้าทูน อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 5 2 หนองบง น ้าทูน ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.291

1211 จังหวัด โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า หมู่ท่ี 3 บ้านหาดพระ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 5 3 หาดพระ หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.2828

1212 จังหวัด โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  หมู่ท่ี 10 บ้านเพชรโสภณ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 5 10 เพชรโสภณ หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.2828

1213 จังหวัด โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 5 1 หนองผือ หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.2828

1214 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลและติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 นาจาน นาพึง นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.469

1215 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 10 บ้านสาธร เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.543

1216 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 9 เหมืองทอง เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.402

1217 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 8 บ้านห้วยผักกูด เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.52

1218 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 4 บ้านคอนสา เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.41

1219 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 5 บ้านห้วยนา เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.402

1220 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 3 บ้านห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.559

1221 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 5 บ้านห้วยเป้า ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.401

1222 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 11 บ้านวินัย ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.396

1223 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 4 บ้านห้วยเทียน ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.444

1224 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 12 บ้านนาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.439

1225 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านนาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.559

1226 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 8 บ้านนาหงส์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.398



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1227 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 3 บ้านศรีภูธร ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.419

1228 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 12 บ้านนาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.419

1229 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 10 บ้านปากชม ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.413

1230 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 2 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.395

1231 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 10 บ้านใหม่พัฒนา ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.543

1232 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 9 บ้านโนนสว่าง ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.389

1233 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 8 บ้านโนนสวรรค์ ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.411

1234 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 1 บ้านห้วยพิชัย ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.403

1235 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 2 บ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.39

1236 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 7 บ้านห้วยทับช้าง ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.561

1237 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 6 บ้านโปร่งส้าราญ ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.444

1238 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 6 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.4066

1239 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 5 บ้านปากม่ัง หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.381

1240 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 4 บ้านห้วยเหียม หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.421

1241 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 2 บ้านคกเว้า หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.435

1242 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 3 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.39

1243 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1 บ้านหาดค้าภีร์ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.559

1244 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าและติดตั งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล 5 3 นาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1245 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 4 โนนสว่าง ท่าศาลา ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.282

1246 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 6 ท่อน ท่าศาลา ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.282

1247 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าและติดตั งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล 5 6 หินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1248 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 1 ปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.282

1249 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 4 โป่งกวาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.282

1250 จังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าร่องห้วยอีปุ่มเหนือ พร้อมวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 5 5 ตาดสาน ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.2

1251 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านปลาบ่า หมู่ท่ี 1 ต้าบลปลาบ่า อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 1 ปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1252 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาคูณ หมู่ท่ี 3 ต้าบลร่องจิก อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 3 นาคูณ ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1253 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาคูณ หมู่ท่ี 3 ต้าบลร่องจิก อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 3 นาคูณ ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1254 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าและติดตั งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล 5 5 กกโพธ์ิแสนเอี ยม ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1255 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าและติดตั งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล 5 2 ร่องจิก ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1256 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า 5 8 กกโพธ์ิริมน ้าสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.282

1257 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 6 แก่งแล่น ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.855

1258 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 ร่องจิก ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.855

1259 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาคูณ หมู่ท่ี 3 ต้าบลร่องจิก อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 3 นาคูณ ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1260 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านกกโพธ์ิริมน ้าสาน หมู่ท่ี 8 ต้าบลร่องจิก อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 8 กกโพธ์ิริมน ้าสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1261 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาขามป้อม หมู่ท่ี 4 ต้าบลร่องจิก อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 4 นาขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1262 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1 สานตม สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.855



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1263 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 7 ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 7 โนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1264 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 5 แสนสุข สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.855

1265 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านภูเรือ หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 7 ภูเรือ หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1266 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านป่าจันตม หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1267 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.855

1268 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านสันติสุข หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 8 บ้านสันติสุข หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1269 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านหนองเสือคราง หมู่ท่ี 2 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 2 หนองเสือคราง หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1270 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านบวมหก หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 5 บวมหก หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1271 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านป่าจันตม หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1272 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านหนองบง หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 4 หนองบง หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

1273 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง 5 13 จอมทอง ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.499

1274 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง 5 10 ผางาม ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.499

1275 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง 5 4 สวนห้อม ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.499

1276 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง 5 7 ร่องป่าไผ่ หนองหิน หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.499

1277 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า ความลึก 100 เมตร (แบบมีไฟฟ้า) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว 5 9 โคกสว่าง หนองหิน หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.2675

1278 เทศบาลต้าบล โครงการระบบประปาหอถังสูงบ้านท่ามะนาว 5 ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.7

1279 เทศบาลต้าบล โครงการระบบประปาหอถังสูงบ้านท่ามะนาว 5 ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.7

1280 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 17 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 5.278

1281 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 7 หนองสะโน โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5.278

1282 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 5 6 ท่าสะอาด นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 2.0265

1283 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 5 7 หนองดู่ใต้ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 2.6234

1284 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน ้าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาในพื นท่ีแล้งซ ้าซากหรือน ้าเค็ม รูปแบบท่ี 1 5 1 เวินพระบาท เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 12.5167

1285 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 5 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2.6234

1286 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

1287 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1288 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

1289 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1290 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 15 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

1291 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1292 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1293 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 12 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)
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1294 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1295 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

1296 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 15 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

1297 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 12 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1298 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 12 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1299 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 15 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1300 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1301 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1302 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1303 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1304 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

1305 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1306 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1307 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1308 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1309 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1310 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1311 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

1312 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1313 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1314 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1315 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

1316 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

1317 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

1318 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1319 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1320 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 โคกกอง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1321 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1322 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1323 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สุขเกษม โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1324 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หนองค้า โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1325 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1326 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1327 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1328 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1329 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1330 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1331 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1332 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1333 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1334 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองบัว โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1335 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเน่ืองมาจากภัยแล้ง แห่งท่ี 1 5 4 นาป่ง กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.3

1336 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 พระยอดเมืองขวาง กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1337 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1338 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1339 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองบัว กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1340 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1341 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1342 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1343 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 ดอนแดง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1344 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 12 หนองกุง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1345 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 หนองกุง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1346 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 หนองกุง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1347 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 หนองยาว ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1348 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ทุ่งมน ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1349 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 โพนป่าหว้าน ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1350 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1351 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี  2 5 5 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1352 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1353 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 วังไฮ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1354 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 วังไฮ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1355 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 วังไฮ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1356 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองดินแดง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1357 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองดินแดง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1358 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โพนทอง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1359 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 หนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1360 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1361 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 นาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1362 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1363 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โพนทา ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1364 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 หนองจันทร์ ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1365 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1366 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 อ่างค้า นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1367 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาค้ากลาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1368 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1369 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ดอนย่านาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1370 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1371 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 หนองแวง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1372 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 เนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1373 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 นาราชควายใหญ่ นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1374 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาราชควายใหญ่ นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1375 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นาราชควายกลาง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1376 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาราชควายกลาง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1377 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1378 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ซอง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1379 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 สร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1380 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองบัว นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1381 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองบัว นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1382 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ดงติ ว บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1383 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1384 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 กลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1385 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 กลาง บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1386 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนาด บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1387 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 วังกระแส บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1388 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 15 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1389 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1390 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 14 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1391 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1392 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1393 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1394 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1395 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1396 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1397 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1398 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1399 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1400 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1401 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นามน บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1402 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นามน บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1403 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 วังกระแส บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1404 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1405 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1409 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1410 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1411 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1412 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1413 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 10 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1414 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โชคอ้านวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1415 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1416 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1417 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1418 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1419 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1420 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1421 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1422 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1423 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1424 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1425 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1426 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1427 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1428 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1429 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1430 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1431 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1432 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1433 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 ค้าสว่างน้อย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1434 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ค้าสว่างน้อย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1435 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1436 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1437 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1438 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1439 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1440 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1441 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1442 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 เหล่าภูมี หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1443 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ค้าพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1444 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ค้าพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1445 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 เหล่าภูมี หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1446 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1447 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ห้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1448 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ค้าเกิ ม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1449 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาหัวบ่อ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1450 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 อาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1451 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1452 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ส้าราญใต้ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1453 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ส้าราญเหนือ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1454 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1455 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1456 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1457 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1458 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 ค้าผาสุก เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1459 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ค้าผาสุก เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1460 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 โคกสาย เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1461 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โคกสาย เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1462 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ศรีบุญเรือง เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1463 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1464 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1465 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1466 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1467 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1468 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1469 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1470 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1471 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1472 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1473 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1474 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 โนนสามัคคี เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1475 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 โนนอนามัย เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1476 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 ทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1477 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 ทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1478 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1479 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 นาบ่ัว เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1480 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 นาบ่ัว เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1481 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นาบ่ัว เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1482 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 โคกกล่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1483 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 โคกกล่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1484 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1485 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1486 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 บ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1487 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 บ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1488 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 ทุ่งสว่างใหม่ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1489 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ทุ่งสว่างใหม่ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1490 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ทุ่งสว่างใหม่ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1491 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 ชลประทาน โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1492 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1493 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1494 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 โคกพัฒนา โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1495 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1496 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1497 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1498 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1499 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1500 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1501 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1502 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1503 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 10 เนินน ้าค้า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1504 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 เนินน ้าค้า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1505 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 เนินน ้าค้า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1506 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1507 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1508 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1509 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1510 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1511 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1512 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1514 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1515 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1516 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1517 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1518 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1520 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1521 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โพนทอง โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1522 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โพนทอง โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1523 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1524 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1525 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1526 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1527 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หัวขัวเหนือ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1528 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1529 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1530 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ลาดศรีชมภู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1531 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สร้างเม็กเหนือ ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1532 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 สร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1533 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 วังยาง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1534 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 วังยาง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1535 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 วังยาง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1536 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ท่าลาด ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1537 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โนนสว่าง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1538 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ลาดศรีชมภู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1539 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ลาดศรีชมภู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1540 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ท่าลาดใต้ ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1541 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 นาสะเดา นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1542 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นาสะเดา นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1543 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ยอดโพธ์ิ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1544 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1545 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาขาม นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1546 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 เหิบ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1547 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 14 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1548 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1549 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 นางาม นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1550 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 นางาม นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1551 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 น้อยพัฒนา นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1552 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 น้อยพัฒนา นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1553 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1555 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 ดอนสวัสด์ิ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1556 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ดอนสวัสด์ิ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1557 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1559 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โนนค้า นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นายอใหญ่ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นายอใหญ่ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นางามใต้ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นางามใต้ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นางามเหนือ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นางามเหนือ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1568 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1569 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1570 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1571 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1572 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1573 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1574 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1575 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1576 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1577 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 หนองย่างชิ น หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1578 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองย่างชิ น หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1579 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 หนองย่างชิ นใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1580 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โคกเจริญ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1581 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1582 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1583 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 โนนสะอาด หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1584 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1585 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1586 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1587 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1588 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1589 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1590 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1591 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1592 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1593 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1594 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1595 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1596 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1597 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1598 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1599 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1600 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 โพนเจริญ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1601 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 โพนเจริญ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1602 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1603 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองก่ม โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1604 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ทรายค้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1605 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 กุดตระกล้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1606 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 กลางจาน โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1607 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1608 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 โพนบก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1609 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1610 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1611 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1612 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 โพธ์ิทอง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1613 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 เสาเล้าทุ่ง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1614 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 โพธ์ิศรี โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1615 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1616 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 เสาเล้าเหนือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1617 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ท่าเรือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1618 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองนางเลิง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1619 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 เสาเล้าน้อย โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1620 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 เสาเล้าใหญ่ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1621 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โนนขาม นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1622 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาหมากมี นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1623 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาหมากมี นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1624 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นาใน นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1625 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 ขามเตี ยเหนือ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1626 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ขามเตี ยน้อย นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1627 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ท่าศาลา นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1628 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โคกนาดี นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1629 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ขามเตี ยน้อย นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1630 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1631 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1632 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1633 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1634 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาขมิ น นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1635 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1636 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1637 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1638 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1639 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1640 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 เจริญศิลป์ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1641 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 หนองบัวแดง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1642 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1643 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หนองผักตบ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1644 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1645 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1646 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1647 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1648 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1649 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1650 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โพนเพ็ก นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1651 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 หนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1652 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 19 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1653 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 17 ห้วยไหพัฒนา บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1654 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 16 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1655 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 16 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1656 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1657 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 สร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1658 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1659 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1660 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1661 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 หนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1662 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1663 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 งิ ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1664 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาเต่า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1665 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1666 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1667 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1668 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1669 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1670 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1671 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1672 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1673 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นาโสก เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1674 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นาแค เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1675 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1676 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1677 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1678 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1679 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1680 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1681 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 ปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1682 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1683 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 เชียงยืน เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1684 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 15 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1685 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 15 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1686 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1687 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1688 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 ธาตุหัวบึง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1689 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ดงยาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1690 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1691 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1692 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1693 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1694 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1695 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1696 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1697 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1698 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1699 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1700 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1701 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1702 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1703 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1704 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1705 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1706 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1707 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1708 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 กระเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1709 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 กระเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1710 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 กระเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1711 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 กุดกุ่มใหญ่ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1712 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 กุดกุ่มใหญ่ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1713 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 กุดกุ่มน้อย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1714 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 นาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1715 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1716 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1717 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1718 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1719 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1720 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1721 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1722 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1723 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 17 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1724 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 ม่วงเหล่าหลวง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1725 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1726 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 หนองบัวหลวง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1727 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 วังโพธ์ิ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1728 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 หาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1729 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 วังโพธ์ิ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1730 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 ตาล ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1731 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ตาล ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1732 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1733 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1734 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1735 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 หาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1736 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1737 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาหนองบก ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1738 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1739 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 ดอนแดงน้อย ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1740 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1741 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1742 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1743 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1744 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 ปุ่งแก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1745 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 นาดอกไม้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1746 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 นาดอกไม้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1747 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ท่าแต้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1748 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ดอนติ ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1749 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1750 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1751 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ค้าเตย ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1752 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1753 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1754 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1755 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1756 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1757 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1758 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1759 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ท่าจ้าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1760 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1761 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ท่าจ้าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1762 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ท่าจ้าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1763 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 น้อยหัวบึง ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1764 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ท่าอุเทน ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1765 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ท่าอุเทน ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1766 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 เหล่าหนาด พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1767 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 พนอมเหนือ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1768 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 พนอมเหนือ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1769 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1770 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 ดงน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1771 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 ดงน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1772 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ดงน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1773 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นากระเสริม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1774 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ดง พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1775 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 เหล่าหนาด พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1776 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 เหล่าศรี พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1777 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 เหล่าศรี พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1778 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โหนโห่ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1779 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 พนอมเหนือ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1780 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 พนอมน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1781 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1782 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1783 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1784 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1785 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1786 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1787 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1788 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1789 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1790 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1791 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1792 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1793 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1794 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1795 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1796 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1797 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1798 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1799 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1800 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1801 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นาข่าท่า พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1802 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1803 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1804 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1805 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1806 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1807 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาข่าท่า พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1808 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1809 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1810 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1811 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1812 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1813 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1814 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1815 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1816 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1817 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1818 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1819 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1820 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1821 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 17 รามราช รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1822 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 เนินบ่อทอง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1823 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 หนองบาก รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1824 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 ม่วงไข่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1825 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 หินแฮ่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1826 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 หินแฮ่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1827 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 บุ่ง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1828 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 บุ่ง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1829 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 บะหว้า รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1830 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โพนแดงใหญ่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1831 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 โพนแดงน้อย รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1832 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โพนแดงน้อย รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1833 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สะพัง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1834 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โพนก่อ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1835 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 โพนค้อ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1836 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 แพง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1837 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 รามราช รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1838 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 รามราช รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

1839 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 น้อยลวงมอง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1840 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 น้อยลวงมอง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1841 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 เหล่าสวนกล้วย หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1842 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 น้อยลวงมอง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1843 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1844 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1845 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1846 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หาดทรายเพ หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1847 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 เหล่าสวนกล้วย หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1848 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ท่าหนามแก้ว หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1849 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 แก้ง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1850 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1851 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1852 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1853 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1854 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1855 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1856 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1857 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1858 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1859 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 พันทคีรี แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1860 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ดงขวางท่า แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1861 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ไทยเจริญ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1862 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 ห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1863 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1864 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ยางเด่ียว โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1865 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ตาลกุด โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1866 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 โพนแพง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1867 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 กุดฉิมกลาง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1868 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ดงเจริญ กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1869 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 กุดฉิมกลาง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1870 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 กุดฉิมกลาง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1871 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 นวลพัฒนา ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1872 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 โนนสะอาด ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1873 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 หนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1874 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 หนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1875 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1876 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1877 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1878 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1879 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 เกษตรสมบูรณ์ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1880 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 เกษตรสมบูรณ์ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1881 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 โคกสว่างพัฒนา ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1882 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หนองหอยทุ่ง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1883 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1884 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1885 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1886 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1887 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1888 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1889 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1890 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1891 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1892 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1893 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1894 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1895 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1896 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1897 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1898 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1899 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1900 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1901 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1902 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 สระพังทอง น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1903 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 18 น ้าก้่าใหญ่ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1904 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 16 ดอนข้าวหลาม

เหนือ

น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1905 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 ดอนข้าวหลาม

เหนือ

น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1906 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 สระพังทอง น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1907 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โนนสังข์ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1908 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ดอนข้าวหลาม น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1909 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ทรายมูล น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1910 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาค้า น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1911 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 คับพวง น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1912 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 โปร่ง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1913 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 โปร่ง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1914 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 หนองเปง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1915 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 ต้องใต้ ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1916 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ต้องใต้ ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1917 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 โพนสวาง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1918 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 โพนสวาง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1919 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 สองคอน ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1920 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 ศรีบุญเรือง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1921 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 หนองกุดแคนเหนือ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1922 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 หลักศิลาเหนือ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1923 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ศรีบุญเรือง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1924 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ธาตุน้อย พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1925 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 พระกลางทุ่ง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1926 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นิคมทหารผ่านศึก อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4166

1927 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ยางค้า อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1928 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1929 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 โสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1930 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1931 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 จ้าปาศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1932 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โคกสีทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1933 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1934 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1935 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 โพนตูม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

1936 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 โพนตูม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

1937 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

1938 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

1939 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

1940 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 มูลอ้นน้อย ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1941 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 มูลอ้นน้อย ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1942 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 กลาง ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1943 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 กลาง ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1944 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 กลาง ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1945 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 บอน ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1946 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 บอน ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1947 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 มูลอ้น ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1948 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 มูลอ้น ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1949 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 มูลอ้น ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

1950 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ทุ่งตะวัน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1951 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1952 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 10 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1953 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1954 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1955 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1956 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1957 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1958 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หนองกระบ่ี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1959 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 นาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1960 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1961 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 นาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1962 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1963 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

1964 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สร้างติ ว นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1965 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ซ่ง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1966 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

1967 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1968 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1969 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 10 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1970 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1972 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 นาคู่น้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1973 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 นาคู่น้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1974 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 นาคู่เหนือ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1975 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นาคู่เหนือ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1976 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 นาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1977 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1978 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

1979 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

1980 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

1981 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาฉันทะ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1982 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาฉันทะ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1983 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1984 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1985 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1986 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1987 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาคู่กลาง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1988 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1989 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1990 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1991 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1992 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 บ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1993 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 บ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1994 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาโสกใหญ่ บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1995 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาโสกน้อย บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1996 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 แก้ง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1997 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 นาทุ่งทอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

1998 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 นาทุ่งทอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

1999 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 15 โนนแพง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2000 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 โนนแพง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2001 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 13 ท่าเจริญ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2002 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 ท่าเจริญ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2003 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 ท่าเจริญ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2004 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ท่าจ้าปา พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2005 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ดงอิน้า พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2006 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2007 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2008 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2009 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 บ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2010 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ดงติ ว พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2011 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาสีนวล พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2012 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2013 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2014 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2015 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2016 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2017 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2018 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.415

2019 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.415

2020 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.415

2021 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2022 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 16 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1737

2023 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 16 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1737

2024 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2025 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2026 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2027 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2028 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2029 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หนองหอยใหญ่ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

2030 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2031 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1737

2032 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 หนองหอไตร พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2606

2033 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2034 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ตับเต่า พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2035 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2036 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

2037 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

2038 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

2039 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สะพานสูง(ขัวสูงใต้) สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2040 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 สะพานสูง(ขัวสูง) สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2041 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2042 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ดินด้า หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2043 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองบ่อ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2044 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ดอนสักทอง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2045 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 หนองไผ่พัฒนา หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2046 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 หนองไผ่พัฒนา หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2047 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 หนองไผ่พัฒนา หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2048 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 หนองสังข์ใต้ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2049 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2050 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2051 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2052 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2053 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2054 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2055 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2056 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2057 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2058 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2059 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2060 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 หนองห้าง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2061 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 หนองห้าง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2062 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หนองห้าง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2063 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2064 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2065 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองสังข์ใต้ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2066 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2067 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2068 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2069 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2070 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2071 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2072 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2073 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2074 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2075 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2076 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2077 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2078 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โคกสี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2079 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2080 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2081 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2082 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2083 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2084 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

2085 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2086 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2087 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2088 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2089 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2090 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2091 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2092 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2093 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2094 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2095 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2096 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2097 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2098 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2099 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2100 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2102 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2103 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2104 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2105 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ดอนเตยเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2106 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2107 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2108 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 6 บ้านโนนอุดมดี ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

5 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2109 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 9 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

5 9 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2110 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 5 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

5 5 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2111 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 4 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

5 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2112 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

5 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2113 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 2 บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

5 2 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2114 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 8 บ้านโคกสี ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

5 8 โคกสี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2115 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2116 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 13 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2117 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 12 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2118 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 11 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2119 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2120 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2121 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2122 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2123 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2124 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2125 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2126 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2127 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2128 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2129 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2130 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2131 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2132 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2133 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2134 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2135 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2136 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 10 นาทมกลาง นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2137 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 นาทมกลาง นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2138 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นาทมกลาง นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2139 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2140 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2141 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2142 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2143 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2144 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2145 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2146 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2147 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2148 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2149 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2150 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2151 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นาทมใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2152 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาทมใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2153 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2154 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2155 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2156 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2157 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2158 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2159 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2160 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2161 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2162 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2163 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2164 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2165 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2166 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2167 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2168 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2169 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2170 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2171 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2172 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2173 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2174 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2175 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2176 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2177 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2178 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2179 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2180 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2181 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2182 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5
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2183 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2184 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2185 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2186 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2187 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2188 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2189 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2190 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2191 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2192 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2193 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2194 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2195 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2196 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2197 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2198 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2199 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2200 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2201 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2202 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2203 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2204 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2205 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2206 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2207 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2208 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2209 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2210 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2211 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

มีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟู

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2212 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2213 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2214 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2215 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2216 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2217 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโค สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5ภ

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2218 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2219 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2220 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2221 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2222 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2223 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2224 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2225 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2226 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2227 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2228 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร

ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน

5 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2229 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2230 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2231 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2232 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2233 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2234 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2235 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2236 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2237 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2238 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2239 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2240 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2241 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2242 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2243 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2244 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2245 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2246 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2247 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2248 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2249 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2250 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2251 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2252 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2253 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2254 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2255 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2256 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2257 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2258 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2259 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2260 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2261 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2262 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2263 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2264 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2265 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2266 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2267 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2268 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2269 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2270 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2271 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2272 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2273 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2274 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2275 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2276 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2277 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2278 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2279 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2280 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2281 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2282 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2283 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2284 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2285 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2286 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2287 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2288 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2289 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2290 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2291 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2292 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2293 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2294 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2295 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2296 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2297 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2298 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2299 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2300 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2301 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2302 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2303 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2304 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

5 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2305 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2306 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2307 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2308 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2309 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2310 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2311 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2312 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

5 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2313 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 26

5 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2314 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 10

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2315 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 9

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2316 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 8

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2317 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 7

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2318 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 6

5 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2319 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2320 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2321 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2322 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2323 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2324 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2325 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2326 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2327 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 13 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2328 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2329 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2330 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 12 โนนสะอาด หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2331 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 โนนสะอาด หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2332 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 โนนสะอาด หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2333 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 แสนส้าราญ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2334 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 11 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2335 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2336 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2337 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2338 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2339 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2340 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2341 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2342 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2343 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2344 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2345 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2346 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2347 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2348 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 12 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2349 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 11 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2350 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2351 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2352 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2353 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2354 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2355 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2356 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2357 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2358 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2359 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2360 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2361 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2362 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2363 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2364 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2365 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2366 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2367 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2368 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2369 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2370 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2371 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2372 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2373 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2374 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2375 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นานอ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2376 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2377 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2378 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2379 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2380 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2381 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2382 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2383 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2384 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2385 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2386 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

2387 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 14 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2388 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 14 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2389 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2390 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2391 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2392 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2393 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2394 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2395 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2396 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2397 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2398 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2399 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2400 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2401 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2402 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2403 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2404 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2405 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2409 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2410 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2411 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2412 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2413 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2414 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2415 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2416 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2417 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2418 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2419 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2420 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2421 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2422 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2423 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2424 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2425 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2426 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2427 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2428 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2429 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2430 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2431 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2432 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2433 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2434 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2435 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2436 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2437 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2438 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2439 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2440 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2441 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2442 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2443 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2444 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2445 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2446 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2447 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2448 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2449 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2450 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2451 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2452 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2453 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2454 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2455 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2456 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2457 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2458 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2459 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2460 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2461 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2462 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2463 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2464 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2465 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2466 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2467 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2468 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2469 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2470 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2471 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 นาคูณใหญ่ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2472 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นาคูณใหญ่ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2473 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาคูณใหญ่ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2474 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2475 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2476 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2477 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2478 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2479 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2480 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2481 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2482 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 โนนสะอาด นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2483 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 โนนสะอาด นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2484 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2485 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2486 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2487 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2488 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โนนกุง นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2489 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โนนกุง นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2490 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2491 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2492 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2493 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 สามัคคี นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2494 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สามัคคี นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2495 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 กุดน ้าใส นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2496 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 กุดน ้าใส นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2497 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2498 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2499 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2500 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2501 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2502 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2503 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2504 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2505 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2506 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2507 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2508 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2509 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2510 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2511 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2512 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2514 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2515 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2516 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 15 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 15 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2522 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 อูนยางค้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2524 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2525 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ตาลน้อย นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2526 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาพระ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2527 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 5 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2528 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 5 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2529 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2530 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2531 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2532 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2533 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2534 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2535 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2536 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2537 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2538 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2539 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2541 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2542 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2543 องค์การบริหารส่วนต้าบล เจาะบ่อบาดาล ความลึก 1,000 เมตร จ้านวน 5 จุด 5 1-10 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 5

2544 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 บ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2545 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 บ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2547 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.3

2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2570 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2571 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลโครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม

อย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1

5 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

2572 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โพนทองเหนือ โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2573 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 โคกสวาท โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2574 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ม่วงชี โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2575 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 โคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2576 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 โคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2577 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2578 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาดีหัวภู โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2579 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ทุ่งสว่าง ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2580 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ไผ่ล้อม ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2581 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นาเขทุ่ง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2582 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2583 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2584 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2585 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2586 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาเขน้อย นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2587 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาเขท่า นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2588 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

2589 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

2590 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

2591 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นาเขเหนือ นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

2592 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ร่มโพธ์ิทอง นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2593 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ทุ่งเจริญ นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2594 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ดอนบาก นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2595 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 พืชมงคล นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2596 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นางัวใต้ นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2597 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 ท่าลาดทุ่ง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2598 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 แพงกลาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2599 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 12 หัวหาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2600 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 แพงกลาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2601 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 หัวหาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2602 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 หัวหาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2603 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 แพงกลาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2604 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ท่าลาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2605 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 ดอนติ ว บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2606 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ดอนติ ว บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2607 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 นายาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2608 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 เนินคนึง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2609 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 แพงวิทยา บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2610 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 แพงใต้ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2611 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2612 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2613 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2614 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 17 ค้าเจริญ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2615 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 17 ค้าเจริญ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2616 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 17 ค้าเจริญ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2617 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 16 หนองแวงเหนือ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2618 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 หนองแวงเหนือ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2619 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2620 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2621 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2622 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2623 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 นาพะชัยตะวันออก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2624 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 ไชยศรี หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2625 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ไชยศรี หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2626 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2627 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 ค้าพอก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2628 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ค้าพอก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2629 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 อ้วนน้อย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2630 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 อ้วนน้อย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2631 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2632 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาพระชัย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2633 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2634 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2635 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2636 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2637 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นากระแต้ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2638 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นากระแต้ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2639 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2640 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2641 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2642 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2643 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 โคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2644 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 โคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2645 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2646 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 วังกะเบาน้อย โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2647 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 วังกะเบาน้อย โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2648 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 วังกะเบาน้อย โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2649 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาสีนวน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2650 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาสีนวน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2651 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 วังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2652 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2653 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 โพนสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2654 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2655 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2656 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2657 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2658 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน  แห่งท่ี 2 5 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2659 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2660 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2661 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2662 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2663 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2664 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2665 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2666 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2667 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 สว่างภูมิ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2668 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 สว่างภูมิ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2669 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 สว่างภูมิ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2670 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2671 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน  แห่งท่ี 1 5 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2672 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2673 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2674 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2675 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2676 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2677 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 สว่างส้าราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2678 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2679 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2680 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2681 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2682 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 สว่างส้าราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2683 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2684 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2685 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2686 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2687 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2688 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2689 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2690 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2691 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2692 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2693 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2694 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2695 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2696 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 10 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2697 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2698 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2699 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2700 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2701 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2702 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2703 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2704 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาเรียง กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2705 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 วังโพธ์ิ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2706 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2707 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2708 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2709 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2710 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2711 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2712 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 นางงาม กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2713 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นางงาม กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2714 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 นางิ ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2715 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 นางิ ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2716 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 นางิ ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2717 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 หนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2718 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 แสนส้าราญ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2719 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 หนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2720 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2721 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2722 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2723 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2724 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2725 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2726 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2727 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 หนองแสง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2728 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หนองแสง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2729 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2730 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 หนองบัว ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2731 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 โคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2732 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 โนนศรีวิลัย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2733 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 โนนศรีวิลัย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2734 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 วังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2735 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 หนองบัว ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2736 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2737 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2738 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2739 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2740 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2741 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2742 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2743 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2744 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2745 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ถาวร มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2746 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หนองบัว มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2747 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2748 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2749 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 มหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2750 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 มหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2751 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2752 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2753 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2754 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2755 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2756 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2757 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2758 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 หนองดู่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2759 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2760 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2761 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2762 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2763 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2764 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2765 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2766 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2767 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองเทาใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2768 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2769 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2770 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2771 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2772 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 กรุงใหม่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2773 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2774 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2775 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2776 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2777 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 จรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2778 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2779 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2780 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2781 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2782 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 หนองผักแว่น โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2783 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2784 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2785 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2786 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 ฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2787 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 ฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2788 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2789 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โนนฮัง โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2790 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 โนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2791 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 โนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2792 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 โนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2793 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โคกสี โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2794 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2795 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2796 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 หนองแคน ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2797 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2798 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2799 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2800 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2801 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2802 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2803 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2804 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2805 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 นาสมบูรณ์ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2806 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 สามแยก วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2807 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2808 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2809 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2810 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2811 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2812 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2813 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2814 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2815 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โพนสวาง หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2816 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2817 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2818 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 โคกกลาง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2819 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2820 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2821 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2822 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2823 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2824 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2825 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2826 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2827 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2828 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2829 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2830 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2831 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2832 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2833 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2834 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2835 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2836 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2837 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 12 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2838 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2839 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2840 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2841 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2842 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2843 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2844 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2845 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2846 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2847 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2848 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2849 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2850 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2851 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2852 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 8 ใหม่นิรมิต นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2853 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 ใหม่นิรมิต นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2854 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ใหม่นิรมิต นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2855 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2856 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2857 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2858 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2859 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2860 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2861 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2862 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2863 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2864 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2865 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2866 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2867 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2868 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 2 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2869 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2870 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2871 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2872 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2873 องค์การบริหารส่วนต้าบล เจาะบ่อบาดาล 5 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.417

2874 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 16 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2875 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 16 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2876 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2877 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2878 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2879 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2880 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2881 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2882 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2883 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2884 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2885 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2886 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2887 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 โพนงาม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2888 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ค้าสะอาด นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2889 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 ภูกระแต นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2890 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2891 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2892 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2893 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2894 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2895 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2896 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2897 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2898 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2899 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2900 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2901 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2902 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2903 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2904 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 โพนงาม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2905 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2906 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2907 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2908 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2909 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 เชียงเซา บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2910 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 นาจาน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2911 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2912 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2913 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ดอนถ่อน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2914 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2915 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 เอื อง บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2916 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาหนองยาว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2917 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 12 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2918 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 12 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2919 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 11 ขามเป้ียใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2920 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2921 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2922 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 นาหนองยาว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2923 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ดอนมงคล บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2924 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 ขามเป้ียใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2925 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2926 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2927 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2928 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2929 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 หนองบาท้าว ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2930 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2931 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2932 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2933 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2934 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 16 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2935 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 15 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2936 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 5 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2937 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2938 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2939 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2940 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2941 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2942 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2943 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 10 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2944 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 10 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2945 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 9 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2946 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 9 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2947 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 9 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2948 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 7 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2949 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2950 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2951 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2952 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2953 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี7 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2954 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2955 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2956 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2957 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2958 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2959 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2960 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2961 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2962 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2963 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 3 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

2964 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 8 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2965 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 8 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2966 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 7 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2967 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 6 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2968 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 5 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2969 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 4 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2970 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 3 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 2 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2972 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 2 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2973 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 5 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2974 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 5 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2975 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 5 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2976 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โรงเรียนบ้านนาค้าแคน 5 3 นาค้าแคน นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 2.6234

2977 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่ท่ี 6 5 6 โคกงาม ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 2.56

2978 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน ้าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาในพื นท่ีแล้งซ ้าซากหรือน ้าเค็ม รูปแบบท่ี 1 5 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 12.5167

2979 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

2980 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

2981 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

2982 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

2983 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

2984 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 6 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

2985 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 7 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

2986 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

2987 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน ้า 5 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2218

2988 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ ้าป่าแขม (เปล่ียนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE) 5 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.357

2989 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 6 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.227

2990 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.386

2991 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

2992 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.414

2993 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 2 กลาง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.266

2994 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.486

2995 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

2996 จังหวัด เจาะบ่อบาดาล 5 3,7 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1369

2997 จังหวัด ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 5 4 โพธ์ิศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

2998 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 9 บ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.254
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2999 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 7 บ้านแก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.254

3000 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 3 บ้านนาโคกกุง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.454

3001 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 2 บ้านกกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.477

3002 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 7 บ้านแก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.477

3003 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 16 บ้านสุขสวัสด์ิ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4487

3004 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 12 บ้านศรีถาวรพนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4866

3005 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 9 บ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4487

3006 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 6 บ้านค้าผักกูด กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4487

3007 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 10 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

3008 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 8 บ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.477

3009 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 3 บ้านนาโคกกุง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4487

3010 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 9 บ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4913

3011 จังหวัด โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน 5 4 บ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1198

3012 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านกกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3694

3013 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (เจาะบาดาลและถังน ้า) 5 8 บ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3014 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์ พร้อมเจาะบาดาล 80.00 เมตร 1 บ่อ 5 7 บ้านแก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.477

3015 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5000  วัตต์ 5 12 บ้านศรีถาวรพนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

3016 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมขนาด 1.80X1.80 เมตร ชนิด 6 ช่องทางยาว 4 เมตร ท่ีห้วยทราย 5 10 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3329

3017 จังหวัด โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน 5 8 บ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1198

3018 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์ 5 7 บ้านแก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.457

3019 จังหวัด โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน 5 5 บ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1198

3020 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์ 5 3 บ้านนาโคกกุง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4919

3021 จังหวัด โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 5 8 บ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3022 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 5 บ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.254

3023 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) เพ่ือแก้ไขปัญกาภัยแล้ง 5 11 บ้านแก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.416

3024 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ 5 7 บ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3025 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดนางอ่อนไทย  ค้ามุงคุณ) 5 9 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3026 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดวัดศรีบุญเรือง) 5 9 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3027 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดนายซอย  ค้ามุงคุณ) 5 8 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3028 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดวัดศรีจ้าปา) 5 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3029 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์ (จุดนายการิน  ค้ามุงคุณ) 5 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3030 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดสระน ้าสาธารณะหมู่บ้าน) 5 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3031 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดนายวิเชียร  นานโพธ์ิศรี) 5 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

3032 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดนางวินาที  ค้ามุงคุณ) 5 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3033 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดนางอ่อนจันทร์  โคตรพรม) 5 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

3034 จังหวัด โครงการติดตั งระบบสูบน ้าแบบโซล่าเซลล์ (จุดวัดบ้านย้อมพัฒนา) 5 7 บ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4579

3035 จังหวัด โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน ้ากลางประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ( 5 จุด) 5 4 บ้านเล่ือนเจริญ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495

3036 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอถังประปาหนองกกกอก 5 6 บ้านบางทราย

พัฒนา

ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.176

3037 จังหวัด โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน ้าแสงอาทิตย์ จุดนาน ้าเงือก 5 1 บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

3038 จังหวัด โครงการประปาบาดาลหอถังสูง (จุดนางประเดิม  ปักฤทัย) 5 3 บ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

3039 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางสมบัติ  โซ่เมืองแซะ) 5 7 บ้านใหม่ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.478

3040 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง (นางสาวเบญจรันต์  วงศ์กระโซ่) 5 7 บ้านใหม่ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.478

3041 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางมะลิดา  วงศ์กระโซ่ 5 5 บ้านแสงสว่าง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.478

3042 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายกาโน  วงศ์กระโซ่) 5 5 บ้านแสงสว่าง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.478

3043 จังหวัด โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางสาวเป้ิน  วงค์กระโซ่) 5 5 บ้านแสงสว่าง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.478

3044 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายพู  วงค์กระโซ่) 5 5 บ้านนางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.478

3045 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายประโมช  โซ่เมืองแซะ) 5 5 บ้านแสงสว่าง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.478

3046 จังหวัด โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน ้ากลางประจ้าหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (5 จุด) 5 10 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

3047 จังหวัด โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน ้ากลางประจ้าหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (2 จุด) 5 9 บ้านหนองหมากสุก ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1635

3048 จังหวัด โครงการซ่อมแซมประปาภูเขาเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 3 บ้านติ ว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0965

3049 จังหวัด โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน ้าแสงอาทิตย์ จุดนานายวีระ นามศิริ 5 5 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

3050 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 5 6 บ้านบางทราย

พัฒนา

หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.406

3051 จังหวัด โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน ้าแสงอาทิตย์ จุดนาบอน 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

3052 จังหวัด โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน ้าแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

3053 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส้าหรับระบบประปาหมู่บ้าน 5 1 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2

3054 จังหวัด โครงการระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 5 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

3055 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายบุญ 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.176

3056 จังหวัด โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน 5 6 บ้านบางทราย

พัฒนา

หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.371

3057 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบน ้าเพ่ือการเกษตร (ขยายท่อประปา) เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1825

3058 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางบันไทย  วงศ์กระโซ่) 5 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.356

3059 จังหวัด โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน 5 5 บ้านเหล่าเหนือ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2

3060 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5 3 บ้านน ้าบ่อ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2184

3061 จังหวัด โครงการระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 4 บ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3508

3062 จังหวัด โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางนาลิน  โคตรพรม) 5 4 บ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.468

3063 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน 5 4 ค้าบง โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.35

3064 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค/บริโภค 5 6 ป่าข่า โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.462

3065 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค/บริโภค 5 3 หนองแวงน้อย โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.462

3066 จังหวัด ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน 5 3 หนองแวงน้อย โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3

3067 จังหวัด ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ พร้อมหอถังสูงความจุ 2,500 ลิตร จ้านวน 4 ใบ 5 4 หนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.493



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

3068 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก 5 6 ป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4769

3069 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ ว 5 3 เป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4299

3070 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายวางท่อเมนประปา 5 2 โคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.436

3071 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3072 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4082

3073 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3074 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 2) 5 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3075 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 1) 5 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3076 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3077 จังหวัด โครงการติดตั งแพสูบน ้าประปาใหม่ 5 3 สองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.349

3078 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 5 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3079 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 5 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3080 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 5 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3081 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11 5 11 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3082 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10 5 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3083 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9 5 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3084 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8 5 8 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3085 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6 5 6 บ้านแพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3086 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5 5 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3087 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4 5 4 บ้านหนองหญ้า

ปล้อง

บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3088 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3 5 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3089 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2 5 2 บ้านนาสันทัด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3090 เทศบาลต้าบล โครงการบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.2

3091 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 4 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5.278

3092 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 10 น้อยดอนปอ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 5.278

3093 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 16 งิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5.278

3094 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 9 โพธ์ิเงิน คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 5.278

3095 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 8 อุดมพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5.278

3096 จังหวัด ติดตั งถังน ้ากลางประจ้าหมู่บ้าน แบบไฟเบอร์กลาส ความจุ 2000 ลิตร พร้อมขาตั งเหล็ก 5 53 53 หมู่บ้าน อ.

โคกศรีสุพรรณ

บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 5.14

3097 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 13 แสงจันทร์ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4183

3098 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 123 แมดน้อย แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4183

3099 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 11 โพนทองวัฒนา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4183

3100 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 10 น้อยดอนปอ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.4183

3101 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 6 โคกนาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4183



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
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3,249 (ลบ.)
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3102 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 5 บ้านโนนมาลา ต.

แมดนาท่ม

แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4183

3103 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 4 โพนทอง แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4183

3104 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 5 2 นาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4183

3105 จังหวัด เจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพื นท่ีประสบภัยแล้ง 5 1 แมด แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4183

3106 จังหวัด ขุดสระน ้าสาธารณประโยชน์ 5 2 นาแต้ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

3107 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 อากาศ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.65

3108 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 14 บ้านหนองบัวหลวง แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3109 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 13 บ้านเจริญสุข แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3110 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 12 บ้านสมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3111 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 11 บ้านหนองบัวหลวง แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3112 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 10 บ้านด่านพัฒนา แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3113 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 9 บ้านนาเชือก แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3114 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 8 บ้านหนองแคน แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3115 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 7 บ้านหนองไฮน้อย แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3116 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 6 บ้านโคกสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3117 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 5 บ้านบะแต้ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3118 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 4 บ้านหนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3119 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 3 บ้านหนองไฮใหญ่ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3120 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านสมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3121 เทศบาลต้าบล เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1 บ้านแร่ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7878

3122 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน ้า 5 4 ด่านตึง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 2

3123 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน ้า 5 11 น้อยตาจี หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 2

3124 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 8 น้อยโนนสวรรค์ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3125 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1 หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3126 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 14 เสียวพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3127 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 3 ฮ่องสิม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3128 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1 หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3129 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1 หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3130 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1 หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3131 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 หลุบเลาน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

3132 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ป่าช้าท่ีพักสงฆ์ปู่ตาจ้าปาธรรม) 5 5 จ้าปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

3133 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ป่าช้าท่ีพักสงฆ์เทพนิมิตร) 5 10 จ้าปาทอง หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

3134 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองหมาคาบปลา) 5 10 จ้าปาทอง หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

3135 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ตลาดยางเทศบาลต้าบลหนองลาด) 5 9 บ้านหนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 
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3136 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (เมรุหลังเทศบาลต้าบลหนองลาด) 5 9 บ้านหนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

3137 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (หน้าโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร) 5 8 บ้านหนองบาก หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

3138 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ท่ีสาธารณะป่าช้าทางไปบ้านม่วงคัน) 5 8 บ้านหนองบาก หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

3139 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 8 ดงเหล่า โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 5.278

3140 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน ้าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาในพื นท่ีแล้งซ ้าซากหรือน ้าเค็ม รูปแบบท่ี 1 5 11 โคกกลาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 12.5167

3141 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน ้าบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภคในพื นท่ีขาดแคลนน ้าเส่ียงภัยแล้งและมีปัญหาคุณภาพน ้าเค็มด้วยเทคโนโลยีการส่งน ้าระยะไกล 5 7 บ้านค้าตอยุง เซิม โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 12.3436

3142 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน ้าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาในพื นท่ีแล้งซ ้าซากหรือน ้าเค็ม รูปแบบท่ี 1 5 7 โนนสง่า พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 12.5167

3143 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 7 หินนกยูง กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 5.278

3144 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 1 บุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 5.278

3145 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ Submersibe 5 2 บ้านโนนปอแดง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.225

3146 เทศบาลต้าบล โคงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า Submersibe 5 5 บ้านกกต้อง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.255

3147 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 5 โคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 5.278

3148 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 13 นาค้าแก้ว นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 5.278

3149 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 2 ค้า ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 5.278

3150 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 7 โนนทอง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5.278

3151 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 5 8 สมประสงค์ โนนทอง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 1.7322

3152 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 9 ขัวล้อ จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 5.278

3153 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 4 โพธ์ิ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 5.278

3154 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 11 แดง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5.278

3155 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 7 โนนสมบูรณ์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5.278

3156 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 2 สะแบง สะแบง หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 5.278

3157 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 5 4 หนองบัวแดง หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 5.278

3158 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3159 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3160 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3161 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3162 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3163 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3164 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 6 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3165 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 7 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3166 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน ้า 5 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2218

3167 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.486

3168 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 2 กลาง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.266

3169 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

3170 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก            ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.414



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (3,329 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

3,249 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

3171 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ ้าป่าแขม (เปล่ียนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE) 5 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.357

3172 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.386

3173 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 6 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.227

3174 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

3175 จังหวัด ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 5 4 โพธ์ิศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

3176 จังหวัด เจาะบ่อบาดาล 5 3,7 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1369

3177 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3178 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3179 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4082

3180 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 2) 5 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3181 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 1) 5 1 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3182 จังหวัด โครงการติดตั งแพสูบน ้าประปาใหม่ 5 3 สองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.349

3183 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 5 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3184 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 5 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3185 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 5 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3186 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 5 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3187 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 5 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3188 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 5 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3189 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 5 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3190 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11 5 11 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3191 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10 5 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3192 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9 5 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3193 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8 5 8 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3194 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6 5 6 บ้านแพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3195 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5 5 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3196 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4 5 4 บ้านหนองหญ้า

ปล้อง

บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3197 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3 5 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3198 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2 5 2 บ้านนาสันทัด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3199 เทศบาลต้าบล โครงการบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.2

3200 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3201 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3202 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3203 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3204 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3205 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 6 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5
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3206 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 7 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3207 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3208 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน ้า 5 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2218

3209 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.486

3210 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 2 กลาง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.266

3211 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

3212 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.414

3213 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ ้าป่าแขม (เปล่ียนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE) 5 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.357

3214 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 6 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.227

3215 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.386

3216 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

3217 จังหวัด ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 5 4 โพธ์ิศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

3218 จังหวัด เจาะบ่อบาดาล 5 3,7 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1369

3219 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดตั งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.492

3220 จังหวัด โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าช้าบ้านดอน) 5 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3221 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4952

3222 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 2) 5 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

3223 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 1) 5 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.494

3224 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 5 3 สองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.349

3225 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3226 จังหวัด โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร 5 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.499

3227 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3228 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 5 นาขามป้อม หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3229 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 5 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3230 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 5 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3231 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 5 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3232 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 5 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3233 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 5 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3234 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 5 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3235 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 5 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3236 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11 5 11 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3237 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10 5 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3238 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9 5 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3239 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8 5 8 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3240 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6 5 6 บ้านแพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3241 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5 5 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3
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3242 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4 5 4 บ้านหนองหญ้า

ปล้อง

บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3243 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3 5 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3244 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2 5 2 บ้านนาสันทัด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3245 เทศบาลต้าบล โครงการบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.2

3246 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3247 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3248 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3249 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3250 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 7 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3251 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 6 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3252 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3253 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3254 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน ้า 5 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2218

3255 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.486

3256 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.414

3257 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

3258 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 2 กลาง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.266

3259 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ ้าป่าแขม (เปล่ียนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE) 5 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.357

3260 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 6 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.227

3261 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.386

3262 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

3263 จังหวัด เจาะบ่อบาดาล 5 3,7 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1369

3264 จังหวัด ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 5 4 โพธ์ิศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

3265 จังหวัด โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าช้าบ้านดอน) 5 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

3266 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3267 จังหวัด โครงการโรงกรองน ้าด่ืมหยอดเหรียญ 5 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3268 จังหวัด โครงการปรับปรุงหนองน ้าสาธารณะ 5 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3269 จังหวัด โครงการโรงกรองน ้าด่ืมหยอดเหรียญ 5 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3270 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมติดตั งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3271 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดตั งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3272 จังหวัด โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร 5 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3273 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 5 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3274 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 5 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3275 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 5 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3276 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 5 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5
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3277 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 5 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3278 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 5 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3279 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 5 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3280 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11 5 11 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3281 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10 5 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3282 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9 5 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3283 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8 5 8 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3284 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6 5 6 บ้านแพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3285 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5 5 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3286 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4 5 4 บ้านหนองหญ้า

ปล้อง

บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3287 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3 5 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3288 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2 5 2 บ้านนาสันทัด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3289 เทศบาลต้าบล โครงการบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.2

3290 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3291 จังหวัด ก่อสร้างถังกักเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 75 ลบ.ม. 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2467

3292 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3293 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3294 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3295 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 6 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3296 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 7 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3297 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

3298 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน ้า 5 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2218

3299 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.486

3300 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 2 กลาง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.266

3301 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 5 โนนสะอาด ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

3302 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. 5 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.414

3303 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ ้าป่าแขม (เปล่ียนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE) 5 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.357

3304 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 6 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.227

3305 จังหวัด ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม 5 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.386

3306 จังหวัด ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ถัง) 5 3 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

3307 จังหวัด ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 5 4 โพธ์ิศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

3308 จังหวัด เจาะบ่อบาดาล 5 3,7 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1369

3309 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดตั งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

3310 จังหวัด โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร 5 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.494

3311 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปาหมู่บ้าน 5 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5
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3312 จังหวัด โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 5 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

3313 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 5 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3314 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 5 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3315 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 5 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3316 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 5 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3317 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 5 3 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3318 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 5 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3319 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 5 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

3320 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11 5 11 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3321 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10 5 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3322 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9 5 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3323 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8 5 8 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3324 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6 5 6 บ้านแพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3325 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5 5 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3326 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4 5 4 บ้านหนองหญ้า

ปล้อง

บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3327 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3 5 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3328 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2 5 2 บ้านนาสันทัด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

3329 เทศบาลต้าบล โครงการบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 2 บ้านหนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.2



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
พ.ศ. 2566-2570

ด้านการสร้างความมั่นคงน า้ภาคการผลิต



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)
1 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยน ้าหมาน และอาคารหัวงาน โครงการชลประทานเลย 6 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 3.5

2 กรมชลประทาน ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายบ้านเด่ิน ปริมาณดิน 11,370 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย 6 เด่ิน ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.498

3 กรมชลประทาน ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายห้วยกอก ปริมาณดิน 10,960 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย 6 นาดี นาดี ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.48

4 กรมชลประทาน ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายห้วยโป่ง ปริมาณดิน 11,300 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย 6 ปากโปง ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.495

5 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายฝายบ้านนาผักก้าม  1 แห่ง โครงการชลประทานเลย 6 นาผักก้าม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.95

6 กรมชลประทาน ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายบ้านนาผักก้าม ปริมาณดิน 11,070 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย 6 นาผักก้าม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.485

7 จังหวัด ปรับปรุงฝายบุ่งวังคัน 6 7 ดงป่ายาง ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 20

8 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฝายน ้าล้นห้วยสะแรตอนบน 6 2 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.65

9 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา หมู่ 1 6 1 บ้านโนนสว่าง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.142

10 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฝายห้วยยาบ หมู่ 4 6 4 สวัสด์ิพัฒนา ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.306

11 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฝายห้วยป่าขี หมู่ 9 6 9 บ้านกกก้านเหลือง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.272

12 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฝายห้วยสะกัน หมู่ 1 6 1 บ้านโนนสว่าง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.168

13 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฝายนาตู้หวาย หมู่ 7 6 7 บ้านชลประทาน ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.208

14 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกฝายเก็บน ้าประปา (จุดท่ี2) ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 300  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,600  ตร.ม. 6 2 นาเช่ือม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.318

15 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกฝายเก็บน ้าประปา (จุดท่ี1) ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 300  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,600  ตร.ม. 6 2 นาเช่ือม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.32

16 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกฝายประชาอาสา ขนาด กว้าง 26 เมตร ยาว  70 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,820  ตร.ม. 6 5 บ่อเหมืองน้อย แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.1674

17 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการซ่อมแซมฝายกั นน ้าพร้อมก่อสร้างคลองส่งน ้าสายนาโคก 6 2 แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.2

18 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกฝายห้วยหลวงตอนล่าง กว้าง 25  เมตร ยาว 800  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,750.14 ลบ.ม. 6 2 กุดแก ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.498

19 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกฝายตาด กว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,109.51 ลบ.ม. 6 2 หนองปาดฟาน หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.499

20 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยส้มโฮง (ตอนล่าง) จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 6 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

21 กรมชลประทาน งานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ลาดด้านขวา ฝายโพนสวรรค์ ความยาว  500 เมตรโครงการชลประทานนครพนม 6 ท่าศาลา นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.95

22 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยเซือม จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 6 ศรีนคร แสนพัน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 8

23 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายฝายทดน ้าห้วยหว้าน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 6 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

24 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายน ้าล้นบ้านฮ่องโจด จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานนครพนม 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

25 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยฮ่องโจด จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานนครพนม 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

26 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยวังม่วง  จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 6 นาอุดม มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.72

27 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงทุ่นด้านซ้ายฝายทดน ้าห้วยโคน ความยาว 60.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 6 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.95

28 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงทุ่นด้านขวาฝายทดน ้าห้วยโคน ความยาว 60.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 6 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.89

29 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดินด้านท้ายฝายหนองคาด จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 6 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.7

30 กรมการปกครอง โครงการปรับปรุงฝายบล๊อคห้วยไร่ หมู่ท่ี 8 บ้านนกเหาะ ต้าบลโคกสูง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 6 8 บ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

31 กรมชลประทาน ขุดลอกหนองหวาย 6 1 นาโพธ์ิ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

32 องค์การบริหารส่วนต้าบล ยกระดับอ่างเก็บน ้าห้วยคอกช้าง 6 5 บ้านดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 5

33 กรมชลประทาน ซ่อมแซมส่วน Protection ด้านท้ายน ้า ฝายห้วยซาว โครงการชลประทานบึงกาฬ 6 ห้วยเรือใหญ่ ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.5

34 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายห้วยก้าแพง โครงการชลประทานบึงกาฬ 6 ท่าโพธ์ิ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 80

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

35 กรมชลประทาน ซ่อมแซมลาดด้านข้างของส่วนท้าย ฝายห้วยมีชัย โครงการชลประทานบึงกาฬ 6 โนนยาง หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

36 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยหนิง โครงการชลประทานบึงกาฬ 6 โนนสวนปอ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.7

37 กรมชลประทาน ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือน ้าฝายห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานบึงกาฬ 6 หนองบ่อ โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.7

38 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยปากคลอง โครงการชลประทานบึงกาฬ 6 ปากคลอง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5.5

39 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายยางห้วยไผ่ บ้านโนนยาง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 6 งิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

40 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้าห้วยทราย (ตอนบน) 6 9 เหล่าต้นยม หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 14.46

41 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกฝายตากอ 6 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.39

42 เทศบาลต้าบล ซ่อมแซมฝายน ้าล้น คสล.ฝายห้วยบังอ่ีตอนกลาง หมู่ท่ี 5 บ้านป่าเม็ก ต้าบลหนองสูง - หมู่ท่ี 8 บ้านหนองสูง ต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร

6 5, 8 ป่าเม็ก หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

43 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยโคกสูง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 6 โคกสูง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.6

44 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายพับได้อ่างเก็บน ้าห้วยหินชะแนนใหญ่  โครงการชลประทานสกลนคร 6 โพนแพง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 32

45 กรมชลประทาน ฝายทดน ้าพื นท่ีตอนบนอ่างฯน ้าอูน(ฝายหินก่อ) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 6 หนองปลิง หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30

46 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้ายฝายจ้านวน 200 ตรม.ฝายห้วยบ่อแดงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 6 หนองแอก ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.85

47 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายจ้านวน 230 ตรม.ฝายห้วยบ่อแดงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 6 นาดอกไม้ บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.85

48 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้ายฝายจ้านวน 230 ตรม.ฝายห้วยบ่อแดงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 6 บ่อแดง หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.9

49 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายพับได้อ่างเก็บน ้าห้วยแข้  โครงการชลประทานสกลนคร 6 สร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 12

50 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้ายฝาย จ้านวน 210 ตร.ม.ฝายบ้านท่าเย่ียมอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 6 ท่าเย่ียม ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.85

51 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายบ้านกวนบุ่น ต้าบลจันทร์เพ็ญ อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 6 5 กวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร ห้วยบางทราย 8

52 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายห้วยเป (ปชด.) โครงการชลประทานหนองคาย พื นท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ 6 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

53 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยบังพวน 6 เก่าน้อย พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 6.7185

54 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายบน โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู 6 ขอบเหล็ก เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1

55 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายห้วยโค่โล่ โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู 6 ดงสวรรค์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1

56 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยตุ้มแตน ( ปชด.) บ้านโคกสาร จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 6 โคกสารท่า โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.8

57 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยแก้วแมง ( ปชด.) บ้านหินส่ิว จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 6 หินส่ิว ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.8

58 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยกระแสน ( ปชด.) บ้านห้วยกระแสน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 6 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7

59 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยค้าปะอีอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 6 ป่าก่อน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.6

60 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายห้วยทวน 2 จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 6 นาจาน โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 3

61 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยหลวง 6 โนนนาค้า โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 16.7891

62 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายห้วยสวย หมู่ท่ี 2 บ้านหัวสวย ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 6 2 หัวสวย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 4

63 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายห้วยแสง หมู่ท่ี 11 บ้านทุ่งฝน ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 6 11 ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.107

64 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายโค้น หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 6 8 ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.108

65 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายห้วยลึก หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสะอาด ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 6 9 โนนสะอาด ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.1156

66 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายห้วยนาค่า หมู่ท่ี 13 บ้านศรีสงคราม ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 6 13 ศรีสงคราม ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.108

67 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกฝายตากอ 6 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.39

68 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยสงฆ์ 6 1 ธาตุ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 20.615415



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

69 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นบ้านหนองปลาขาว 6 6 หนองปลาขาว บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 16.09008

70 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นบ้านม่วง 6 9 ม่วงเหนือ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30.1689

71 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยโมง บ้านลาน 6 10 ลาน จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 14.883324

72 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าลาย 6 - ภูบ่อบิด ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 18.13572

73 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยน ้าลาย 6 2 เพีย น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 19.14326

74 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกฝายตากอ 6 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.39

75 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยกุดหัวควาย 6 4 หนองผือ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 16.12064

76 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยน ้าฟ้า 6 1 กลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 15.1131

77 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกฝายตากอ 6 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.39

78 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกฝายตากอ 6 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.39

79 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองแวง ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.650 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 แขนนาง หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

80 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองสังข์ ปตร.บ้านนาคู่ ระยะทาง 0.45 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

81 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองข้าว ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.85

82 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารประกอบแก้มลิงหนองข้าว ปตร.บ้านนาขาม จ้านวน 4 แห่ง โครงการส่งน ้าบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

83 กองทัพบก ขุดลอกหนองชลประทาน 7 15 ชลประทาน โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 21.0988

84 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกแก้มลิงบุ่งบักตู่ หมู่ท่ี 5 บ้านซ่ง ต้าบลนาแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 7 5 บ้านซ่ง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.42

85 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกแก้มลิงบุ่งบักล่า หมู่ท่ี 5 บ้านซ่ง ต้าบลนาแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 7 5 บ้านซ่ง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.43

86 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองเลิงเต่าระยะทาง 0.800 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 4 แขนนาง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

87 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองบุ่งใหม่ หมู่ท่ี 8  บ้านนาคู่เหนือ  ต้าบลนาคู่  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 7 8 บ้านนาคู่เหนือ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

88 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองตีนเป็ด หมู่ท่ี 2 บ้านปากบัง  ต้าบลพิมาน  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 7 2 บ้านปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

89 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกแก้มลิงสินสมุทร  หมู่ท่ี 2  บ้านปากบัง  ต้าบลพิมาน  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 7 2 บ้านปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

90 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองแวงระยะทาง 0.700 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 12 หนองบ่อ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.75

91 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองกุดยางระยะทาง 0.700 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 1 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.75

92 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองสังข์ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 7 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.85

93 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแคราย  หมู่ท่ี 9  บ้านค้าเม็ก  ต้าบลหนองสังข์  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 7 9 บ้านค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

94 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองไฮ หมู่ท่ี 10 บ้านหนองสังข์ ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 7 10 บ้านหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

95 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองข้าวระยะทาง 0.850 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 6 ผักขะย่า วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

96 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองบัวทองระยะทาง 0.800 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 4 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

97 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองเต่าใหญ่ บ้านปากบัง ม.2 7 2 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

98 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยสายนา พร้อมคันดินในเขต ม.1 ม.3 ม.7 ม.11 ม.6 ม.9 ระยะทาง 3 กิโลเมตร 7 ภายในต้าบลพิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

99 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแล้ง ม.5 7 5 แสงสว่าง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

100 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกกค้อ 7 - พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

101 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองกระตัน บ้านจอมมณี ม.4 7 4 จอมมณี พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

102 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองผือ บ้านสุขเกษม 7 11 สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 4
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103 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองกุดซาง 7 1 ซาง ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 200.793

104 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงบึงแดง ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.610 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 บึงแดง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.9

105 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองท่าเรือ ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.650 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 พรมศรีธาตุ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.9

106 กรมชลประทาน ขุดลอกร่องซักน ้าแก้มลิงหนองค้าฮุย ปตร.บ้านหนองบึง ปริมาณดิน 8,510  ลบม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 หนองกุดแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.5

107 กรมชลประทาน ขุดลอกร่องซักน ้าแก้มลิงบึงกลาง ปตร.บ้านหนองบึง ปริมาณดิน 8,510 ลบม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 7 เชียงสือ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.5

108 กรมชลประทาน ปรับปรุงแก้มลิงล้าห้วยโท - ยาง ต้าบลเหล่าโพนค้อ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 7 6 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

109 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงหนองโพนชาติ 7 14 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.221

110 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงยอดกุดทิพา 7 14 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.471

111 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงหนองบัวขวาง 7 16 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.289

112 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงหนองฮี 7 6 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.431

113 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองอิกวักจากบ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 1,2,3 - บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 1,2,10 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 7 1,2,3 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 2

114 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนอกหล่มจากบ้านโพนทอง หมู่ท่ี 1 ต้าบลโพนทอง - บ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 1,2,3 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 7 1,2,3 โพธ์ิตาก โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 2

115 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยไหล่ 7 5 ไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

116 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาว ความยาว 220 เมตร โครงการชลประทานเลย 8 ก้าเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.85

117 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาว ความยาว 220 เมตร โครงการชลประทานเลย 8 ก้าเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

118 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเทา ความยาว 933 เมตร โครงการชลประทานเลย 8 สูบ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.97

119 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าห้วยเหมืองนา โครงการชลประทานเลย 8 นาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 15

120 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยเหวหวะ (ปชด.) ความยาว 110 เมตร โครงการชลประทานเลย 8 นากระเซ็ง อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.7

121 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย 8 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 14

122 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย 8 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 5

123 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย 8 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 5

124 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยชม โครงการชลประทานเลย 8 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 5

125 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยอีเลิศ 150 เมตร โครงการชลประทานเลย 8 เขตอุดมศักด์ิ วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1

126 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยปวน ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย 8 หนองหมากแก้ว ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 5

127 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเซิม 8 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5528

128 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยสีเสียด 8 น ้าภู เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

129 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้านาน ้ามัน 8 นาน ้ามัน น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

130 จังหวัด ขุดลอกอ่างน ้าคู่ตอนบน หมู่ท่ี 2 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 8 2 น ้าคู่ ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.76

131 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 150  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 8 6 ตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1.696

132 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยแฟน หมู่ 5 8 5 บ้านยาง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.311

133 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหก หมู่ 7 8 7 บ้านชลประทาน ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.423

134 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยกวาง ขนาด  ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 5,600  ตร.ม. 8 3 นาล่ึง เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.475

135 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยขุมปูน ขนาด ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 4,400  ตร.ม. 8 4 นาท่อน นาพึง นาแห้ว เลย น ้าหมัน 0.495

136 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองกกซ้าน ขนาด ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 4,400  ตร.ม. 8 4 ซ้าทอง นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.495
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137 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านวังเย็น ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 80  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  4,000 ตร.ม. 8 10 วังเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.45

138 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยปวนพุ ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,212  ลบ.ม. 8 1 ปวนพุ ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.695

139 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยโปร่ง ตอนบน ขนาด กว้าง 80 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,271  ลบ.ม. 8 7 ห้วยเป้า ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.714

140 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ใต้ ขนาด กว้าง 80 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,367  ลบ.ม. 8 6 ห้วยไผ่ใต้ หนองหิน หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.271

141 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าวัดถ ้าพรมจักร ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,367  ลบ.ม. 8 3 ไร่ศรีอุบล หนองหิน หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 2.663

142 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยส้มโฮง ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 8 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.85

143 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.75

144 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 8 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.85

145 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดงหมู จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดงหมู อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

146 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.15

147 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

148 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

149 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 60,000 ลบ.ม. 8 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3.5

150 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม. 8 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 4.5

151 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 40

152 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

153 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

154 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.15

155 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยศรีคุณ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 นาป่งครอง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

156 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยศรีคุณ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 นาป่งครอง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 40

157 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยศรีคุณ โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม. 8 นาป่งครอง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 4.5

158 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

159 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

160 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดอนพัฒนา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

161 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 49

162 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

163 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

164 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม. 8 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 4.5

165 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยนางออ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 39

166 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยนางออ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

167 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยนางออ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 39

168 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นฝายห้วยอีเลิง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.65

169 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 8 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.85

170 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยแคน ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 8 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.9



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

171 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝายทดน ้าห้วยโคน ความยาว 25 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 8 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

172 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพื นหินก่อฝายทดน ้าห้วยโคน พื นท่ี 340 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม 8 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

173 กรมชลประทาน ซ่อมเสริมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยหนองดุก ความยาว 600 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 8 นาอินทร์ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.45

174 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินด้านท้ายฝายหนองคาด โครงการชลประทานนครพนม 8 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.7

175 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน ความยาว 40.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 8 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.7

176 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820  ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 8 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.75

177 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820 ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 8 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.75

178 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายร่องระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน  จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.9

179 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

180 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 8 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5528

181 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 8 หนองบัวแดง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 83.8767

182 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองหาร 8 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.8543

183 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย 8 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5528

184 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าวังนองเหนือ 8 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5528

185 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโดก 8 เหล่าพัฒนา บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5528

186 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้ากุดเรือค้า 8 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.8543

187 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้ากุดเรือค้าและระบบกระจายน ้า 8 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 155.7905

188 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ 8 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5528

189 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยค้าท้า บ้านโนนค้า หมู่ท่ี 8 ต้าบลนางาม อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 8 8 โนนค้า นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

190 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองสิม บ้านกุดสะกอย ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 8 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.99

191 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเชือม บ้านท่าดอกแก้ว ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 8 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.94

192 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด บ้านบุ่ง ต้าบลรามราช อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 8 บุ่ง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.95

193 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองจาน บ้านพิมานท่า 8 8 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

194 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองปลาค้อเฒ่า บ้านโพนทา หมู่ท่ี 2 ต้าบลกุตาไก้ อ้าภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 8 2 บ้านโพนทา กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

195 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าและอาคารท่อส่งน ้าเข้านาสาย 1R-RMC, 2L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยแสนช้างไล่ โครงการชลประทานบึงกาฬ 8 ภูทรายทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1.5

196 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมปริมาตรกักเก็บอ่างเก็บน ้าห้วยแสนช้างไล่ โครงการชลประทานบึงกาฬ 8 ภูทรายทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 8

197 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยซ้า โครงการชลประทานบึงกาฬ 8 อ่างทอง โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 25

198 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าห้วยหิน โครงการชลประทานบึงกาฬ 8 ห้วยลึก หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 5.5

199 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 3 อ่างเก็บน ้าบึงโขงหลง โครงการชลประทานบึงกาฬ 8 ดอนกลาง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.9

200 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า อ่างเก็บน ้าบึงโขงหลง ความยาว 1,663 ม. โครงการชลประทานบึงกาฬ 8 ดอนกลาง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2

201 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินหัวงานและอาคารระบายน ้าล้น อ่างฯห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ จ้านวน 1 แห่ง 8 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

202 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินทิ งด้านหน้าท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

203 กรมชลประทาน ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ 2  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.42

204 กรมชลประทาน ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายท้านบดิน อ่างเก็บน ้าถ้าไม้ดู่  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ศรีมงคล ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

205 กรมชลประทาน ปรับปรุงเคร่ืองมือเข่ือนห้วยคันแทใหญ่ 8 บ้านศรีมงคล ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 12

206 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและอาคารประกอบ ฝายห้วยปุ่ง  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4

207 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน ้าเข้านาและประตูน ้าใต้ดิน สาย MP อ่างเก็บน ้าห้วยตะไถ จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ค้าผักกูด กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.86

208 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินทิ งด้านหน้าท้านบดิน อ่างเก็บน ้าจุดท่ี 3  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ศรีถาวรพนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4

209 กรมชลประทาน ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยทา  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.45

210 กรมชลประทาน ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยหอย  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

211 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าบ้านสานแว้  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 สานแว้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4

212 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าจุดท่ี 3 ปริมาณดินขุด 16,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ศรีถาวรพนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

213 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยทา ปริมาณดินขุด 46,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

214 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยหอย ปริมาณดินขุด 85,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3.5

215 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินพร้อมระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 แห่ง ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทาน

มุกดาหาร

8 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 24.897

216 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด ตอนบน  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 โพนแดง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.79

217 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน ้าเข้านาคลองส่งน ้าสาย 3L-LMC อ่างเก็บน ้าห้วยไร่  จ้านวน 10 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.6

218 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยแคน  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.6

219 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยหินลับ  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.6

220 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยไร่  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.96

221 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยแคน  จ้านวน 10 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.7

222 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.6

223 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  ปริมาณดินขุด 580,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 17.513

224 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหน้าท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก ตอนบน   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 8 ภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.993

225 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 5

226 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 49

227 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 8 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 2

228 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ 8 11 ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 3

229 กรมชลประทาน ขุดลอกแก้มลิงห้วยชะโนด ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบ 8 5 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 5

230 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยนกเค้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์

เมตร

8 กุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10

231 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าวังกอไผ่ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศก์เมตร 8 ทุ่งแก ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5

232 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าหนองแปน 2 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์

เมตร

8 ดงบัง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5

233 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าเต่า โครงการชลประทานสกลนคร 8 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.85

234 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร 8 บึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.85

235 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยยาง โครงการชลประทานสกลนคร 8 บึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.85

236 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.395 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร 8 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.95

237 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.92

238 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.87



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

239 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.85

240 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและส่วนประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 4  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.86

241 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและส่วนประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 3  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 โนนสวรรค์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.95

242 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและส่วนประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.98

243 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.95

244 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.85

245 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยหอย ความยาว 0.315 กิโลเมตร โครงการชลประทานสกลนคร 8 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.85

246 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยอ่าง จ้านวน 1 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 เหล่า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

247 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

248 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร 8 นาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.85

249 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.140 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยแบ่ง โครงการชลประทานสกลนคร 8 โคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.85

250 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร 8 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.98

251 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร 8 โพธิไพศาล โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.85

252 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้ากุดน ้าใส โครงการชลประทานสกลนคร 8 โนนค้า โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.8

253 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.930 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยสะเพอ โครงการชลประทานสกลนคร 8 กกส้มโฮง กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.65

254 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร 8 นิรมัย กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.98

255 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย อ่างเก็บน ้าห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร 8 นิรมัย กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 25

256 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหลังท้านบดินยาว 2,200 ม.อ่างเก็บน ้าหนองผามเรือ อันเน่ืองมากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 8 หนองผามเรือ หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.85

257 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน ้าซับค้าโรงสี ยาว 787 เมตร อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 8 ลืมบอง บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 2.3

258 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยหินแตกเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะ3 โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 

ลูกบาศเมตรก์

8 หินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

259 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยวังถ ้าเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะ3 โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศ

เมตรก์

8 โนนอุดม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

260 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยสวนป่านอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศ

เมตรก์

8 ผักค้าภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

261 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยผึ งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์ 8 หนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

262 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยสวนป่านอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 8 ผักค้าภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

263 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยผึ งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  โครงการชลประทานสกลนคร 8 หนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7

264 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินพร้อมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหินลาดอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 8 นาใน นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

265 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าภูเพ็กอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศเมตรก์ 8 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

266 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าบ้านนาขามอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 8 นาขาม สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7

267 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินเข่ือนน ้าอูน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 8 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.45

268 กรมชลประทาน เพ่ิมระดับเก็บกักน ้ายกระดับ Morning Glory Spillway โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 8 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 71.848

269 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง  โครงการชลประทานสกลนคร 8 ม่วงค้า ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

270 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์ 8 ม่วงค้า ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

271 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.430 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าโคกภูใหม่ 1 โครงการชลประทานสกลนคร 8 ยางโล้น โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.85

272 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยขี หิน โครงการชลประทานสกลนคร 8 สร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.98



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

273 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยแข้ โครงการชลประทานสกลนคร 8 สร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.98

274 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.350 กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าห้วยผีปอบ โครงการชลประทานสกลนคร 8 หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.7

275 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 180,000 ลบ.ม. 8 ค้าเจริญ คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 9

276 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยค้าระยะ 2 โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. 8 ค้าเจริญ คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 7

277 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยโทง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. 8 ห้วยโทง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 7

278 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าหนองแบนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศ

เมตรก์

8 ธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

279 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าหนองหมาคาบปลาอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 

ลูกบาศเมตรก์

8 จ้าปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

280 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าหนองหมาคาบปลาอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 8 จ้าปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7

281 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าซับ 4 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดิน 60,000 ลูกบาศก์เมตร 8 หนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 3

282 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าค้าบากน้อย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศก์

เมตร

8 โคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5

283 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยทรายสว่าง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 

ลูกบาศก์เมตร

8 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 10

284 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร 8 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 10

285 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินและอาคารระบายน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร 8 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 30

286 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าหนองกุง  โครงการชลประทานสกลนคร  ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร 8 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 10

287 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าหนองกุง  โครงการชลประทานสกลนคร 8 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 25

288 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน 8 บ้านเหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5528

289 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน 8 เหล่าอุดม บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 9.2661

290 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาเครือข่ายน ้าหนองหวาย 8 ทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8543

291 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพหนองหวายและระบบกระจายน ้า 8 ทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 150.765

292 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 8 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5528

293 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยนกเค้า ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 8 8 กุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15

294 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยกุดน ้าใส อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 10 โนนค้า โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 8

295 จังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยดอนติ ว 8 11 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.49

296 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยรังแร้ง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 1 โนนไทย ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10

297 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยโศก อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 5 จาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

298 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าพระราชด้าริหนองกว่ัง 8 1 บ้านหนองกว่ัง หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

299 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองระบายน ้า โครงการห้วยปลาหางตอนบน 8 4 หนองกุง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 3

300 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยค้าบากน้อย ต้าบลบงเหนือ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 8 6 โคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 10

301 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองบัวแพ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 7 หนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 7

302 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง ต้าบลท่าศิลา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 8 3 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 10

303 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองกุง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 8 3 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10

304 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างหนองหอย บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 4 8 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 4.752

305 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก  อ่างเก็บน ้าหนองบัว บ้านทุ่งม่ัง หมู่ท่ี 3 ต้าบลหนองลาด อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 8 3 ทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.934

306 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก  อ่างเก็บน ้าห้วยควายน้า บ้านโนนสามัคคี หมู่ท่ี 3 ต้าบลเชียงสือ อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร                                      

                                                                      "

8 3 โนนสามัคคี เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.476



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

307 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าก้านเหลือง บ้านหนองแอก หมู่ท่ี 2 ต้าบลดงเหนือ อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 8 2 หนองแอก ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.382

308 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยค้าไผ่ บ้านโพธ์ิชัย หมู่ท่ี 3 ต้าบลหนองกว่ัง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 8 3 โพธ์ิชัย หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 2.82

309 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยวังขามป้อม บ้านท่าศรีไคล หมู่ท่ี 7 ต้าบลธาตุ อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 8 7 ท่าศรีไคล ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.423

310 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทราย บ้านชุมพล หมู่ท่ี 10 ต้าบลค้อใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 8 10 ชุมพล ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1.775

311 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างห้วยทราย บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 8 4 บ้านขุมพล ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 23.676

312 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างห้วยไร่ บ้านดงจันทู หมู่ท่ี 2 ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 8 2 ดงจันทู ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 2.221

313 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าตาดแม่นาย บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 3 ต้าบลส่องดาว - บ้านปทุมวาปี หมู่ท่ี 6 ต้าบลปทุมวาปี อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 8 3 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1.988

314 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียง ท้านบดิน อ่างเก็บน ้าหนองสองห้อง ความยาว 0.10 กิโลเมตร  โครงการชลประทานหนองคาย 8 หนองสองห้อง ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.5

315 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 8 ระยะท่ี 3 ปริมาณดินขุด 200,000 ลบ.ม.หินเรียง 1,000 ม. 8 ไร่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 16

316 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยหินแก้ว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 8 ดอนขนุน ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.9

317 กรมชลประทาน จัดหาและติดตั งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน เข่ือนห้วยทอน (ตอนบน) 8 บางกอกน้อย ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 6

318 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก ระยะทาง 550 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย 8 ต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 0.9

319 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. 8 ดงนาค้า หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 8

320 กองทัพบก ขุดลอกหนองกอมเกาะ 8 4 นาพิพาน ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 32.6491

321 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยไร่1 โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู 8 โนนธาตุพัฒนา ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.5

322 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยไร่2 โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู 8 สระแก้ว ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.68

323 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยโซ่ โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู 8 โคกนกพัฒนา บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.5

324 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าหนองโอน โครงการชลประทานอุดรธานี ปริมาณดินขุด 44,900 ลบ.ม. 8 หนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2

325 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและอาคารประกอบ ระยะทาง 5.000  กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 8 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.5

326 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดิน  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าล้าป่าค้าว  โครงการชลประทานอุดรธานี 8 ห้วยส้าราญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

327 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าโสกน ้าขาว โครงการชลประทานอุดรธานี ปริมาณดินขุด 44,900 ลบ.ม. 8 โสกน ้าขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 2

328 กรมชลประทาน ซ่อมแซมลาดตล่ิงและเรียงหิน อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง ช่วงท่ี 2 ส้านักงานชลประทานท่ี 5 8 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 6

329 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าทรง (ตอนล่าง) จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 8 โนนสมบูรณ์ น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 7

330 กรมชลประทาน ซ่อมแซมลาดท้านบดินหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน ้าห้วยนาก้านเหลือง ยาว 474 เมตร อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 8 หนองแอก อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.6

331 กรมชลประทาน จัดหาและติดตั งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน เข่ือนห้วยตะคองใหญ่ 8 ห้วยศิลาผาสุก ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 6

332 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยคล้าย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 8 แสงอร่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยดาน 2.5

333 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าพาน 8 สร้างคอม นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.8543

334 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 8 หินโงม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.8543

335 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอก อ่างเก็บน ้าห้วยกระเบา หมู่ท่ี 6 บ้านโบกม่วง 8 6 นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

336 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยพูดชิ น บ้านจอมปลวกสูง หมู่ท่ี 8 8 8 จอมปลวกสูง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.2

337 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเซิม 8 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5530965

338 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 8 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5530965

339 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองหาร 8 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.8547855

340 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย 8 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5530965



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

341 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าวังนองเหนือ 8 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5530965

342 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโดก 8 เหล่าพัฒนา บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5530965

343 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้ากุดเรือค้า 8 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.8547855

344 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ 8 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5530965

345 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน 8 บ้านเหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5530965

346 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาเครือข่ายน ้าหนองหวาย 8 ทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8547855

347 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยแฮด (ฝายฯหนองดินตาก) 8 9 นาจานใหม่ บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 24.13512

348 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยป่าหว้าน 8 5 สามแยกพัฒนา แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 25.8949725

349 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 8 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5530965

350 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าบ้านดงต้อง 8 6 ดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 22.727238

351 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าบ้านดงไร่ใหญ่ 8 15 ห้วยไร่สามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 19.006407

352 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าพาน 8 สร้างคอม นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.8547855

353 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 8 หินโงม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.8547855

354 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเซิม 8 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.554147

355 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 8 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.554147

356 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 8 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 19.14326

357 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองหาร 8 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.856409

358 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย 8 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.554147

359 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าวังนองเหนือ 8 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.554147

360 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโดก 8 เหล่าพัฒนา บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.554147

361 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้ากุดเรือค้า 8 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.856409

362 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ 8 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.554147

363 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน 8 บ้านเหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.554147

364 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาเครือข่ายน ้าหนองหวาย 8 ทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.856409

365 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 8 6 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 29.21866

366 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 8 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.554147

367 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าพาน 8 สร้างคอม นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.856409

368 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าพาน 8 12 ไทยสวรรค์ สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 29.21866

369 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 8 หินโงม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.856409

370 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเซิม 8 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.553828

371 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 8 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.553828

372 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองหาร 8 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.855916

373 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย 8 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.553828

374 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าวังนองเหนือ 8 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.553828



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

375 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโดก 8 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.553828

376 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้ากุดเรือค้า 8 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.855916

377 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ 8 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.553828

378 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน 8 บ้านเหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.553828

379 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาเครือข่ายน ้าหนองหวาย 8 ทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.855916

380 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 8 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.553828

381 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 8 หินโงม บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.855916

382 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าพาน 8 สร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.855916

383 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเซิม 8 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.552151

384 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 8 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.552151

385 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองหาร 8 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.853324

386 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย 8 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.552151

387 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าวังนองเหนือ 8 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.552151

388 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโดก 8 เหล่าพัฒนา บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.552151

389 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้ากุดเรือค้า 8 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.853324

390 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ 8 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.552151

391 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน 8 บ้านเหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.552151

392 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาเครือข่ายน ้าหนองหวาย 8 ทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.853324

393 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 8 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.552151

394 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าพาน 8 สร้างคอม นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.853324

395 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 8 หินโงม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.853324

396 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าใหญ่ จ้านวน  1  แห่ง  โครงการชลประทานเลย 9 ผาแบ่น บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

397 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าใหญ่ ปริมาณ 120 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย 9 ผาแบ่น บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.45

398 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยซวก  ความยาว 250 ม. โครงการชลประทานเลย 9 คกเลาใต้ บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.85

399 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยม่วง ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 9 ห้วยซวก บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.78

400 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพร  ปริมาณ 150 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย 9 น ้าพร ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.55

401 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาว  กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานเลย 9 ก้าเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.7

402 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาว  กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย 9 ก้าเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.35

403 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาว โครงการชลประทานเลย 9 ก้าเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.6

404 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาว โครงการชลประทานเลย 9 ก้าเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.65

405 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 4 โครงการชลประทานเลย 9 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.55

406 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานเลย พื นท่ี 16,440 ไร่ 9 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.35

407 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า โครงการชลประทานเลย พื นท่ี 959 ไร่ 9 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 3.2

408 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย RMC ฝายห้วยน ้าหมาน กม.2+000 - 4+000 โครงการชลประทานเลย 9 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.85



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

409 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการชลประทานเลย 9 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1

410 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสาย RMC ฝายห้วยน ้าหมาน กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย 9 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.35

411 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อลอดถนนคคลองส่งน ้าสาย LMC ฝายห้วยน ้าหมาน กม.1+300 โครงการชลประทานเลย 9 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

412 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยสร้างโทน  กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานเลย 9 นาบอน ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.85

413 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว กม.2+000 - 3+000 โครงการชลประทานเลย 9 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.78

414 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว  กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย 9 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4

415 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว  กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย 9 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.35

416 กรมชลประทาน ซ่อมแซมสะพานน ้าคลองส่งน ้าสาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว  กม.1+400 โครงการชลประทานเลย 9 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.6

417 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองสาย RMC ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว ความยาว 2.50 กม. โครงการชลประทานเลย 9 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.98

418 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองสาย LMC ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว ความยาว 2.00 กม. โครงการชลประทานเลย 9 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.9

419 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว จ้านวน 3 จุด โครงการชลประทานเลย 9 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.75

420 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองสาย RMC ฝ่ังซ้าย ฝายห้วยน ้าหมาน ความยาว 2.950 กม. โครงการชลประทานเลย 9 นาอาน นาอาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.98

421 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน ้าสาย RMC ฝายห้วยน ้าหมาน กม.5+950 โครงการชลประทานเลย 9 นาอาน นาอาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.88

422 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเทา โครงการชลประทานเลย 9 สูบ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.85

423 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเทา กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานเลย 9 สูบ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.88

424 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย  กม. 0+000 - กม. 1+950 โครงการชลประทานเลย 9 ท่าบุ่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.35

425 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองสาย LMC ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย ความยาว 1.50 กม. โครงการชลประทานเลย 9 ท่าบุ่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

426 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าฝายห้วยน ้าหมัน ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 9 หมากแข้ง กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.99

427 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าห้วยศอก ความยาว 400 ม. โครงการชลประทานเลย 9 เด่ิน ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.98

428 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างฯห้วยเหมืองนา จ้านวน 5 แห่ง โครงการชลประทานเลย 9 นาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.98

429 กรมชลประทาน ซ่อมแซมประตูน ้าท่อส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าวัก จ้านวน 15 จุด โครงการชลประทานเลย 9 ชลประทาน ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.95

430 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยทับหมู ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย 9 เหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.975

431 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสีดา ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 9 นาเช่ือม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.98

432 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยตาดสูง ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 9 นาปอ แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.985

433 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างฯห้วยน ้าไพร้ จ้านวน 5 แห่ง โครงการชลประทานเลย 9 นาแห้ว นาแห้ว นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.99

434 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าไพร้  1 แห่ง โครงการชลประทานเลย 9 นาแห้ว นาแห้ว นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.968

435 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าสวย ความยาว 150 ม. โครงการชลประทานเลย 9 ห้วยปลาดุก นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.55

436 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงาน อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าสวย จ้านวน  1  แห่ง  โครงการชลประทานเลย 9 ห้วยปลาดุก นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.45

437 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน ้าห้วยกลม จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานเลย 9 เชียงกลม เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.95

438 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเม่ียง จ้านวน 200 ตร.ม.  โครงการชลประทานเลย 9 คอนสา เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.86

439 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกลม ปริมาณ 150 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย 9 เชียงกลม เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.75

440 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าสายใหญ่อ่างเก็บน ้าห้วยชม  ความยาว 150 ม. โครงการชลประทานเลย 9 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.65

441 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าสายใหญ่อ่างเก็บน ้าห้วยไร่  ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 9 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.76

442 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าสายใหญ่อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง  ความยาว 250 ม. โครงการชลประทานเลย 9 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.85



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

443 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหาดเบี ย ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 9 หาดเบี ย ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.75

444 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าก้่า ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 9 วังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.76

445 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสงาว  ความยาว 250 ม. โครงการชลประทานเลย 9 สงาว ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.95

446 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูเรือ ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย 9 หินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.985

447 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้าสระเก็บน ้าโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ โครงการชลประทานเลย 9 วังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.7

448 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยคู้ 1L - RMC กม. 0+00 - 2+715 และ 2L-RMC กม.0+00 - 0+642  โครงการชลประทานเลย 9 น ้าคู้ ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1

449 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าคู้  RMC กม.800 เมตร โครงการชลประทานเลย 9 น ้าคู้ ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.3

450 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าคู้ ความยาว 81 เมตร โครงการชลประทานเลย 9 น ้าคู้ ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.5

451 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบสูบน ้าด้วยโซล่าเซลล์ โครงการพัฒนาพื นท่ีเพ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว–ผาสาว 9 นาซ้าแซง ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 2.5

452 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าฝายโนนกกหาด LMC กม. 0+00 - 0+822 และ 1L-LMC กม.0+00 - 1+121 โครงการชลประทานเลย 9 โนนกกหาด ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.5

453 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยอีเลิศ 1R-L กม. 1+348 - 2+497 และ 1R-1R-L กม.0+00 - 1+120 และ 1L - 1R - L กม.0+00 - 

0+750 โครงการชลประทานเลย

9 เขตอุดมศักด์ิ วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 2.4

454 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยอีเลิศ  1R-1R-L กม.0+00 - 1+120 และ 1L - 1R - L กม.0+00 - 0+750 โครงการชลประทานเลย 9 เขตอุดมศักด์ิ วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

455 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า LMC อ่างเก็บน ้าห้วยอีเลิศ ความยาว 1.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย 9 เขตอุดมศักด์ิ วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 2.7

456 กรมชลประทาน ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเลย 9 เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0342

457 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้าห้วยน ้าหมัน สนับสนุนโครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 9 4 หมากแข้ง กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 1

458 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน ้า คสล สายนาถ ้า หมู่ท่ี 1 9 1 แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.25

459 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร.ห้วยบังกอ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

460 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ประตูระบายน ้าห้วยบังกอทั ง 2 ฝ่ัง โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

461 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาคลองส่งน ้า ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 1 โครงการชลประทานนครพนม ความยาว 48.357 กม. 9 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.36

462 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 1 โครงการชลประทานนครพนม พื นท่ี 300 ไร่ 9 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.68

463 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานนครพนม พื นท่ีชลประทาน 36,119 ไร่ 9 ค้าสว่าง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.26

464 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า อ่างเก็บน ้าห้วยส้มโฮง จ้านวน 4 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1

465 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC กม.0+000 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน ้าห้วยส้มโฮง ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.79

466 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.2+050 ถึง กม.3+050 อ่างเก็บน ้าห้วยส้มโฮง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

467 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย RMC กม.2+050 ถึง กม.3+050 อ่างเก็บน ้าห้วยส้มโฮง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

468 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC กม.0+550 ถึง กม.0+650 อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

469 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า RMC กม.0+000 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.79

470 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

471 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC กม.0+550 ถึง กม.0+650 อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

472 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า LMC กม.0+000 ถึง กม.1+000 อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

473 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.85

474 กรมชลประทาน ติดตั งสถานีตรวจวัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้าแบบองค์รวม จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 น้อยหนองเค็ม หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

475 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน ้าบ้านนาบัว 9 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

476 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาบัว ระยะทาง 0.8 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.89



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

477 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินปิดกั นล้าน ้าเดิม ปตร.บ้านนาบัว จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.65

478 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั นน ้า ปตร.บ้านนาบัว จ้านวน 4 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.5

479 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน ้าล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.55

480 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาสาย 1R-MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าท่ี 1 ฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคนจ้านวน 29 แห่ง 9 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.58

481 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาสาย 1L-MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าท่ี 1 ฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคนจ้านวน 16 แห่ง 9 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.32

482 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาสาย MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าท่ี 1 ฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคนจ้านวน 40 แห่ง 9 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

483 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าท่ี 1 ฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคน ช่วง กม.0+000 - กม.2+100 ความยาว 2.10 กิโลเมตร 9 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

484 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารคันกั นน ้าเดิม ฝายโพนสวรรค์ จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 9 ท่าศาลา นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.79

485 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3โครงการชลประทานนครพนม พื นท่ี 160 ไร่ 9 กะเสิม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.363

486 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร. ห้วยทวย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 กะเสิม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

487 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร. บังฮวก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองเบ็ญ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

488 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสถานีสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต 9 โนนสังข์ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

489 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพนังกั นน ้าฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคน กม.2+380 - 4+900 ปตร.ห้วยแคน 9 ดอนกลาง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.2

490 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพนังกั นน ้าฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคน กม.5+390 - 9+250 ปตร.ห้วยแคน 9 ดอนกลาง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.85

491 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนัง ปตร.กุดตุ้มนก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

492 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า 2L-MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 1 พื นท่ี 500 ไร่ ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและ

จัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

9 โพนทอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

493 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 83,604 ไร่ 9 โนนสังข์ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

494 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 782 ไร่ 9 โนนสังข์ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

495 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารผันน ้า ปตร.ธรณิศนฤมิต - ปตร.ห้วยแคน 9 โพธ์ิทอง น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

496 กรมชลประทาน ระบบควบคุมประตูระบายน ้าระยะไกลล้าน ้าก้่า-ล้าน ้าบัง 9 โนนสังข์ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 25

497 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบสูบน ้าสถานีสูบน ้าท่ี 2 ฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยแคน 9 โพนแพง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

498 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาสาย 1R-LMC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าท่ี 2 ฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยแคนจ้านวน 41 แห่ง 9 โพนแพง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.82

499 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาสาย LMC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าท่ี 2 ฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยแคนจ้านวน 94 แห่ง 9 โพนแพง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.88

500 กรมชลประทาน งานซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+000-กม.2+700 อ่างเก็บน ้าบ้านดงหมู ความยาว 2,700 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงหมู อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.6

501 กรมชลประทาน งานซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+000-กม.2+700 อ่างเก็บน ้าบ้านดงหมู ความยาว 2,700 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงหมู อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.6

502 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าโครงการจัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎรบ้านดอนข้าวหลาม กม.0+000 - 2+840 อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง จ้านวน 1 แห่ง 

โครงการชลประทานนครพนม

9 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3.5

503 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

504 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสาย 1R-LMC กม.0+000-1+287 และ สาย 2R-LMC กม.0+000-2+800 อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง จ้านวน 2 สาย โครงการ

ชลประทานนครพนม

9 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.3

505 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+150 - 2+250  อ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ ความยาว 1,100 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 9 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.5

506 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย1L-LMC กม.0+000 - 0+840 และ สาย 1L-RMC กม.0+000 - 1+110  อ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ ความยาว 1,950 เมตร 

โครงการชลประทานนครพนม

9 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

507 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 2L-RMC กม.0+000-1+200 อ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ ความยาว 1,200 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.5

508 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

509 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย1L-LMC กม.0+000 - 0+840 และ สาย 1L-RMC กม.0+000 - 1+110  อ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ จ้านวน 2 สาย โครงการ

ชลประทานนครพนม

9 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

510 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+150 - 2+250  อ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ ความยาว 1,100 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 9 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

511 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 1L-1R-RMC กม.0+000-1+100 อ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.1

512 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC กม.0+000-4+010 อ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.4

513 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+050-2+000 อ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง ความยาว 1,950 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.4

514 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 2R-LMC กม.0+000 - กม.0+580 อ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง ความยาว 580 เมตร 

โครงการชลประทานนครพนม

9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

515 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนน คลองส่งน ้า LMC กม.0+850 อ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

516 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย LMC กม.0+500 - 3+000 อ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง ความยาว 2,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

517 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.85

518 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

519 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 1L-1R-RMC กม.0+000-1+100 อ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.1

520 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC กม.0+000-4+010 อ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.4

521 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+050-2+000 อ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง ความยาว 1,950 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.4

522 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 2R-LMC กม.0+000 - กม.0+580 อ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง ความยาว 580 เมตร 

โครงการชลประทานนครพนม

9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

523 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย LMC กม.0+500 - 3+000 อ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง ความยาว 2,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

524 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

525 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองกระบ่ี ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 หนองกระบ่ี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

526 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาคลองส่งน ้าสายย่อย ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงษาท่ี 2 โครงการชลประทานนครพนม ความยาว 33 กิโลเมตร 9 นาป่งครอง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.295

527 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาคลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงษาท่ี 2 โครงการชลประทานนครพนม ความยาว 52 กิโลเมตร 9 นาป่งครอง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.93

528 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงษาท่ี 2 โครงการชลประทานนครพนม พื นท่ีชลประทาน 573 ไร่ 9 นาป่งครอง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.54

529 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองฝ่ังซ้ายสาย MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก ระยะทาง 0.65 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาแก นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.99

530 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนโดยแรงคนคลองส่งน ้าสาย 3L-MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก ปริมาดิน 2,380 ลบม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 ต้นผึ ง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.45

531 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนโดยแรงคนคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก ปริมาดิน 5,190 ลบม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาแก นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

532 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนร่องซักน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก ปริมาณดิน 8,400 ลบม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาแก นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

533 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าฝ่ังขวาสาย 2L-MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก ระยะทาง 0.80 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 พิมาน นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

534 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าฝ่ังขวาสาย MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก ระยะทาง 0.75 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาแก นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.99

535 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวา ปตร.บ้านนาคู่ ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

536 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย 2L-MC สถานีสูบน ้าบ้านาแก ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 พิมาน นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

537 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้าบ้านาแก ระยะทาง 0.30 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาแก นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

538 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อระบายน ้าป่า สถานีสูบน ้าบ้านนาแก จ้านวน 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาแก นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.75

539 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อส่งน ้าเข้านาคลองส่งน ้าสายใหญ่MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก จ้านวน 20 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาแก นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.91

540 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน ้าป่าคลองสาย LMC ฝายทดน ้าห้วยหว้าน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

541 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC กม.0+000 - 1+000 ฝายทดน ้าห้วยหว้าน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

542 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายฝายทดน ้าห้วยหว้าน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

543 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC กม.0+000 - 1+000 ฝายทดน ้าห้วยหว้าน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

544 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนโดยแรงคนคลองส่งน ้าสาย RMC สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ ปริมาณดิน 5,190 ลบม. โครงส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

545 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองฝ่ังซ้าย RMC สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ ระยะทาง 1.0 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.97

546 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนร่องซักน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ ปริมาณดิน 5,880 ลบม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.35

547 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าฝ่ังซ้ายสาย RMC  สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ ระยะทาง 0.80 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

548 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย 1R-RMC สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ ระยะทาง 0.58 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

549 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อระบายน ้าป่า สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ จ้านวน 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.75

550 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อส่งน ้าเข้านาคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ จ้านวน 15 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.435

551 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า LMC และ RMCโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยศรีคุณ (สาย 002-013) ระยะท่ี 2 พื นท่ี 550 ไร่ ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี 14

9 นาโสกน้อย บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3.5

552 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าฝ่ังขวาสาย 3L-MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก ระยะทาง 0.55 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.97

553 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย 3L-MC สถานีสูบน ้าบ้านาแก ระยะทาง 0.75 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

554 กรมชลประทาน งานซ่อมแซมรางระบายน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

555 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย  2R-RMC กม.3+000-3+500 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

556 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย  LMC กม.0+000-1+050 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.2

557 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย LMC กม.0+000 - 0+300 และสาย RMC กม.0+500 - 0+650 อ่างเก็บน ้าบ้านดอนพัฒนา ความยาว 450 เมตร 

โครงการชลประทานนครพนม

9 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.55

558 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารน ้าตกชนิดท่อคลองส่งน ้า สาย 2R-LMC กม. 0+380 - กม. 4+050 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทาน

นครพนม

9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

559 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย RMC กม.5+280 - 7+200 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย ความยาว 1,920 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

560 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารน ้าตกชนิดท่อคลองส่งน ้า สาย 2R-LMC กม. 0+380 - กม. 4+050 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทาน

นครพนม

9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

561 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

562 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย  2R-RMC กม.3+000-3+500 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

563 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย  LMC กม.0+000-1+050 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.2

564 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดอนพัฒนา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

565 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย LMC กม.0+000 - 0+300 และสาย RMC กม.0+500 - 0+650 อ่างเก็บน ้าบ้านดอนพัฒนา จ้านวน 2 สาย โครงการ

ชลประทานนครพนม

9 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.55

566 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย RMC กม.5+280 - 7+200 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย ความยาว 1,920 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

567 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

568 กรมชลประทาน งานซ่อมแซมรางระบายน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

569 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC กม.1+000-2+540 อ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.4

570 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 1L-RMC กม.0+350 - 0+920 อ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด ความยาว 570 เมตร โครงการ

ชลประทานนครพนม

9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.35

571 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

572 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC กม.1+000-2+540 อ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.4

573 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 1L-RMC กม.0+350 - 0+920 อ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด ความยาว 570 เมตร โครงการ

ชลประทานนครพนม

9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.35

574 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย LMC กม.0+100 - กม.1+760 อ่างเก็บน ้าห้วยนางออ ความยาว 1,660 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.2

575 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าป่าคลอง สาย LMC กม.0+320 อ่างเก็บน ้าห้วยนางออ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

576 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย RMC กม.0+000 - 2+460 อ่างเก็บน ้าห้วยนางออ ความยาว 2,460 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.5

577 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าห้วยนางออ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

578 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย LMC กม.0+100 - กม.1+760 อ่างเก็บน ้าห้วยนางออ ความยาว 1,660 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

579 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย RMC กม.0+000 - 2+460 อ่างเก็บน ้าห้วยนางออ ความยาว 2,460 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.5

580 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน ้ากุดเลาะกุดกว้าง จ้านวน 6 แห่ง  โครงการชลประทานนครพนม 9 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

581 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน ้ากุดเลาะกุดกว้าง จ้านวน 6 แห่ง  โครงการชลประทานนครพนม 9 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

582 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ปตร. บ้านหนองบัว จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองบัว นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.65

583 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมบาน ปตร.ห้วยลังกา โครงการชลประทานนครพนม 9 ท่าลาด นาเข บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.68

584 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+100 ถึง กม.1+100 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

585 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

586 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า อ่างเก็บน ้าหินชะแนน จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

587 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย RMC กม.0+100 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 800 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.65

588 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า อ่างเก็บน ้าหินชะแนน จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

589 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย RMC กม.0+100 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 800 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.65

590 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.85

591 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

592 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 0.55 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.96

593 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาเชือกใหญ่ ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.91

594 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาเชือกใหญ่ ระยะทาง 0.60 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

595 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนังฝ่ังขวา บ้านนาเชือกใหญ่ จ้านวน 5 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.85

596 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าฝ่ังขวาพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าบ้านนาเชือก จ้านวน 1 สาย โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาสะเดา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

597 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าบ้านนาเชือก จ้านวน 1 สาย โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

598 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองดู่ ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 หนองตู่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.96

599 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านตับเต่า ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 หนองเทา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.92

600 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสะเดา ระยะทาง 0.57 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.99

601 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 0.37 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 หนองเทา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

602 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย RMC กม.3+150-4+150 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

603 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.4+100-5+100 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

604 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC กม.0+100 ถึง กม.0+600  อ่างเก็บน ้าห้วยแคน ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.49

605 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

606 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย RMC กม.1+500 ถึง กม.2+500 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

607 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนังฝ่ังซ้าย บ้านผักอีตู่ จ้านวน 4 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 ผักอีตู่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

608 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าฝ่ังขวาพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าบ้านนาสะเดา จ้านวน 1 สาย โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

609 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าบ้านนาสะเดา จ้านวน 1 สาย โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

610 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ บ้านผักอีตู่ ระยะทาง 0.36 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 ผักอีตู่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

611 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 0.15 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาบัว หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

612 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุงโกนใหม่ ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 กุงโกนใหม่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.94
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613 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินฝ่ังขวาคลองดักน ้าห้วยนาน้อย ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

614 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบายและอาคารประกอบ พนังกั นน ้าฝ่ังซ้าย ปตร.บ้านหนองบึง 9 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.12

615 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองฝ่ังขวาคลองดักน ้าห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

616 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังกั นน ้าฝ่ังซ้าย NO.2 ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.32 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

617 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังกั นน ้าฝ่ังซ้าย NO.1 ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.30 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

618 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน ้าบ้านนาขาม 9 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

619 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนคลองดักน ้าห้วยไร่ ปริมาณดิน 8,400 ลบม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

620 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารประกอบคันพนังฝ่ังซ้ายบ้านนาขาม ปตร.บ้านนาขาม จ้านวน 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

621 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงคันพนังปิดกั นล้าน ้าเดิม ปตร.บ้านนาขาม จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 9 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

622 กรมชลประทาน ซ่อมเสริมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยหนองดุก ความยาว 600 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 9 นาอินทร์ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.45

623 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพื นหินก่อฝายทดน ้าห้วยโคน พื นท่ี 340 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม 9 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

624 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝายทดน ้าห้วยโคน ความยาว 25 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 9 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

625 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 4 โครงการชลประทานนครพนม พื นท่ี 200 ไร่ 9 หนองบัว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.454

626 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร. น ้าอูน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

627 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหลังบริเวณท่ีท้าการ ปตร.น ้าอูน กม.0+000 ถึง 0+150 ความยาว 150 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.5

628 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินด้านท้ายฝายหนองคาด พื นท่ี 192 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.9

629 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินด้านท้ายฝายหนองคาด พื นท่ี 192 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.9

630 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน ความยาว 40.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.7

631 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820 ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.75

632 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

633 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายร่องระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน  จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.9

634 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาเชือก จ้านวน 1 แห่ง 9 2 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

635 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะเดา จ้านวน 1 แห่ง 9 8 นาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

636 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านกกไฮ 9 10 บ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

637 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านดงต้อง 9 7 บ้านดงต้อง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

638 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง 1  ( บ้านบึงหล่ม ) 9 6 บ้านบึงหล่ม ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

639 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านดงขวาง ( บ้านบัว ) 9 4 บ้านบัว ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

640 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาคอกควาย 9 2 บ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

641 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าพลังไฟฟ้า 9 4 บ้านดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 5

642 กรมชลประทาน ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายน ้าอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยแสนช้างไล่จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 ภูทรายทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.85

643 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานบึงกาฬ พื นท่ีชลประทาน 18,700 ไร่ 9 บังบาตร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.25

644 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า โครงการชลประทานบึงกาฬ พื นท่ี 1,260 ไร่ คลอง 29.106 กม. 9 บังบาตร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.75

645 กรมชลประทาน ซ่อมแซ่มบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 บังบาตร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1

646 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบานระบายน ้า ปตร.บางบาด โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 บังบาตร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.5
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647 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.85

648 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 1R-RMC อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.7

649 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย RMC อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

650 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทรบ.ฝ่ังขวา อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.65

651 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 ดอนกลาง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.3

652 กรมชลประทาน ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายน ้าและอาคารควบคุมน ้าฝายห้วยขามเป้ีย โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 สมพร โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3.5

653 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นและป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายอาคาร อ่างเก็บน ้าห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.5

654 กรมชลประทาน ก่อสร้างท่อลอดถนน อ่างฯห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานบึงกาฬ 9 ดงเกษม นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 3.5

655 กรมชลประทาน ซ่อมแซมรางระบายน ้าด้านท้ายท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.65

656 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.45

657 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายฝายห้วยยาง  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 สงเปือย ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.2

658 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบท่อส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ 2 จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

659 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าและอาคารท่อส่งน ้าเข้านา สาย MP  อ่างเก็บน ้าห้วยสิงห์ จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 โนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.85

660 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 9 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 2

661 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 9 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

662 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 1

663 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ศรีมงคล ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4

664 กรมชลประทาน ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยมุก  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.6

665 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยมุก  จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.55

666 กรมชลประทาน ปรับปรุงคันคลองส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบและถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน ้าห้วยมุก จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 30

667 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าและอาคารประกอบคลองส่งน ้าสายใหญ่ อ่างเก็บน ้าห้วยมุก จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 25

668 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบแพร่กระจายน ้าของระบบส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยหอย จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.8

669 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายและประตูน ้าใต้ดิน อ่างเก็บน ้าบ้านสานแว้ จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 สานแว้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.98

670 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน ้าสาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยทา  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495

671 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยทา  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.485

672 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยตะไถ  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ค้าผักกูด กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.48

673 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าสาย RMP อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนดตอนบน พร้อมอาคารประกอบ  จ้านวน 1 สาย  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 โพนแดง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4

674 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยขาหน้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 สาย  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองคอง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

675 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารและระบบท่อระบายน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ จ้านวน 13 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.9

676 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าและอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยแคน จ้านวน 11 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.75

677 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบระบายน ้าล้น(Spill way) อ่างเก็บน ้าห้วยแคน  จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.7

678 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยหินลับ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

679 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยแคน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

680 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.7



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

681 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.7

682 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายซอยและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.9

683 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองสายใหญ่ฝ่ังซ้ายและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.8

684 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.7

685 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 6R-LMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

686 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 5R-LMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

687 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 4R-LMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

688 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 1L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.45

689 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 1L-1L-RMC  อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4

690 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

691 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.9

692 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.9

693 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลอง 3L-1L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

694 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลอง 2L-1L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 1 สาย  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

695 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาและคลองส่งน ้า คลองซอย อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 9 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.75

696 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาคลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด  จ้านวน 14 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.82

697 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลอง LMC อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 20

698 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 1L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก ตอนบน   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.993

699 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก ตอนบน   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.989

700 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก ตอนบน   จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.987

701 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบคลอง 2R-LMC กม.0+000-0+770  อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.85

702 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.98

703 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อส่งน ้าเข้านาฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.989

704 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.989

705 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.989

706 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาและระบบส่งน ้า สาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก    จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.99

707 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน ้า สาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.99

708 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย  LMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก  ความยาว 0.491 กิโลเมตร จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 9 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 8

709 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน ้าเข้านาคลองส่งน ้าสาย LMC กม.1+000 - กม.2+000 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.6

710 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย 1R-LMC กม.3+000 - 6+500 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา ความยาว 3,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 1

711 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC กม.0+500-2+000 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 9 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 2.4

712 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC กม.0+000 - 3+000 อ่างเก็บน ้าห้วยนกเค้า  อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 กุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.75

713 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC กม.0+000 - 4+100 อ่างเก็บน ้าห้วยนกเค้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 กุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.75

714 กรมชลประทาน ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมระบบกระจายน ้าสนับสนุนแปลงเกษตรและปศุสัตว์ รวมพื นท่ี 97 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม

 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร

9 กุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 3.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

715 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองฝายห้วยปลวก 4 ถึงฝายห้วยปลวก 6 ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.35

716 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายอาคารพร้อมซ่อมแซมบานระบายน ้า ฝายห้วยปลวก 3 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 ปลวก โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.4

717 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายอาคารพร้อมซ่อมแซมบานระบายน ้า ฝายห้วยปลวก 2 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 ปลวก โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.4

718 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว  0.420 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.93

719 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา อ่างเก็บน ้าห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.335

720 กรมชลประทาน ปรับปรุงร่องระบายน ้าข้างคลอง อ่างเก็บน ้าห้วยหวด ความยาว 2.900 กิโลเมตร โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 6

721 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยหวด  โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 18

722 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสนับสนุนแปลงใหญ่อ่างเก็บน ้าห้วยนาอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1

723 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสนับสนุนแปลงใหญ่อ่างเก็บน ้าห้วยหินตาด  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1

724 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมและส่วนประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยหินตาด จ้านวน 1 แห่ง 9 นาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.575

725 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า R-16L-2R ความยาว 544 เมตร ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.85

726 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา คลองส่งน ้า R-16L กม.2+500 จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โคกเลาะ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.6

727 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอ่ืน  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โคกเลาะ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

728 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองชลประทาน R-17L ความยาว 1,380 เมตร ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โคกเลาะ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7

729 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า R-16L ความยาว 600 เมตร ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โคกเลาะ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.8

730 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.25

731 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้าล้าห้วยน ้าบ่อไหลลงอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

9 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 11.5

732 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

733 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ ฝายล้าห้วยหนองอีหมัน พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 9 พาน ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 9

734 กรมชลประทาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 8

735 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมและส่วนประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยเรือ จ้านวน 1 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.625

736 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.9

737 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทางระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.9

738 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.7

739 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินฝ่ังซ้ายป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.95

740 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ ปริมาณ 9,500  ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4

741 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.2

742 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาอ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.75

743 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.65

744 กรมชลประทาน ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.7

745 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.6

746 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.98

747 กรมชลประทาน ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินคลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.35+625 - กม.45+700  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 พังขว้าง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.98

748 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองชลประทาน RMC ความยาว 877 เมตร ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 พังขว้างกลาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

749 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า R-17L ความยาว 377 เมตร  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 พังขว้างเหนือ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.05

750 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรต้นแบบและเครือข่ายอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ห้วยทราย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.5

751 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้า ล้าหัวยทรายตอนบน 1 ไหลลงอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 8.9

752 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน-บานระบายอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.45

753 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน-บานระบายอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4

754 กรมชลประทาน ซ่อมแซม  Toe drain อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

755 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2 ระยะทาง 750 เมตร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.89

756 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.68

757 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาอ่างเก็บน ้าห้วยทรายบน 2  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.64

758 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

9 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.89

759 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

9 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.98

760 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทางระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.79

761 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทางระบายน ้าฉุกเฉินอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.58

762 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.86

763 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้า คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.68

764 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.76

765 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.97

766 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าฝ่ังขวาอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

767 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.55

768 กรมชลประทาน ซ่อมเสริมคันคลองส่งสายใหญ่ฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.55

769 กรมชลประทาน ขุดลอกคลอห้วยทราย2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 พอก หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.652

770 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน พื นท่ี  34,130 ไร่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.1

771 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง พื นท่ี  34,130 ไร่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.165

772 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานสกลนคร พื นท่ีชลประทาน 119,475 ไร่ 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 1.2

773 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า โครงการชลประทานสกลนคร พื นท่ี 4,800 ไร่ 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 6

774 กรมชลประทาน ซ่อมแซ่มบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 1

775 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาและสายซอย จ้านวน 600 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าห้วยเดียก โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.931

776 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายเขต โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.6

777 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1

778 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยตาดโตน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 1.3

779 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าพระต้าหนักสกลนคร อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.8

780 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคาระบายน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเดียก อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.75

781 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายในเขตจังหวัดสกลนคร จ้านวน 10 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.95

782 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนวัตกรรม  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.25



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

783 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ จ้านวน 15 แห่ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.2

784 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าภูไม้รวก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ห้วยยาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

785 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 เหล่า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.9

786 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองและขุดลอกตะกอนคลอง อ่างเก็บน ้าห้วยเคลิ มอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ม่วง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.5

787 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า และ ท่อส่งน ้าเข้านา อ่างเก็บน ้าตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.85

788 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้า จ้านวน 1 สาย อ่างเก็บน ้าบ้านลาดกะเฌอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ลาดกะเฌอ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.64

789 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าสายซอย อ่างเก็บน ้าห้วยอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.67

790 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมการส่งน ้าอ่างเก็บน ้าภูไม้รวก จ้านวน 2 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ห้วยยาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.8

791 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าภูไม้รวก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ห้วยยาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.89

792 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 3

793 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว 1.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยเดียก โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.98

794 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

795 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า R-16L-1R ความยาว 420 เมตร ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองกุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.15

796 กรมชลประทาน ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน ้าสายซอยและแยกซอย จ้านวน 15 สาย ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 น้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.5

797 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารน ้าตกชนิดท่อ คลองส่งน ้า R-16L-1R กม.1+912  จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองกุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

798 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยโท - ยาง  โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

799 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ สาย RMC ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.52

800 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยโท - ยาง โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 25

801 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ความยาว 1.200 กิโลเมตรร อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย  โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 15

802 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบายและอาคารประกอบ พนังกั นน ้าฝ่ังขวา ปตร.บ้านหนองบึง 9 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.04

803 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย RMC ความยาว 0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.29

804 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.226

805 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1L - LMC ความยาว  0.780  กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.92

806 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้า สาย 1L - RMC  ความยาว 0.280  กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหีบ โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 2

807 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 2R - LMC ความยาว  1.050  กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร 9 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.84

808 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้า สาย 1R - 2R - LMC และ สาย 1R -  1R - 2R - LMC ความยาว 0.760 กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าห้วยกระเฌอ 

โครงการชลประทานสกลนคร

9 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

809 กรมชลประทาน ปรับปรุงปรุงระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC ความยาว 3.122  กิโลเมตร ฝายโพนงาม โครงการชลประทานสกลนคร 9 โพนงาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 12

810 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 0.390 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร 9 กุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.88

811 กรมชลประทาน ซ่อมแซมประตูส่งน ้าเข้านา จ้านวน 8 แห่ง อ่างเก็บน ้าห้วยเชือกอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองแสง นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.85

812 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคาระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าโสกนกเต็น อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  โครงการชลประทานสกลนคร 9 สระแก้ว นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.93

813 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น จ้านวน 205 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าห้วยเชือก อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองแสง นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.955

814 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหัวงาน ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 นาค้า นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.6

815 กรมชลประทาน ซ่อมแซมและขุดลอกคลองส่งน ้า จ้านวน 13 สาย ปริมาณ 4,000 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองหลวง นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

816 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า คลองสาย 1ข-3ก ความยาว 1,000 เมตร  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองหลวง นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

817 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า คลองสาย 3ซ-3ก ความยาว 300 เมตร  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองหลวง นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1

818 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อระบายน ้าป่า คลองส่งน ้าสาย 1ข-3ก จ้านวน 2 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองหลวง นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

819 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารน ้าตก คลองสาย 2ซ-3ก กม.1+820 ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองเบญจ นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

820 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า คลองสาย 2ก ความยาว 200 เมตร  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 ห้วยเหล็กไฟ นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

821 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า คลองสาย 1ก ความยาว 200 เมตร  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 นาค้า นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

822 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า คลองสาย 1ข-4ซ-3ก ความยาว 250 เมตร  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 สุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

823 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า คลองสาย 1ซ-4ซ-3ก ความยาว 200 เมตร  ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองหลวง สุวรรณคาม นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

824 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารน ้าตกชนิดท่อ 4ซ-3ก กม.7+686 ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 สุวรรณคาม หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

825 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน ้าสายใหญ่ จ้านวน 1,220 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าบ้านดงมะไฟอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 ดงมะไฟ บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.95

826 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย/ขวาจ้านวน 182 ลบ.ม.อ่างฯห้วยค้าผักหนามอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 บ่อแก้ว บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.95

827 กรมชลประทาน ซ่อมแซมซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย/ขวา จ้านวน 250 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 ห้วยไร่ ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1.2

828 กรมชลประทาน ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น จ้านวน 156 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าห้วยค้าปลาขาว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 จาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.8

829 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้าย ทางระบายน ้าล้น จ้านวน 230 ตรม. อ่างเก็บน ้าห้วยกุดเต่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาดูน หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1

830 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย/ขวาจ้านวน 250 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าหนองกว่ังอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองกว่ัง หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.95

831 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายซอยและสายแยกซอย จ้านวน 4 สาย  ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 4 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โคกพัฒนา ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

832 กรมชลประทาน ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.10+066 - กม.18+705  ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 4 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โคกพัฒนา ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

833 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน ้าห้วยหินแตกอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 หินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

834 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลอง RMC,LMC พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยบ้านฮ้างอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 ค้าข่า ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

835 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังถ ้าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะ 3 โครงการชลประทานสกลนคร 9 โนนอุดม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

836 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังถ ้าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะ 3 โครงการชลประทานสกลนคร 9 โนนอุดม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

837 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายใหญ่ ช่วงกม.0+053 - 2+400 ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 4 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โนนนาค้า ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

838 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า L-1R-1L-1R ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ระยะทาง  1.400 กม. 9 ช้างม่ิง ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.094

839 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า L-3R ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ระยะทาง  1.500 กม. 9 ดอนม่วย ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.17

840 กรมชลประทาน ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน ้า จ้านวน 5 สาย ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองเด่ิน ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.85

841 กรมชลประทาน ปรับปรุงสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนม่วย จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 ดอนม่วย ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 42

842 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยผึ งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะ 3  โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

843 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยผึ งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะ 3  โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

844 กรมชลประทาน ซ่อมแซมและขุดลอกคลองส่งน ้า สายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน ้าฯ ท่ี 5 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

845 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตาดคลองส่งน ้า สายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน ้าฯ ท่ี 5 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 วังยาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

846 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า RMC  ฝ่ายส่งน ้าฯ ท่ี 5 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.3

847 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC อ่างเก็บน ้าภูเพ็กอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

848 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกร อ่างเก็บน ้าภูเพ็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 9 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.5

849 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย 1L-RMC อ่างเก็บน ้าภูเพ็กเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  โครงการชลประทานสกลนคร 9 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

850 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย 1L-RMC อ่างเก็บน ้าภูเพ็กเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  โครงการชลประทานสกลนคร 9 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

851 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลอง LMC และคลองซอย จ้านวน 5 สาย ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 3 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองแวง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.5

852 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา จ้านวน 20 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 พรรณา พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

853 กรมชลประทาน ขุดลอกห้วยกุดจอก โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 บึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4.874

854 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน พื นท่ีชลประทาน 210,000 ไร่ 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.5

855 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน จ้านวน 2,500 ไร่ 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.85

856 กรมชลประทาน ซ่อมแซมรางระบายน ้า บริเวณโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ระยะทาง 1000 ม. 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.5

857 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 2-7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

858 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารทางระบายน ้าล้นเข่ือนน ้าอูน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.89

859 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอ่ืนๆ ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 แร่ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.85

860 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอ่ืนๆ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.16

861 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1

862 กรมชลประทาน ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน ้า 5 สถานี โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

863 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า L-2R ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ระยะทาง 1.400 กม. 9 แร่ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.094

864 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า LMC ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ระยะทาง  1.100 กม. 9 บะแต้ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.86

865 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า L-1L ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ระยะทาง 1.500 กม. 9 แร่ แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.17

866 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน (คูส่งน ้าสาย 16 คลอง L-1L-1L)  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 11 9 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.5

867 กรมชลประทาน ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน ้า LMC ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.25

868 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า จ้านวน 5 สาย ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 อุมเหม้า ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.8

869 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า L-2L-1R ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ระยะทาง  1.500 กม. 9 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.17

870 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า LMC ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.7

871 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต 1 ส่วนท่ี 3 ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 11 9 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

872 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า L-3L-1L-2L กม.0+000 - กม.4+988 ระยะทาง 4.988 กม. ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 ต้นผึ ง ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.25

873 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 3 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 9 ต้นผึ ง ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.55

874 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC 0+000 - 3+000 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร 9 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

875 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC 6+000 - 9+000 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร 9 ดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.9

876 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย 1R-RMC ระยะท่ี 2 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร 9 ม่วงค้า ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

877 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย LMC ระยะท่ี 2  กม.2+680 - 6+000 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง 9 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25

878 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน ้าคลอง RMC ระยะท่ี 2  โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร 9 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

879 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าโคกภูใหม่ 2 โครงการชลประทานสกลนคร 9 โคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.95

880 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้า สาย LMC ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าโคกภูใหม่ 1 โครงการชลประทานสกลนคร 9 ยางโล้น โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 5

881 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC ความยาว 1.00 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยเเหน่ง โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.55

882 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว  0.600  กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าสร้างแก้ว โครงการชลประทานสกลนคร 9 สร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

883 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย RMC ความยาว   0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยขี หิน โครงการชลประทานสกลนคร 9 สร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.83

884 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดิน ผิวทาง Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน ้าห้วยค้า โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 1.80 กม. 9 คูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 11.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

885 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดิน ผิวทาง Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน ้าห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 1.50 กม. 9 คูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 9.3

886 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย/ขวาและสายซอย จ้านวน 600 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร 9 สามแยกฯ คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.95

887 กรมชลประทาน ปรับปรุงทางระบายน ้าล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน ้าห้วยซวง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร 9 สามแยกฯ คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 13

888 กรมชลประทาน ปรับปรุงทางระบายน ้าล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน ้าห้วยค้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร 9 ค้าเจริญ คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 12

889 กรมชลประทาน ปรับปรุงสะพานน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.5+100 อ่างเก็บน ้าห้วยค้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร 9 คูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1.85

890 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย LMC กม.2+350-2+700 จ้านวน 172 ลบ.ม. อ่างเก็บน ้าห้วยโทง โครงการชลประทานสกลนคร 9 นาค้า นาค้า วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.9

891 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสายซอย 1L-LMC กม.0+500-2+500 อ่างเก็บน ้าห้วยโทง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองแฝก นาค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 9

892 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย/ขวา จ้านวน 290 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าห้วยหินกองอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 หินเหิบ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.2

893 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองระบายน ้าด้าเนินการเอง คลองระบายน ้าโครงการห้วยปลาหางตอนบน  โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศ

เมตรก์

9 หนองกุง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

894 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง โครงการพัฒนาลุ่มน ้าห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร 9 ธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8

895 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองผันน ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน ้าห้วยปลาหาง  โครงการชลประทานสกลนคร 9 ธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25

896 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC กม.0+000 - 4+500 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าบากน้อย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 โคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.9

897 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC กม.0+000 - 2+098 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายสว่าง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.75

898 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC กม.0+000 - 4+000 อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร 9 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.9

899 กรมชลประทาน ซ่อมเสริมคันดินและหินเรียงหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยมะไฟตอนล่าง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 ทรายทอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7

900 กรมชลประทาน ซอมเสริมคันดินและหินเรียงท้ายฝายห้วยระนอง 2 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.45

901 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลอง RMC กม. 0+000 - 2+000 อ่างเก็บน ้าห้วยบ้านแพงตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 ท่าวัด ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.6

902 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC กม. 0+000 - 3+500 อ่างเก็บน ้าบ้านแพงตอนบน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 ท่าวัด ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.45

903 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าภูน้อย 1 แห่ง อ่างเก็บน ้าภูน้อย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.35

904 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-1R-LMC กม.0+000 - 0+810 อ่างเก็บน ้าหนองกุง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการ

ชลประทานสกลนคร

9 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.2

905 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-LMC กม.0+000 - 2+500 อ่างเก็บน ้าหนองกุง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทาน

สกลนคร

9 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.35

906 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC กม.0+000 - 2+500 อ่างเก็บน ้าหนองกุง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทาน

สกลนคร

9 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.4

907 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่สถานีสูบน ้าฯ จ้านวน 210 ลบ.ม.ประตูระบายน ้าล้าน ้ายาม โครงการชลประทานสกลนคร 9 วาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.9

908 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น จ้านวน 262 ลบ.ม.ประตูระบายน ้าล้าน ้ายาม โครงการชลประทานสกลนคร 9 อากาศฯ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.95

909 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่าและอาคารระบายฯจ้านวน 185 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าหนองอีเลิง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 อากาศฯ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.95

910 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยหวด ต้าบลจันทร์เพ็ญ อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 9 4 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 19

911 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

โครงการการซ่อมแซมงานจัดระบบน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหวดอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะท่ี 3 9 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 4

912 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยโท - ยาง ต้าบลเหล่าโพนค้อ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 9 6 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

913 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย RMC,LMCและด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยนาก้านเหลือง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ต้าบลดงเหนือ อ้าเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

9 2 หนองแอก ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20

914 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าสาย RMP,LMP พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะ 2 ต้าบลนาใน อ้าเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร

9 2 หนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

915 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย 1R-RMC ระยะท่ี 2 กม.3+200-4+200 ม. โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ต้าบลม่วงไข่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 9 3 ม่วงค้า ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

916 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายระยะท่ี 2 กม.2+680 - 3+700 เมตร โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 9 4 สร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

917 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานหนองคาย พื นท่ี 25,017 ไร่ 9 เหล่าจอมมณี มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.85

918 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน พื นท่ี 1,330.584 ไร่ และคลองส่งน ้า ระยะทาง 98.11 กิโลเมตร   โครงการชลประทานหนองคาย 9 เหล่าจอมมณี มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 3.7622



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

919 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน โครงการชลประทานหนองคาย 9 เหล่าจอมมณี มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.7

920 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าสาย 1L-RMC ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ กม.0+000 ถึง 2+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการ

ชลประทานหนองคาย

9 สาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 4.5

921 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อระบายน ้าป่า ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 5 แห่ง  โครงการชลประทานหนองคาย 9 สาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.9

922 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC  ความยาว 3.50 กิโลเมตร  ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานหนองคาย 9 สาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.9

923 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 10MC1-1  ดาดคอนกรีต 900 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 1.67

924 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 10 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย 9 สาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.93

925 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 9LAT1  ดาดคอนกรีต 1,450 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 โพนทอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 1.58

926 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 8MC2  ดาดคอนกรีต 500 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ไร่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.81

927 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 8MC1  ดาดคอนกรีต 1,100 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ไร่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 1.77

928 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยทอน (ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สาย M ความยาว 0.10 กม. โครงการชลประทานหนองคาย 9 บางกอกน้อย ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.5

929 กรมชลประทาน ปรับปรุงเทอร์ไบน์ ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยทอน (ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานหนองคาย 9 บางกอกน้อย ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 15

930 กรมชลประทาน เพ่ิมศักยภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยทอน (ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานหนองคาย 9 บางกอกน้อย ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 80

931 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหินแก้ว ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 9 บางกอกน้อย ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 5

932 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย 1R-LMC กม.0+000 - กม.3+800 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร 

โครงการชลประทานหนองคาย

9 ต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 7

933 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย LMC กม.0+000 - กม.3+800 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร โครงการ

ชลประทานหนองคาย

9 ต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 7.5

934 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้า (River Outlet) อ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย  พื นท่ีรับประโยชน์ 1,000 ไร่ 9 เหล่าต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 25

935 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย 2L-RMC กม.0+000 - กม.1+340 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.34 กิโลเมตร  

โครงการชลประทานหนองคาย

9 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

936 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 1R-1L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 0.40 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 9 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.2

937 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย 1L-1L-RMC กม.0+000 - กม.1+510 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.51 กิโลเมตร 

โครงการชลประทานหนองคาย

9 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

938 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย 1L-RMC กม.0+000 - กม.1+570 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.57 กิโลเมตร  

โครงการชลประทานหนองคาย

9 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.5

939 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 6.60 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 9 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.9

940 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้า (River Outlet) อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย  พื นท่ีรับประโยชน์ 1,500 ไร่ 9 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

941 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 6LAT3  ดาดคอนกรีต 500 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 นาบง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.61

942 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 6SL7  ดาดคอนกรีต 1,650 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 นาบง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1.75

943 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 6SL1  ดาดคอนกรีต 700 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 นาบง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1.45

944 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 6MC1A  ดาดคอนกรีต 1,300 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ดอนหมี กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.59

945 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 6  ระยะ 4 ความยาว 2,500 เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ดอนหมี กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 7.5

946 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 5  ความยาว 1,500  เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

947 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ี 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร 9 ท่าเสด็จ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.45

948 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ีชลประทาน 54,000 ไร่ 9 ท่าเสด็จ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

949 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบานระบายและประตูกั นน ้าอาคารควบคุมระดับน ้า (REGULATOR) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ท่าเสด็จ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.5

950 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าพร้อมระบบควบคุมจ้านวน 11 แห่ง 9 ท่าเสด็จ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2

951 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ท่าเสด็จ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

952 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน ้าพนังกั นน ้าโขง ช่วง กม. 9+875 - 10+015 ความยาว 0.140 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 9 แก้วพิจิตร ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

953 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 4 ความยาว 1,500 เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 นาช้างน ้า ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

954 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 1 ความยาว 1,500 เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 น ้าโมง น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

955 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยบังพวน กม.0+000 ถึง 1+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานหนองคาย 9 ดงนาค้า หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 3

956 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย LMC ความยาว 3.50 กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าห้วยบังพวนโครงการชลประทานหนองคาย 9 ดงนาค้า หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.95

957 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC ความยาว 3.50 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย 9 ดงนาค้า หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.95

958 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 7LAT3 ดาดคอนกรีต  2,600 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 3.66

959 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 7MC3 ดาดคอนกรีต  645 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 1.2

960 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 7MC1  ดาดคอนกรีต 1,180 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 2.57

961 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 7  ระยะ 4 ความยาว 2,800 เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 9 ดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 8.5

962 กรมชลประทาน ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย 9 หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.42

963 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทางระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยไร่1 โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู 9 โนนธาตุพัฒนา ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.2

964 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา ความยาว 900 เมตร ฝายห้วยโค่โล่ โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู 9 ดงสวรรค์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.65

965 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเท่ียง  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 เพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ห้วยดาน 2

966 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าหนองโอน  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 2

967 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลอง 4L-R กม.3+035-6+470 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 เชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.8

968 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง 7L-R กม.1+280-2+202 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 ดอนอีไข เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

969 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลอง 6L-R กม.0+000-5+057 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 โนนคาม เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

970 กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.น ้าป่าลอดคลอง 2L-R กม.5+945 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 หนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

971 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลอง 3L-R กม.2+650-4+400 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 นาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.6

972 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนดินคลอง 2L-R กม.4+020-6+210 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

973 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง พื นท่ีหัวงาน 1,481 ไร่ คลองส่งน ้ายาว 227.06 กม. 9 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5.1648

974 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง พื นท่ีชลประทาน 80,000 ไร่ 9 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.87

975 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.15+298-32+200 พร้อมอาคารประกอบ(package)  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 อีหลุ่ง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 9.5

976 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

977 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5.5

978 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองRMC กม.1+500-3+300  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.9

979 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้ากุดลิงง้อ  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 กุดลิงง้อ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 2

980 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประตูระบายน ้าห้วยดาน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 บ้านดาน บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 1

981 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองผันน ้าท่ี 1 ช่วงท่ี 2 อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง จ้านวน 14 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 บ้านเล่ือม บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 1.35

982 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองผันน ้าท่ี 1 ช่วงท่ี 2 อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง กม.1+500 - 2+000 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 9 บ้านเล่ือม บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.35

983 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองผันน ้าท่ี1 กม.3+187-3+758 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 บ้านเล่ือม บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

984 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าโสกน ้าขาว  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 โสกน ้าขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 2

985 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าห้วยริน  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 โนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 2

986 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าล้าป่าค้าว  จ้านวน  1  แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 โนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

987 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าหนองตาไก้  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หนองขาม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 2

988 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองตาไก้  ความยาว 2.300 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หนองขาม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 10

989 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานอุดรธานี พื นท่ีชลประทาน 27,019 ไร่ 9 หมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 0.55

990 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า โครงการชลประทานอุดรธานี พื นท่ี 500 ไร่ 9 หมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 4.5

991 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 1

992 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรม ส้านักงานชลประทานท่ี 5 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.9

993 กรมชลประทาน บริหารจัดการน ้า ส้านักงานชลประทานท่ี 5 พื นท่ีชลประทาน 901,678 ไร่ 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.25

994 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานชลประทาน ส้านักงานชลประทานท่ี 5 พื นท่ี 250 ไร่ 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.545

995 กรมชลประทาน ก่อสร้างรางระบายน ้า ระยะทาง 400 ม. ส้านักงานชลประทานท่ี 5 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.4

996 กรมชลประทาน ปรับปรุงรางระบายน ้า ภายในบริเวณส้านักงานชลประทานท่ี 5 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.92

997 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 2

998 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน ้าท่ี 1 ช่วงท่ี 1 อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง กม.1+500 ถึง 2+000 ความยาว 0.500 กิโลเมตร  โครงการชลประทาน

อุดรธานี

9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 5.5

999 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง  ความยาว 1.532 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 10

1000 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองผันน ้าท่ี 1 ช่วงท่ี 1 อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง กม.0+000 ถึง 0+170 ความยาว 0.170 กิโลเมตร  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

1001 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ คลอง 2L-8R- Lกม.0+000-1+250 ความยาวรวม 1.250 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 ทุ่งขวาง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1002 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ คลอง 1L-1R-8 R-L กม.0+000-1+730 ความยาว 1.730 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบรุงรักษาห้วยหลวง 9 หนองบึงมอ เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

1003 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ คลอง 2L-3R-L กม.0+000-2+260 ความยาว 2.260 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

1004 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะหน้า ปตร.ปากคลอง LMC.(ช่วงท่ี2)  โครงการส่งน ้าบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 ดงน้อย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.5

1005 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงใต้สะพานข้ามห้วยลี คลอง LMC กม.8+376  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 หนองโน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

1006 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ คลอง 2R-4R-L กม.0+000-2+155 ความยาว 2.155 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 กาน ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

1007 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ คลอง 6 R-L กม.0+000 -0+500 ความยามรวม 500 เมตร  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 โนนแดง ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

1008 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ 1R-4R-L กม.0+000-1+670 ความยาว 1.670 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 หันเทา ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

1009 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ คลอง 7 R-L กม.0+000-3+830 ความยาว 3.830 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 หนองสร้างไพร ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2

1010 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและอาคารประกอบ คลอง 3L-3R-L กม.0+000-1+620 ความยาว 1.620 กิโลเมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 9 กาน ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1011 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองพร้อมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองปะโค ความยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 9 ปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี ห้วยดาน 2

1012 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าและระบบระบายน ้าอ่างเก็บน ้าหนองปะโค ความยาว 350 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 9 ปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 6

1013 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน ้าฝายห้วยทวน 2 จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 นาจาน โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี ห้วยดาน 1.5

1014 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน ้าฝายห้วยทวน 1 จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 สมวิไล บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5

1015 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันกั นน ้าอาคารบังคับน ้าวังคางฮูง  ความยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 9 วังทอง วังทอง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 2.5

1016 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินและระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าพวง 1 จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 ค้ายาง วังทอง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 2

1017 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายRMC,LMCและสายซอยจ้านวน 220 ตรม.อ่างฯห้วยนาก้านเหลืองอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 หนองแอก อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.95

1018 กรมชลประทาน ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย/ขวาจ้านวน 1,010 ลบ.ม.อ่างฯรังแร้งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 9 โนนไทย อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.9

1019 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าม้า (ระยะท่ี 1) พื นท่ี 1,000 ไร่ ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 9 9 ค้าด้วง ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 10

1020 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 10 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย 9 สาวแล ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.93



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1021 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นและระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยตาดค้าแคน ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 9 โคกสว่าง บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1

1022 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าแลพระบบระบายน ้าปรับปรุงสระเก็บน ้าท่ีพักสงฆ์โพธ์ิธาราม (วัดภูน ้าทิพย์) จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 พรนิมิตร หัวนาค้า ศรีธาตุ อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1

1023 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพนังกั นน ้า Dike No.3 ประตูระบายน ้าห้วยหลวง ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 9 ท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.3

1024 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างฯห้วยทราย 2 จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยดาน 2

1025 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อระบายน ้าปากคลองส่งน ้าฝายห้วยยาง จ้านวน 2 แห่ง  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 นาตาด บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.9

1026 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา  ความยาว  0.500  กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าหนองบ่อ  โครงการชลประทานอุดรธานี 9 หัน บ้านยา หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 3

1027 กรมชลประทาน ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุดรธานี 9 อุดรธานี ห้วยดาน 0.07

1028 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าวังเดือนห้า 9 4 โคกไชยวาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 16.995147

1029 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าวังเดือนห้า 9 4 โคกไชยวาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 16.995147

1030 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 9 6 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 45.25335

1031 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยป่าหว้าน 9 5 สามแยกพัฒนา นาซอ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 19.10697

1032 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยป่าหว้าน 9 5 สามแยกพัฒนา นาซอ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.1689

1033 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าพาน 9 12 ไทยสวรรค์ สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 75.42225

1034 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากฝายน ้าล้นห้วยน ้าลาย 9 - ภูบ่อบิด ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 12.09048

1035 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบส่งน ้าจากฝายน ้าล้นห้วยน ้าลาย 9 2 เพีย น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 12.59425

1036 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบน ้าเพ่ือการเกษตรพื นท่ีเทิดพระเกียรติฯ 9 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 13.09802

1037 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าพาน 9 12 ไทยสวรรค์ สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 12.09048

1038 จังหวัด ขุดลอกฝายคึกฤทธ์ิ หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาดินด้า อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 10 10 ห้วยม่วง นาดินด้า เมืองเลย เลย ห้วยน ้าปวน 3.846

1039 จังหวัด ขุดลอกและซ่อมแซมฝายน ้าล้นหนองเป่ง 10 3 นาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 3

1040 จังหวัด ขุกลอกสระหนองกกบก 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.47

1041 จังหวัด ขุดลอกห้วยบ่อพาน 10 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.262

1042 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผักเป็ด 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.496

1043 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผือ 10 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4786

1044 จังหวัด ขุดลอกห้วยนางหนู 10 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2454

1045 จังหวัด ขุดลอกห้วยผึ ง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.212

1046 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยปอพาน 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2263

1047 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยผ่ึง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.29

1048 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้านา นายนงค์ 10 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4088

1049 จังหวัด ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.475

1050 จังหวัด ขุดลอกสระกักเก็บน ้านานายศาสนา คนคล่อง 10 8 นาดอกไม้ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4374

1051 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3188

1052 จังหวัด ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน 10 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3846

1053 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่) 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3748

1054 จังหวัด ขุกลอกหนองนาโคก 10 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36
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1055 จังหวัด ขุดลอกห้วยมารวย 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.346

1056 จังหวัด ขุดลอกห้วยหินอ่าง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

1057 จังหวัด ขุดลอกหนองค่าทางบั ง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1058 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า) 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.18

1059 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยล้าโมง 10 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.749

1060 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยค้าบกตอนบน 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2177

1061 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยหินแตก 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1395

1062 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ห้วยทรายหลง) 10 9 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.253

1063 จังหวัด ขุดลอกห้วยถ ้าเสือ 10 3 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.371

1064 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ฝายคึกฤทธ์ิ) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.459

1065 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.257

1066 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.481

1067 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน  (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปล่ียน) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.155

1068 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนบน   (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง) 10 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1069 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนล่าง   (เลียบถนนเทศบาล) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1070 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยคัดเค้า 10 1 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.16

1071 จังหวัด ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

1072 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยสายนาตอนบน 10 5 แมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.113

1073 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาหม่ืนตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.153

1074 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาเปอะ 10 10 ด่านช้าง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.414

1075 จังหวัด ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง 10 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.489

1076 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 10 3 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.396

1077 จังหวัด ขุดลอกห้วยหนองดินด้า 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.141

1078 จังหวัด ขุดลอกห้วยยาง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.047

1079 จังหวัด ขุดลอกหนองป่ง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.103

1080 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ บ้านงิ ว หมู่ 4 ต้าบลโนนยาง 10 4 งิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2927

1081 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยโคกน้อย บ้านงิ ว หมู่ 9 ต้าบลโนนยาง 10 9 งิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3588

1082 จังหวัด ขุดลอกห้วยตะหลุง บ้านค้าพี  หมู่ 4 ต้าบลบ้านเป้า 10 4 ค้าพี บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1814

1083 จังหวัด ขุดลอกพัฒนาแหล่งน ้าห้วยทรายตอนบน บ้านภู หมุ่ 1 ต้าบลบ้านเป้า 10 1 ภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.15

1084 จังหวัด ขุดลอกพัฒนาแหล่งน ้าห้วยค้าปลาดุก บ้านป่าแสด 10 6 ป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2275

1085 จังหวัด ซ่อมแซมต่อเติมฝายน ้าล้นแบบ มข 27 บ้านภู หมู่ 2 ต้าบลบ้านเป้า 10 2 ภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1086 จังหวัด ขุดลอกพัฒนาแหล่งน ้าห้วยถ ้าบิ งตอนกลาง บ้านภู 10 1 ภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2395

1087 จังหวัด ขุดลอกห้วยเหล่าเตือนตอนล่าง บ้านคันแท หมู่ 4 ต้าบลหนองสูง 10 4 คันแท ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1088 จังหวัด ขุดลอกห้วยเหล่าเตือนตอนบน บ้านคันแท หมู่ 4 ต้าบลหนองสูง 10 4 คันแท ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.288



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1089 จังหวัด ขุดลอกห้วยถ ้าช้างน้อยตอนล่าง บ้านหลุบป้ึง 10 1 หลุบป้ึง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.335

1090 จังหวัด ขุดลอกห้วยถ ้าช้างน้อยตอนบน บ้านหลุบป้ึง 10 1 หลุบป้ึง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1091 จังหวัด ขุดลอกห้วยปุ่ง บ้านโคกกกลาง หมู่ 2 ต้าบลหนองสูงใต้ 10 2 โคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

1092 จังหวัด ขุดลอกห้วยไผ่ บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4 ต้าบลหนองสูงใต้ 10 4 เหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.16

1093 จังหวัด ขุดลอกห้วยสายสร้อย (ตอนบน) บ้านโคกหินกอง 10 5 โคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.494

1094 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยปอพาน 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2263

1095 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยผ่ึง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.29

1096 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผือ 10 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4786

1097 จังหวัด ขุดลอกห้วยนางหนู 10 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2454

1098 จังหวัด ขุดลอกห้วยผึ ง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.212

1099 จังหวัด ขุกลอกสระหนองกกบก 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.47

1100 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผักเป็ด 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.496

1101 จังหวัด ขุดลอกห้วยบ่อพาน 10 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.262

1102 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่) 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3748

1103 จังหวัด ขุดลอกสระกักเก็บน ้านานายศาสนา คนคล่อง 10 8 นาดอกไม้ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4374

1104 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3188

1105 จังหวัด ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน 10 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3846

1106 จังหวัด ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.475

1107 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้านา นายนงค์ 10 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4088

1108 จังหวัด ขุดลอกห้วยหินอ่าง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

1109 จังหวัด ขุดลอกหนองค่าทางบั ง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1110 จังหวัด ขุกลอกหนองนาโคก 10 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1111 จังหวัด ขุดลอกห้วยมารวย 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.346

1112 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยล้าโมง 10 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.749

1113 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยค้าบกตอนบน 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2177

1114 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยหินแตก 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1395

1115 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า) 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.18

1116 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนบน   (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง) 10 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1117 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนล่าง   (เลียบถนนเทศบาล) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1118 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน  (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปล่ียน) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.155

1119 จังหวัด ขุดลอกห้วยถ ้าเสือ 10 3 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.371

1120 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ห้วยทรายหลง) 10 9 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.253

1121 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ฝายคึกฤทธ์ิ) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.459

1122 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.257



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1123 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.481

1124 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยสายนาตอนบน 10 5 แมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.113

1125 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาหม่ืนตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.153

1126 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยคัดเค้า 10 1 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.16

1127 จังหวัด ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

1128 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาเปอะ 10 10 ด่านช้าง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.414

1129 จังหวัด ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง 10 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.489

1130 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 10 3 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.396

1131 จังหวัด ขุดลอกห้วยยาง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.047

1132 จังหวัด ขุดลอกหนองป่ง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.103

1133 จังหวัด ขุดลอกห้วยหนองดินด้า 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.141

1134 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยปอพาน 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2263

1135 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยผ่ึง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.29

1136 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผือ 10 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4786

1137 จังหวัด ขุดลอกห้วยนางหนู 10 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2454

1138 จังหวัด ขุดลอกห้วยผึ ง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.212

1139 จังหวัด ขุกลอกสระหนองกกบก 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.47

1140 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผักเป็ด 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.496

1141 จังหวัด ขุดลอกห้วยบ่อพาน 10 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.262

1142 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่) 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3748

1143 จังหวัด ขุดลอกสระกักเก็บน ้านานายศาสนา คนคล่อง 10 8 นาดอกไม้ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4374

1144 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3188

1145 จังหวัด ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน 10 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3846

1146 จังหวัด ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.475

1147 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้านา นายนงค์ 10 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4088

1148 จังหวัด ขุดลอกห้วยหินอ่าง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

1149 จังหวัด ขุดลอกหนองค่าทางบั ง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1150 จังหวัด ขุกลอกหนองนาโคก 10 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1151 จังหวัด ขุดลอกห้วยมารวย 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.346

1152 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยล้าโมง 10 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.749

1153 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยค้าบกตอนบน 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2177

1154 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยหินแตก 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1395

1155 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า) 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.18

1156 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนล่าง   (เลียบถนนเทศบาล) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1157 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนบน   (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง) 10 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1158 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน  (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปล่ียน) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.155

1159 จังหวัด ขุดลอกห้วยถ ้าเสือ 10 3 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.371

1160 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ห้วยทรายหลง) 10 9 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.253

1161 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ฝายคึกฤทธ์ิ) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.459

1162 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.257

1163 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.481

1164 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาหม่ืนตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.153

1165 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยสายนาตอนบน 10 5 แมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.113

1166 จังหวัด ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

1167 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยคัดเค้า 10 1 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.16

1168 จังหวัด ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง 10 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.489

1169 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาเปอะ 10 10 ด่านช้าง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.414

1170 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 10 3 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.396

1171 จังหวัด ขุดลอกห้วยยาง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.047

1172 จังหวัด ขุดลอกหนองป่ง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.103

1173 จังหวัด ขุดลอกห้วยหนองดินด้า 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.141

1174 จังหวัด โครงการปรับปรุงสถานีสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 10 3,4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1175 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยปอพาน 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2263

1176 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยผ่ึง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.29

1177 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผือ 10 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4786

1178 จังหวัด ขุดลอกห้วยนางหนู 10 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2454

1179 จังหวัด ขุดลอกห้วยผึ ง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.212

1180 จังหวัด ขุกลอกสระหนองกกบก 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.47

1181 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผักเป็ด 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.496

1182 จังหวัด ขุดลอกห้วยบ่อพาน 10 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.262

1183 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่) 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3748

1184 จังหวัด ขุดลอกสระกักเก็บน ้านานายศาสนา คนคล่อง 10 8 นาดอกไม้ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4374

1185 จังหวัด ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน 10 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3846

1186 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3188

1187 จังหวัด ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.475

1188 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้านา นายนงค์ 10 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4088

1189 จังหวัด ขุดลอกหนองค่าทางบั ง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1190 จังหวัด ขุดลอกห้วยหินอ่าง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1191 จังหวัด ขุกลอกหนองนาโคก 10 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1192 จังหวัด ขุดลอกห้วยมารวย 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.346

1193 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยล้าโมง 10 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.749

1194 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยหินแตก 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1395

1195 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยค้าบกตอนบน 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2177

1196 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า) 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.18

1197 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนบน   (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง) 10 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1198 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน  (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปล่ียน) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.155

1199 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนล่าง   (เลียบถนนเทศบาล) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1200 จังหวัด ขุดลอกห้วยถ ้าเสือ 10 3 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.371

1201 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ห้วยทรายหลง) 10 9 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.253

1202 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ฝายคึกฤทธ์ิ) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.459

1203 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.257

1204 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.481

1205 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาหม่ืนตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.153

1206 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยสายนาตอนบน 10 5 แมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.113

1207 จังหวัด ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

1208 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยคัดเค้า 10 1 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.16

1209 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาเปอะ 10 10 ด่านช้าง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.414

1210 จังหวัด ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง 10 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.489

1211 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 10 3 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.396

1212 จังหวัด ขุดลอกหนองป่ง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.103

1213 จังหวัด ขุดลอกห้วยยาง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.047

1214 จังหวัด ขุดลอกห้วยหนองดินด้า 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.141

1215 จังหวัด โครงการปรับปรุงสถานีสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 10 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1216 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยปอพาน 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2263

1217 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยผ่ึง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.29

1218 จังหวัด ขุดลอกห้วยนางหนู 10 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2454

1219 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผือ 10 6 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4786

1220 จังหวัด ขุดลอกห้วยผึ ง 10 7 โคกสว่าง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.212

1221 จังหวัด ขุกลอกสระหนองกกบก 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.47

1222 จังหวัด ขุดลอกสระหนองผักเป็ด 10 1 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.496

1223 จังหวัด ขุดลอกห้วยบ่อพาน 10 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.262

1224 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่) 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3748



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1225 จังหวัด ขุดลอกสระกักเก็บน ้านานายศาสนา คนคล่อง 10 8 นาดอกไม้ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4374

1226 จังหวัด ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3188

1227 จังหวัด ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน 10 10 แฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3846

1228 จังหวัด ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง 10 4 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.475

1229 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้านา นายนงค์ 10 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4088

1230 จังหวัด ขุดลอกห้วยหินอ่าง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1

1231 จังหวัด ขุดลอกหนองค่าทางบั ง 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1232 จังหวัด ขุกลอกหนองนาโคก 10 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.36

1233 จังหวัด ขุดลอกห้วยมารวย 10 5 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.346

1234 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยล้าโมง 10 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.749

1235 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยค้าบกตอนบน 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2177

1236 จังหวัด ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยหินแตก 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1395

1237 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า) 10 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.18

1238 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนล่าง   (เลียบถนนเทศบาล) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1239 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยมุกตอนบน   (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง) 10 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

1240 จังหวัด ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน  (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปล่ียน) 10 6 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.155

1241 จังหวัด ขุดลอกห้วยถ ้าเสือ 10 3 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.371

1242 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ห้วยทรายหลง) 10 9 หนองเอ่ียนดง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.253

1243 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ฝายคึกฤทธ์ิ) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.459

1244 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.257

1245 จังหวัด ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง) 10 4 ดงยาง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.481

1246 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาหม่ืนตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.153

1247 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยสายนาตอนบน 10 5 แมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.113

1248 จังหวัด ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง 10 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

1249 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยคัดเค้า 10 1 เหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.16

1250 จังหวัด ขุดลอกห้วยตาเปอะ 10 10 ด่านช้าง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.414

1251 จังหวัด ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง 10 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.489

1252 จังหวัด ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 10 3 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.396

1253 จังหวัด ขุดลอกหนองป่ง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.103

1254 จังหวัด ขุดลอกห้วยยาง 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.047

1255 จังหวัด ขุดลอกห้วยหนองดินด้า 10 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.141

1256 จังหวัด โครงการปรับปรุงสถานีสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 10 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1257 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยน ้ามีน้อย บ้านท่าบม หมู่ท่ี  9  ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง  10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,217 ลบ.ม.

11 9 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.433

1258 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยอีหมัน บ้านธาตุ หมู่ท่ี 16 ต้าบลธาตุ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 6  เมตร  ยาว 800  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 11 16 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย น ้าหมัน 0.225



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1259 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านผาผอด หมู่ท่ี  6 ต้าบลธาตุ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 11 6 ผาผอด ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.28

1260 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าวัดสาธารณะ  บ้านน ้าอ้อม หมู่ท่ี 3   ต้าบลธาตุ  อ้าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย     กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,816.69 ลบ.ม.

11 3 น ้าอ้อม ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.499

1261 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองอ้อ บ้านธาตุ หมู่ท่ี  16  ต้าบลธาตุ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,508.97 ลบ.ม.

11 16 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.491

1262 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยสีเสียด บ้านผากลางดง หมู่ท่ี 8   ต้าบลธาตุ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 40 เมตร ยาว 120  เมตร ลึกเฉล่ีย 4 

เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,646.29 ลบ.ม.

11 8 ผากลางดง ธาตุ เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.498

1263 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยโศกหมี  บ้านสงเปือย หมู่ท่ี 11 ต้าบลธาตุ  อ้าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  กว้าง 12 เมตร  ยาว 350 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร มี

พื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,400.52 ลบ.ม.

11 11 สงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.327

1264 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระวัดบ้านพรหมมานุสรณ์ บ้านพรหมมานุสรณ์  หมู่ท่ี 9   ต้าบลธาตุ  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  กว้าง 40 เมตร ยาว 120 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,858.35 ลบ.ม.

11 9 พรหมมานุสรณ์ ธาตุ เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.496

1265 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระบ้านพรหมมานุสรณ์ บ้านพรหมมานุสรณ์  หมู่ท่ี 9   ต้าบลธาตุ  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก

เฉล่ีย 4 เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,512.89 ลบ.ม.

11 9 พรหมมานุสรณ์ ธาตุ เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.217

1266 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายผู้ใหญ่เสน บ้านผากลางดง หมู่ท่ี 8   ต้าบลธาตุ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร มี

พื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,400 ลบ.ม.

11 8 ผากลางดง ธาตุ เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.492

1267 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยแม่ย่า บ้านโพน หมู่ท่ี 3  ต้าบลนาซ่าว  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉล่ีย  3 เมตร มีพื นท่ี

ด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,796.74 ลบ.ม.

11 3 โพน นาซ่าว เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.498

1268 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยน ้าปุ้น บ้านโพน หมู่ท่ี 3  ต้าบลนาซ่าว  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร มีพื นท่ี

ด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,796.74 ลบ.ม.

11 3 โพน นาซ่าว เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.499

1269 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยขี เหี ย บ้านโพน หมู่ท่ี 3  ต้าบลนาซ่าว  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมี

พื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,796.74 ลบ.ม.

11 3 โพน นาซ่าว เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.498

1270 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเสี ยว บ้านโพน หมู่ท่ี 3  ต้าบลนาซ่าว  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  กว้าง 13 เมตร ยาว 1,500 เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร มีพื นท่ี

ด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,700.87 ลบ.ม.

11 3 โพน นาซ่าว เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.5

1271 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองสะทอน บ้านนาซ่าว หมู่ท่ี 1 ต้าบลนาซ่าว  อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  กว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตรมี

พื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,637.49 ลบ.ม.

11 1 นาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย น ้าสาน 0.498

1272 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยสาธารณะบ้านโคกเลาเหนือ หมู่ท่ี 2 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเฃียงคาน จังหวัดเลย กว้าง40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,309 ลบ.ม.

11 2 โคกเลาเหนือ บุฮม เชียงคาน เลย ห้วยน ้าปวน 0.24

1273 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยสาธารณะบ้านโคกเลาใต้ หมู่ท่ี 3 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเฃียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,553.84 ลบ.ม.

11 3 โคกเลาใต้ บุฮม เชียงคาน เลย ห้วยน ้าปวน 0.498

1274 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหวาย ตอน 1 บ้านบุฮม หมู่ท่ี 1 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   ขนาดกว้าง 20  เมตร ยาว 320  เมตร   ลึกเฉล่ีย  4 

เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,485.12 ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.492

1275 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกกโคน ตอน5 บ้านบุฮม หมู่ท่ี 1 ต้าบลบุฮมอ้าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ขนาดกว้าง 20  เมตร ยาว 440  เมตร   ลึกเฉล่ีย  3 

เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,348.47 ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย ห้วยน ้าปวน 0.489

1276 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยสันกกโคน ตอน 4 บ้านบุฮม หมู่ท่ี 1 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 30  เมตร ยาว 350  เมตร   ลึกเฉล่ีย  4 เมตรหรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,627.20 ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.497

1277 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุลอกห้วยนาพุง ตอน7 บ้านบุฮม หมู่ท่ี 1   ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 20  เมตร ยาว 475  เมตร   ลึกเฉล่ีย  3 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,577.53 ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.494

1278 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า บ้านบุฮม  หมู่ท่ี 1 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 20  เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,564.13  ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.497

1279 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดล้าห้วยน ้าสู้ บ้านบุฮม หมู่ท่ี 1 ต้าบลบุฮม  อ้าเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 20  เมตร ยาว 500  เมตร   ลึกเฉล่ีย 3  เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 14,564.13 ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.497

1280 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมขยายสระน ้าสันกกโดน บ้านบุฮม หมู่ท่ี 1 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,187.14 ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.243

1281 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสาธารณะ(ล้าห้วยสวย) บ้านบุฮม หมู่ท่ี 9 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร  ลึกเฉล่ีย 4 

เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,498.18 ลบ.ม.

11 9 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.495

1282 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยสวย(ตอนล่าง) บ้านบุฮม หมู่ท่ี 9 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,595.92 ลบ.ม.

11 9 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.494

1283 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยซ้าบุ่น บ้านบุฮม หมู่ท่ี 1 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร  ยาว 400 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,299.92 ลบ.ม.

11 1 บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.453

1284 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหินกาบ บ้านวัฒนาภิรมย์ หมู่ท่ี 7 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,393.58 ลบ.ม.

11 7 วัฒนาภิรมย์ บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

1285 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน ้าภู ช่วงหน้าฝ่าย-โรงเรียน บ้านตูบโกบ  หมู่ท่ี 2  ต้าบลกกดู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย   ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,106.72 ลบ.ม.

11 2 ตูบโกบ กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.249

1286 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายสระน ้าสาธารณะ  บ้านลาดค้อ หมู่ท่ี1 ต้าบลกกดู่  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย ลึกเฉล่ีย 4 เมตร  มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 

2,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,440.50 ลบ.ม.

11 1 ลาดค้อ กกดู่ เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.296

1287 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน ้าภู บ้านท่าเปิบ หมู่ท่ี 4 ต้าบลกกดู่ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 8  เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตรหรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,984.21 ลบ.ม.

11 4 ท่าเปิบ กกดู่ เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.497

1288 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายสระสาธารณะประจ้าหมู่บ้าน  บ้านตูบโกบ   หมู่ท่ี 2  ต้าบลกกดู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 

2,520 ตร.ม หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,560.47 ลบ.ม.

11 2 ตูบโกบ กกดู่ เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.368

1289 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยส้าน บ้านตูบโกบ   หมู่ท่ี 2  ต้าบลกกดู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,009.97 ลบ.ม.

11 2 ตูบโกบ กกดู่ เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.275

1290 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองน ้าฮวยลัด  บ้านติ วน้อย หมู่ท่ี 5 ต้าบลนาโป่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  กว้าง  30 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.25 ลบ.ม.

11 5 ติ วน้อย นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.342

1291 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะประโยชน์ประจ้าหมู่บ้าน บ้านติ วน้อยพัฒนา หมู่ท่ี 14 ต้าบลโป่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  กว้าง  50 เมตร ยาว 60 

เมตร ลึกเฉล่ีย  5  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,918.50 ลบ.ม.

11 14 ติ วน้อย นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.217

1292 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะประโยชน์ประจ้าหมู่บ้าน บ้านติ วน้อยพัฒนา หมู่ท่ี 14 ต้าบลโป่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  มีพื นท่ีด้าเนินงานไม่น้อย

กว่า 2,400 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,034 ลบ.ม.

11 14 ติ วน้อยพัฒนา นาโป่ง เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.199



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1293 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกกุดทาม บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ท่ี 2  ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,923.15 ลบ.ม.

11 2 หนองหญ้าไซ นาดินด้า เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.493

1294 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดสระสาธารณะร่องหมากแงว บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 13 ต้าบลนาดินด้า อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย ลึกเฉล่ีย 3 เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า

 4,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,430.54 ลบ.ม.

11 13 ห้วยม่วง นาดินด้า เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.44

1295 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยขอนแก่น (ตอนท่ี2) บ้านหนองนาทราย หมู่ท่ี 5  ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  กว้าง 10 เมตร ยาว 950 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,220.74 ลบ.ม.

11 5 หนองนาทราย นาดินด้า เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.489

1296 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเหล็กไฟ บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี13 ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,213.03 ลบ.ม.

11 13 ห้วยม่วง นาดินด้า เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.162

1297 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยผาก๊ากซาก บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี  13 ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,163.96 ลบ.ม.

11 13 ห้วยม่วง นาดินด้า เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.492

1298 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายกกค้อ บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 13 ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,998.59 ลบ.ม.

11 13 ห้วยม่วง นาดินด้า เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.455

1299 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยขอนแก่น (ตอนท่ี1) บ้านหนองนาทราย หมู่ท่ี 5  ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  กว้าง 10 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 3

  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,368.19 ลบ.ม.

11 5 หนองนาทราย นาดินด้า เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.494

1300 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองผาจอกแก้ว บ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 8  ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย  กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก  3.50 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,628.51 ลบ.ม.

11 8 เจริญสุข นาดินด้า เมืองเลย เลย น ้าสาน 0.297

1301 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดและขยายสระน ้าห้วยสีเสียด บ้านลายเหนือ หมู่ท่ี 11 ต้าบลน ้าสวย  อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 

ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร  และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,247.62 ลบ.ม.

11 11 ลายเหนือ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.199

1302 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยอิเลิงน้อย บ้านน้อยนาซ้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลศรีสองรัก  อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร   ยาว 300 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,433.76 ลบ.ม.

11 1 น้อยนาซ้า ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.133

1303 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยอิเลิงใหญ่ บ้านน้อยนาซ้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลศรีสองรัก  อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร   ยาว 600 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,585.72 ลบ.ม.

11 1 น้อยนาซ้า ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.215

1304 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหินฮาว ตอนล่าง ช่วงท่ี1 บ้านหัวฝายใต้ หมู่ท่ี 4 ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,670.39 ลบ.ม.

11 4 หัวฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.496

1305 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยป่านแล้ง บ้านนาอ่างค้า หมู่ท่ี 3 ต้าบลทรัพย์ไพรวัลย์ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉล่ีย

 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,890.63 ลบ.ม.

11 3 นาอ่างค้า ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย น ้าสาน 0.499

1306 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าภูโคกกรุง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต้าบลผาสามยอด อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก

เฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,989.49 ลบ.ม. ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

11 3 โนนสวรรค์ ผาสามยอด เอราวัณ เลย น ้าหมัน 0.498

1307 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านดงนกกก บ้านดงนกกก  หมู่ท่ี 6 ต้าบลผาอินทร์แปลง อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 55 เมตร ลึก

เฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,061.20ลบ.ม.

11 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.3545

1308 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านโคกสง่า  บ้านดงนกกก  หมู่ท่ี 6 ต้าบลผาอินทร์แปลง อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 

ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,187.19 ลบ.ม.

11 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.334

1309 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านหนองหลวง หมู่ท่ี 4 ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร พื นท่ี

ด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,680.88 ลบ.ม.

11 4 หนองหลวง โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.46

1310 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกกหม่ืน(ช่วงท่ี 2) บ้านช่ังสี หมู่ท่ี 5 ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 40   เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 

พื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,417.19 ลบ.ม.

11 5 ช่ังสี โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.452

1311 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยโป่งกวาง บ้านห้วยตาด หมู่ท่ี 2 ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 40  เมตร ยาว 100 เมตร  ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 

พื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,809.10 ลบ.ม.

11 2 ห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.426

1312 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกกหม่ืน(ช่วงท่ี1) บ้านช่ังสี หมู่ท่ี 5 ต้าบลโคกงาม  อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 40  เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 

พื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,920.76 ลบ.ม.

11 5 ช่ังสี โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.469

1313 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยผาผึ ง บ้านนาเจียง หมู่ท่ี 3 ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร  ยาว 140 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร พื นท่ี

ด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,805.65 ลบ.ม.

11 3 นาเจียง โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.49

1314 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหน้าฝายบุ่งคล้า บ้านนาเจียง หมู่ท่ี 3 ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง  50   เมตร  ยาว  240  เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  

เมตร   พื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,657.24 ลบ.ม.

11 3 นาเจียง โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.498

1315 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหินโง้น บ้านหางนา หมู่ท่ี 8 ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร   ยาว 1,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  

หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,129.69 ลบ.ม.

11 8 หางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.479

1316 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยขยาม บ้านโคกใหญ่ หมู่ท่ี 5 ต้าบลโคกใหญ่ อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 30  เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,218 ลบ.ม.

11 5 โคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.284

1317 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะกลางหมู่บ้าน หมู่ 6 11 6 บ้านวังขาม ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.287

1318 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยน ้าแคมกลาง  บ้านปากยาง  หมู่ท่ี  6 ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ปากกว้าง    10  เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,059 ลบ.ม.

11 6 ปากยาง น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.389

1319 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายห้วยบวกสวนผัก บ้านป่าก่อหมู่ท่ี 2  ต้าบลแสงภา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

 มีพื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,537.50 ลบ.ม.

11 2 ป่าก่อ แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.06

1320 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายห้วยผึ ง บ้านแสงภา หมู่ท่ี 1  ต้าบลแสงภา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร มีพื นท่ี

ด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม.

11 1 แสงภา แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.11

1321 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายห้วยนาพรานนอน บ้านแสงภา หมู่ท่ี 1  ต้าบลแสงภา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,240 ลบ.ม.

11 1 แสงภา แสงภา นาแห้ว เลย น ้าหมัน 0.1295

1322 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าน ้าแพร่ (ช่วงท่ี 2) บ้านนาปอ หมู่ท่ี 4 ต้าบลแสงภา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 

เมตร พื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม.

11 4 นาปอ แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.1965

1323 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะห้วยโค่โล่ตอนกลาง  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 9 ต้าบลนาด้วง อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว

 80 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,955.06 ลบ.ม.

11 9 หนองแคน นาด้วง นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.42

1324 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะห้วยภูข้าวตอนล่าง บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาด้วง อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 16 เมตร 

ยาว 160 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,560 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,123 ลบ.ม.

11 6 ป่าหวายพัฒนา นาด้วง นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.275

1325 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องภูข้าว ตอนบน  บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาด้วง อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร 

ยาว 60 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,631.62 ลบ.ม.

11 6 ป่าหวายพัฒนา นาด้วง นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.332

1326 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องพะเนียงแล้งตอนบน บ้านร่มเย็น หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร 

ยาว 90 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,170.06 ลบ.ม.

11 7 ร่มเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.349



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1327 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยดอกค้า ตอนบน บ้านห้วยเตย หมู่ท่ี 1 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร

 ยาว 110 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,807.56 ลบ.ม.

11 1 ห้วยเตย นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.259

1328 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยลาดน้อย ตอนบน บ้านพะเนียง หมู่ท่ี 5 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 

เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,160.32 ลบ.ม.

11 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.274

1329 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องพะเนียงแล้ง ตอนล่าง บ้านห้วยเตย หมู่ท่ี 1 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 

เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,149.88 ลบ.ม.

11 1 ห้วยเตย นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.275

1330 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องซ้ากะบาล บ้านนาดอกค้า หมู่ท่ี 2 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 25 เมตร ยาว 90 

เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,430.98 ลบ.ม.

11 2 นาดอกค้า นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

1331 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยซ้าพล้าโต้ บ้านพะเนียง หมู่ท่ี 5 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,053 ลบ.ม.

11 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.23

1332 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยพรมฆาต บ้านพะเนียง หมู่ท่ี 5 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,703.30 ลบ.ม.

11 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.371

1333 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยหมู ตอนใต้ บ้านวังเย็น หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 

200 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,698.50 ลบ.ม.

11 10 วังเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.332

1334 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยหมู ตอนเหนือ บ้านวังเย็น หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร 

ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,387.31 ลบ.ม.

11 10 วังเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.168

1335 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องพะเนียงตอนกลาง บ้านพะเนียง หมู่ท่ี 5 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร 

ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,245.70 ลบ.ม.

11 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.278

1336 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องซ้าหมี  บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ท่ี 16 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50

 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,584 ลบ.ม.

11 16 หนองเป็ดก่า นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.215

1337 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยดอกค้า บ้านห้วยเตย หมู่ท่ี 1 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 70 

เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,271.06 ลบ.ม.

11 1 ห้วยเตย นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.278

1338 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยสวยตอนบน  บ้านโคกหินใต้ หมู่ท่ี 9 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร 

ยาว 80 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  8,306.81 ลบ.ม.

11 9 โคกหินใต้ นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.319

1339 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยปอบตอนบน  บ้านวังเย็น หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 24 เมตร 

ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,899.25 ลบ.ม.

11 10 วังเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.303

1340 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยจ่านตอนล่าง  บ้านนาดอกค้า หมู่ท่ี 2 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร

 ยาว 120 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,117.70 ลบ.ม.

11 2 นาดอกค้า นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.463

1341 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะห้วยสวยตอนบน  บ้านร่มเย็น หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 

140 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,203.78 ลบ.ม.

11 7 ร่มเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.314

1342 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะห้วยโป่งตอนบน  บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,187.31 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.123

1343 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยจ่านตอนบน บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร 

ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,088.06 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.119

1344 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยจ่านตอนล่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 28 เมตร 

ยาว 30 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,846.81 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.11

1345 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องหนองหมู บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 40 

เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,746.48 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.222

1346 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะล้าห้วยปอบตอนล่าง  บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 16 เมตร 

ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,659.5 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.338

1347 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องภูผาขาว บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 40 

เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,146.48 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.161

1348 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องผาด้าตอนบน บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 

40 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,556.61 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.1

1349 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องผาด้าตอนล่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 14 เมตร ยาว

 120 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,722.82 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.183

1350 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องโคกห้วยโป่ง บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 

45 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,896.31 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.111

1351 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องน ้าสวยตอนกลาง บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3  ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 25 เมตร 

ยาว 64 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,304.56 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.202

1352 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะวัดถ ้าผาขามตอนใต้ บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร 

ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,937.50 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.229

1353 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะวัดถ ้าผาขาม ตอนเหนือ บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร

 ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,487.68 ลบ.ม.

11 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.249

1354 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยสวยตอนบน (ช่วงวัดป่าบ้านร่มเย็น) บ้านร่มเย็น หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัด

เลย กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,913.44 ลบ.ม.

11 7 ร่มเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.19

1355 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยสวยตอนล่าง (ช่วงวัดป่าห้วยปลาดุก) บ้านห้วยปลาดุก หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

11 6 ห้วยปลาดุก นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.486

1356 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองห้วยปลาก่ัง บ้านนาค้อ หมู่ท่ี 2 ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 11 2 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย น ้าสาน 0.215

1357 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองภูหวด บ้านห้วยเป้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย กว้าง 60 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 11 5 ห้วยเป้า ปากชม ปากชม เลย น ้าสาน 0.449

1358 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองตมลึก บ้านศรีภูธร หมู่ท่ี 3 ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 11 3 ศรีภูธร ปากชม ปากชม เลย น ้าสาน 0.337

1359 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเหี ย (ตอนล่าง) บ้านนาค้อ หมู่ท่ี 2 ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 11 2 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย น ้าสาน 0.489

1360 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหงษ์ (ตอนล่าง)  บ้านนาค้อหมู่ท่ี 2 ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลยกว้าง 8 ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,383.93 ลบ.ม.

11 2 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.368



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1361 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะถ ้าผาตั ง  บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ท่ี 9 ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย   มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  

6,400 ตารางเมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,570.13 ลบ.ม.

11 9 โนนสมบูรณ์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.495

1362 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเชียง  บ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี 9 ต้าบลห้วยพิชัย อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 20  เมตร ยาว 300  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,902.96 ลบ.ม.

11 9 โนนสว่าง ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.498

1363 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยนาโม้ บ้านนาโม้ หมู่ท่ี 6  ต้าบลหาดคัมภีร์ อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย  กว้าง 12 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร  หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,640.10 ลบ.ม.

11 6 ปากม่ัง หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.494

1364 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยม่ัง(ตอนล่าง)  บ้านปากม่ัง  หมู่ท่ี 5  ต้าบลหาดคัมภีร์ อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย  กว้าง 12 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,451.04ลบ.ม.

11 5 ปากม่ัง หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.486

1365 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยม่ัง(ตอนบน)  บ้านปากม่ัง  หมู่ท่ี 5  ต้าบลหาดคัมภีร์ อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย  กว้าง 12 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,029.39 ลบ.ม.

11 5 ปากม่ัง หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.469

1366 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยโปร่ง บ้านนิยมไทย หมู่ท่ี 13 ต้าบลโนนปอแดง  อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,736.05 ลบ.ม.

11 13 นิยมไทย โนนปอแดง ผาขาว เลย ห้วยน ้าปวน 0.498

1367 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยก้าพี  บ้านภูป่าไผ่ หมู่ท่ี 6 ต้าบลโนนป่าซาง อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,724 ลบ.ม.

11 6 ภูป่าไผ่ โนนป่าซาง ผาขาว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.381

1368 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยไฮ ตอนล่าง บ้านหนองตาเหนือ หมู่ท่ี 13 ต้าบลท่าช้างคล้อง อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,523.24 ลบ.ม.

11 13 หนองตานา ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย น ้าหมัน 0.492

1369 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยไฮ ตอนล่าง บ้านหนองตานาเหนือ หมู่ท่ี 13 ต้าบลท่าช้างคล้อง  อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร   ยาว 800 เมตร  

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,565.64 ลบ.ม.

11 13 หนองตานาเหนือ ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.496

1370 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยพวย ตอนล่าง บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 6 ต้าบลบ้านเพ่ิม  อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง12 เมตร   ยาว 800 เมตร  ลึก 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,565.64 ลบ.ม.

11 6 หนองไฮ บ้านเพ่ิม ผาขาว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.494

1371 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยพวย ตอนล่าง บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 5 ต้าบลบ้านเพ่ิม อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,725.31 ลบ.ม.

11 5 หนองไฮ บ้านเพ่ิม ผาขาว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.462

1372 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระสาธารณะนาตาหล่อ บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 2  ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ  กว้าง 20 เมตร ยาว 110  เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร   

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,834.88 ลบ.ม.

11 2 หนองแซง สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.224

1373 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดสระวัดอรุณราษฎ์สามัคคี บ้านถ ้ามูล หมู่ท่ี 4  ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ  กว้าง 44 เมตร ยาว  50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 4  เมตร   หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,543.56 ลบ.ม.

11 4 ถ ้ามูล สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.259

1374 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระสาธารณะโรงเรียนบ้านถ ้ามูล (ตอนท่ี 1) บ้านถ ้ามูล หมู่ท่ี 4  ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ  กว้าง 44 เมตร ยาว  50  เมตร  ลึกเฉล่ีย 

 4  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,525.21 ลบ.ม.

11 4 ถ ้ามูล สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.258

1375 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยไคร้แล้ง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 80 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 

เมตร

11 3 หนองบัวน้อย ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.494

1376 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกน ้าล้นน ้าคู่ ตอนล่าง บ้านหนองเขียด  หมู่ท่ี 6 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.5 เมตร

 พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  11,760.96 ลบ.ม.

11 6 หนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.461

1377 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยไคร้แล้งตอนบน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 500  เมตร ลึก

เฉล่ีย 3 เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,300.30 ลบ.ม.

11 3 หนองบัวน้อย ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.437

1378 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยไคร้แล้งตอนล่าง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 25 เมตร ยาว 500  เมตร ลึก

เฉล่ีย 3 เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 9,000  ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,172.31 ลบ.ม.

11 3 หนองบัวน้อย ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.47

1379 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยโป่งโก บ้านศรีอุบล หมู่ท่ี 4 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร มีพื นท่ี

ด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,272 ลบ.ม.

11 4 ศรีอุบล ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.316

1380 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหน้าฝาย ล้าห้วยลาดหญ้าตอนกลาง บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีพื นท่ีด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า

 3,150  ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,486.50 ลบ.ม.

11 1 หนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.325

1381 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยซ้าแคน บ้านศรีอุบล หมู่ท่ี 4 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร มีพื นท่ี

ด้าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,661 ลบ.ม.

11 4 ศรีอุบล ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.332

1382 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยป่าช้า บ้านศรีอุบล หมู่ท่ี 4 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 20 ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร มีพื นท่ีด้าเนินการ

รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,380 ลบ.ม.

11 4 ศรีอุบล ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.32

1383 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายน ้าล้นน ้าคู่ บ้านหนองเขียด หมู่ท่ี 6 ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร มี

พื นท่ีด้าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,039.06 ลบ.ม.

11 6 หนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.469

1384 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหมากเค็ง (ตอนใต้) บ้านหนองเอ่ียน หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองคัน  อ้าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 

2 เมตร

11 4 หนองเอ่ียน หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.499

1385 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยม่วง ตอนบน บ้านห้วยม่วง  หมู่ท่ี  12  ต้าบลโคกขมิ น อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กว้าง  8  เมตร   ยาว  700  เมตร  ลึกเฉล่ีย 3

  เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,381.84 ลบ.ม.

11 12 ห้วยม่วง โคกขมิ น วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.297

1386 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยม่วง ตอนใต้ บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี  12  ต้าบลโคกขมิ น อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง  10  เมตร ยาว  700   เมตร ลึกเฉล่ีย  3  

เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,443.37 ลบ.ม.

11 12 ห้วยม่วง โคกขมิ น วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.399

1387 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยปวนแล้ง บ้านป่าบง หมู่ท่ี  10  ต้าบลโคกขมิ น อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กว้าง  10  เมตร  ยาว  800   เมตร   ลึกเฉล่ีย   3   

เมตร    หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,612.69 ลบ.ม.

11 10 ป่าบง โคกขมิ น วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.344

1388 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายร่องคาน บ้านโคกน้อย หมู่ท่ี  3  ต้าบลโคกขมิ น  อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ปากกว้าง  10  เมตร  ยาว 500  เมตร   ลึกเฉล่ีย  3

 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,181.59 ลบ.ม.

11 3 โคกน้อย โคกขมิ น วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.314

1389 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเขียวสร้อย บ้านโนน หมู่ท่ี 11 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตรหรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,663.85 ลบ.ม.

11 11 โนนทรายขาว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.443

1390 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยทราย บ้านปทุมวัน หมู่ท่ี 14  ต้าบลผาน้อย อ้าเภอวังสะพุง  กว้าง 20 เมตร ยาว  500 เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร   หรือมีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,560 ลบ.ม.

11 14 ปทุมวัน ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.486

1391 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายกกม่วง (ช่วงไร่พ่อต้อง) บ้านนาแก หมู่ท่ี 1 ต้าบลผาบิ ง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง  15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,238.09 ลบ.ม.

11 1 นาแก ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

1392 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยสีเสียด บ้านนาแก หมู่ท่ี  1  ต้าบลผาบิ ง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กว้าง  12  เมตร  ยาว  500   เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร  

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,130.72 ลบ.ม.

11 1 นาแก ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.351

1393 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกบุ่งหมูสี  บ้านน ้าอ้อม หมู่ท่ี 1 ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 30  เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,327 ลบ.ม.

11 1 น ้าอ้อม วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.483

1394 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยปูน  บ้านโคกหนองแก หมู่ท่ี  9  ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กว้าง  10 เมตร  ยาว  700  เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  

เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,377.25 ลบ.ม.

11 9 โคกหนองแก ศรีสงคราม วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.4



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
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แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1395 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกบุ่งกกตาล บ้านบุ่งกกตาล  หมู่ท่ี 6  ต้าบลศรีสงคราม  อ้าเภอวังสะพุง    จังหวัดเลย  กว้าง  60  เมตร  ยาว  120  เมตร   ลึกเฉล่ีย   

3  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,627.16 ลบ.ม.

11 6 บุ่งกกตาล ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.497

1396 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยโคกใหญ่  บ้านหมากแข้ง  หมู่ท่ี  9  ต้าบลหนองงิ ว  อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กว้าง  10   เมตร  ยาว  700 เมตร   ลึกเฉล่ีย  3

  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,228.46 ลบ.ม.

11 9 หมากแข้ง หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.43

1397 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยฮวย (ตอนท่ี 2) บ้านกกบก หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองงิ ว อ้าเภอวังสะพุง  กว้าง 8 เมตร ยาว  1,000 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3  เมตร   หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,367.37 ลบ.ม.

11 5 กกบก หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.425

1398 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยฮวย(ตอนท่ี 1) บ้านกกบก หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองงิ ว อ้าเภอวังสะพุง  กว้าง 8 เมตร ยาว  1,000 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3  เมตร   หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,516.50 ลบ.ม.

11 5 กกบก หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.419

1399 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยซ้าเตย บ้านเหมืองแบ่ง หมู่ท่ี  3  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง  10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,282.56 ลบ.ม.

11 3 เหมืองแบ่ง หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.497

1400 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยไร่ บ้านหนองปาดฟาน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กว้าง  12  เมตร  ยาว  500 เมตร ลึกเฉล่ีย 

 3 เมตร   หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,083.89 ลบ.ม.

11 2 หนองปาดฟาน หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.351

1401 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองซ้าลื อ บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ท่ี 20  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง  กว้าง 9 เมตร ยาว  1,500เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  

เมตร   หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,770.08 ลบ.ม.

11 20 ใหม่ศรีอุบล หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.499

1402 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดสระห้วยซ้อ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 11  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง  กว้าง 45 เมตร ยาว  110 เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร   

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,945.37 ลบ.ม.

11 11 โนนสวรรค์ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.402

1403 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านวังกกเด่ือ หมู่ท่ี 5  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง กว้าง 22 เมตร ยาว  500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,375.48 ลบ.ม.

11 5 วังกกเด่ือ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.395

1404 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกฝายวังเดือนห้า บ้านเหมืองแบ่ง หมู่ท่ี 3  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง  กว้าง 10 เมตร ยาว  400 เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร  

 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,965.29 ลบ.ม.

11 3 เหมืองแบ่ง หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.202

1405 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกุดสวรรค์ บ้านกุดสวรรค์ หมู่ท่ี 15  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง  กว้าง 10 เมตร ยาว  200  เมตร ลึกเฉล่ีย  3  เมตร 

 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,905.90 ลบ.ม.

11 15 กุดสวรรค์ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.111

1406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยสงกา  หมู่ท่ี  3  บ้านผาหวาย   ต้าบลปวนพุ   อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย ขนาดกว้าง  10   เมตร  ยาว  500  เมตร ลึก

เฉล่ีย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า    6,689.35   ลบ.ม.

11 3 ผาหวาย ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.264

1407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเป้า  หมู่ท่ี  7   บ้านห้วยเป้า     ต้าบลปวนพุ    อ้าเภอหนองหิน   จังหวัดเลย ขนาดกว้าง  10   เมตร  ยาว  500   เมตร ลึก

เฉล่ีย   3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า    7,178.41   ลบ.ม.

11 7 ห้วยเป้า ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.28

1408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกซ้าซอกลีก หมู่ท่ี 5   บ้านห้วยเด่ือน้อย   ต้าบลปวนพุ   อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย ขนาดกว้าง  30   เมตร  ยาว   120   เมตร ลึก

เฉล่ีย   3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า     5,624.03   ลบ.ม.

11 5 ห้วยเด่ือน้อย ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.217

1409 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยแล้ง บ้านจอมทอง หมู่ท่ี 13  ต้าบลปวนพุ อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร  ลึก 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,707.38 ลบ.ม.

11 13 จอมทอง ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.489

1410 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยปวน ตอนบน บ้านทุ่งโพธ์ิ  หมู่ท่ี 15  ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก

เฉล่ีย  3  เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  8,622.11 ลบ.ม.

11 15 ทุ่งโพธ์ิ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.341

1411 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยปวน ตอนบน บ้านนาเหล่า หมู่ท่ี 2  ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,190.69 ลบ.ม.

11 2 นาเหล่า ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.324

1412 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเป้าตอนล่าง บ้านห้วยเป้า  หมู่ท่ี 7 ต้าบลปวนพุ อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉล่ีย

 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,807.63 ลบ.ม.

11 7 ห้วยเป้า ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.499

1413 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเป้าตอนกลาง บ้านห้วยเป้า หมู่ท่ี 7 ต้าบลปวนพุ อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,807.63 ลบ.ม.

11 7 ห้วยเป้า ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.498

1414 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยปวนตอนกลาง บ้านหนองจิก  หมู่ท่ี 12 ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,691.44 ลบ.ม.

11 12 หนองจิก ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.418

1415 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเด่ือตอนบน บ้านห้วยเด่ือ  หมู่ท่ี 8  ต้าบลหนองหิน  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,826.14 ลบ.ม.

11 8 ห้วยเด่ือ หนองหิน หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.459

1416 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองโสก หมู่ท่ี 5 บ้านดงขวาง ขนาด กว้าง 46 เมตร ยาว 116 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,336 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 2 เมตร ต้าบล

ดงขวาง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

11 5 บ้านดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1417 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบ่อขี นก 11 9 บ้านหนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1418 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองกาสิน 11 11 บ้านโพนทอง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1419 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหอย 11 10 บ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1420 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสาวตู้ 11 10 บ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1421 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเบญฮู 11 5 บ้านดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1422 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองห่อข้าว 11 5 บ้านดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1423 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหล่ม 11 5 บ้านดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1424 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแม่หยาด 11 9 บ้านหนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1425 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแสง 11 10 บ้านกกไฮ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1426 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยหนองบาก 11 11 ค้าพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 4.5

1427 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกหนองผือ กว้าง 145 เมตร ยาว 146 11 ม.1 บ้านค้านกกก หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 3

1428 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกห้วยหิน 11 7 บ้านนาสามัคคี นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1429 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหนาม 11 5 บ้านนาคอย นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.8

1430 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยน ้าค้า 11 12 บ้านโนนสะอาด นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

1431 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกฝายฮ่องช้าง 11 11 บ้านอูนนา นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.8

1432 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยสามัคคี หมู่ท่ี 7 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 11 7 บ้านนาสามัคคี นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1433 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบ้านนาคอย หมู่ท่ี 13 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 11 13 บ้านนาคอย นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1434 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 11 12 บ้านโนนสะอาด นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1435 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบ้านอูนนา หมู่ท่ี 11 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 11 11 บ้านอ นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1436 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกบ้านนากระทืม หมู่ท่ี 4 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 11 4 บ้านนากระทึม นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

1437 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกหนองเบิก กว้าง 100 เมตร ยาว 352 เมตร 11 7 บ้านนาพระชัย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5

1438 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกหนองยาว กว้าง 100 เมตร ยาว 176 เมตร 11 6 บ้านดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.5

1439 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสองห้อง   หมู่ท่ี 2 บ้านก่อ  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 11 2 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

1440 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบ่อควายตาย  หมู่ท่ี 11  บ้านหนองผือ  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 11 11 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.5

1441 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองก้านเหลือง  หมู่ท่ี 1 บ้านเอื อง  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 11 1 เอื อง บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 4.74

1442 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหิน 11 7 บ้านนาสามัคคี นครพนม ห้วยน ้าอูน 3.5

1443 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัว 11 11 ปิยะชน หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.001

1444 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยทราย 11 6 หนองบัวเงิน นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

1445 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกกุดขี เขียว 11 6 หนองบัวเงิน นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

1446 กรมพัฒนาท่ีดิน ซ่อมแซมขุดลอกสระเก็บน ้า บ้านโคกสูง หมู่ 8 ต้าบลค้าอาฮวน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11 8 โคกสูง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.964

1447 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยคูดิน 11 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4875

1448 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าหนองบาก หมู่ท่ี 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง 11 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.469

1449 กรมพัฒนาท่ีดิน ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า บ้านค้าไชยวาน หมู่ 5 ต้าบลบ้านต้าย อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 11 5 ค้าไชยวาน บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 4.827

1450 กรมพัฒนาท่ีดิน ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านนาทม หมู่ 2 ต้าบลบ้านต้าย อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 11 2 นาทม สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5.767

1451 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเดียก บ้านพะเนาว์ หมู่ท่ี 7 ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 11 7 พะเนาว์ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.84

1452 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยยาง บ้านพะเนาว์ หมู่ท่ี 7 ต้าบลห้ววยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 11 7 พะเนาว์ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.943

1453 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองส้มฮอง หมู่ท่ี  5 บ้านกวนวันใหญ่ ต้าบลกวนวัน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 11 5 กวนวันใหญ่ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.4365

1454 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการบึงหนองบัวตอนล่าง หมู่ท่ี 1 บ้านหนองบัว ต้าบลกวนวัน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 11 1 หนองบัว กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 1.754

1455 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองผือ หมู่ท่ี 9 บ้านพวกเหนือ ต้าบลบ้านเด่ือ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 11 9 พวกเหนือ บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 11.9924

1456 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองเบ็น บ้านเชือก หมู่ท่ี 7 ต้าบลพระธาตุบังพวน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 11 7 เชือก พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 1.772

1457 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองบ่อ บ้านวังเทียม หมู่ท่ี 6 ต้าบลพระธาตุบังพวน อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 11 6 วังเทียม พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 1.25

1458 เทศบาลต้าบล โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยหว้า 11 11 บ้านโนนปอแดง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 5

1459 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะภูกุ้มข้าว 11 11 บ้านโนนปอแดง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 5

1460 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายสระน ้าสาธารณะพร้อมขุดลอก บ้านดอนชาด หมู่ท่ี 2 11 2 ดอนชาด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1461 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยคูดิน 11 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4875

1462 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าหนองบาก หมู่ท่ี 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง 11 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.469
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1463 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าหนองบาก หมู่ท่ี 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง 11 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.469

1464 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยคูดิน 11 3 สองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.349

1465 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าหนองบาก หมู่ท่ี 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง 11 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.469

1466 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าหนองบาก หมู่ท่ี 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง 11 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.469

1467 กรมชลประทาน ฝายห้วยซ้าไฮพร้อมระบบส่งน ้า  พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 12 สะอาด น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 35

1468 กรมชลประทาน ฝายบ้านน ้าหมันพร้อมระบบส่งน ้า โครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย 12 น ้าหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 35

1469 กรมชลประทาน ฝายบ้านห้วยมุ่นน้อยพร้อมระบบส่งน ้า โครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย 12 ห้วยมุ่นน้อย กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 15

1470 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าคาน (ปชด)   พื นท่ีรับประโยชน์  450  ไร่ 12 ปากห้วย หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 50

1471 กรมชลประทาน ฝายบ้านแก่งศรีภูมิ  พื นท่ีรับประโยชน์  400  ไร่ 12 แก่งศรีภูมิ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 65

1472 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าน ้าหมัน พร้อมระบบกระจายน ้า 12 4 ปากหมัน ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 50.255

1473 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายล้าห้วยน ้าสวย(บุ่งวังคัน) 12 7 ดงป่ายาง ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 20

1474 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 9 หนองแคน นาด้วง นาด้วง เลย น ้าโมง 0.31

1475 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยโข่โล่ หนองแคน หมู่ท่ี 9 12 9 หนองแคน นาด้วง นาด้วง เลย น ้าโมง 1.2259

1476 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าบริเวณล้าน ้าหมัน 12 9 นาเวียง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

1477 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าตามแบบมาตรฐาน มข.27 ห้วยซ้าม่วง บ้ายปางคอม หมู่ท่ี 6 12 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.89

1478 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าตามแบบมาตรฐาน มข.27 ล้าห้วยนา บ้านเชียงกลม หมู่ท่ี 1 12 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.97

1479 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าตามแบบ มข.27 ล้าห้วยกลมจุดใต้ฝายใหญ่ บ้านปางคอม หมู่ท่ี 6 12 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.1

1480 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยติ ว บ้านนาค้อ หมู่ 12 12 12 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

1481 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยหงษ์ บ้านนาหงษ์ หมู่ 8 12 8 นาหงษ์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

1482 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยตาดแกวบ้านนาค้อ หมู่ 2 12 2 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

1483 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยตาปู่ บ้านนาค้อ หมู่ 2 12 2 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.5

1484 กรมชลประทาน ฝายห้วยบังกอ พื นท่ีรับประโยชน์  400 ไร่ 12 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1485 กรมชลประทาน ฝายห้วยส้มโฮง (ตอนล่าง)  พื นท่ีรับประโยชน์ 130 ไร่ 12 น้อยนาด้า บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.96

1486 กรมชลประทาน ฝายห้วยทวย พื นท่ีรับประโยชน์ 550 ไร่ 12 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 40

1487 กรมชลประทาน ฝายห้วยต้าย (ตอนบน) พื นท่ีรับประโยชน์ 220 ไร่ 12 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 15

1488 กรมชลประทาน ฝายห้วยหวายหลึม  พื นท่ีรับประโยชน์ 180 ไร่ 12 ปุ่งแก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 9.982

1489 กรมชลประทาน ฝายห้วยอ้วน(หนองเบ็น) พื นท่ีรับประโยชน์  150 ไร่ 12 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 20

1490 กรมชลประทาน ฝายห้วยแข้ตาย พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 12 น้อยลวงมอง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 9.982

1491 กรมชลประทาน ฝายห้วยศรีคูณ จุดท่ี 2 พื นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 12 บ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 22

1492 กรมชลประทาน ฝายห้วยเหมืองค้าโพธ์ิ พื นท่ีรับประโยชน์ 180 ไร่ 12 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.975

1493 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้าเมา (ตอนบน) พื นท่ีรับประโยชน์  600 ไร่ 12 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 45

1494 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย  พื นท่ีรับประโยชน์  270 ไร่ 12 โคกยาว โพนทอง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

1495 กรมชลประทาน ฝายห้วยตับเต่า พื นท่ีรับประโยชน์ 230 ไร่ 12 โพนสวาง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1496 กรมชลประทาน ฝายห้วยนกเหาะ พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 12 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35
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1497 กรมชลประทาน ฝายห้วยยาง พื นท่ีรับประโยชน์  150 ไร่ 12 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1498 กรมชลประทาน ฝายห้วยกลาง พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 12 นาเรียง กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.964

1499 กรมชลประทาน ฝายห้วยวังยาว พื นท่ีรับประโยชน์  150 ไร่ 12 โพนทา กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15

1500 กรมชลประทาน ฝายห้วยแคน พื นท่ีรับประโยชน์ 180 ไร่ 12 โพนทันกลาง หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1501 กรมชลประทาน ฝายห้วยแคน (ตอนกลาง) พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 12 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1502 กรมชลประทาน ฝายห้วยไร่ พื นท่ีรับประโยชน์ 175 ไร่ 12 โพนทัน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1503 กรมชลประทาน ฝายห้วยแสง  พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 12 มิตรภาพ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1504 กรมชลประทาน ฝายห้วยไผ่ (ห้วยไร่) พื นท่ีรับประโยชน์ 230 ไร่ 12 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1505 กรมชลประทาน ฝายห้วยอ้ม พื นท่ีรับประโยชน์ 190 ไร่ 12 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1506 กรมชลประทาน ฝายห้วยอ้ม จุดท่ี 2 พื นท่ีรับประโยชน์ 160 ไร่ 12 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1507 กรมชลประทาน ฝายห้วยยาง พื นท่ีรับประโยชน์ 210 ไร่ 12 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1508 จังหวัด ฝายห้วยน ้าค้า(ตาลกุด) 12 4 ยางเด่ียว โพนแพง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.96

1509 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยจ้าปา หมู่ท่ี 8 บ้านนาผือ ต้าบลค้าพี  อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 8 บ้านนาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1510 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยวังม่วง(ตอนล่าง) หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งตะวัน ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 12 บ้านทุ่งตะวัน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1511 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยคอก่าน หมู่ท่ี 7 บ้านโพนสวรรค์ ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 7 บ้านโพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1512 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแสง หมู่ท่ี 1 บ้านนาเลียง ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 1 บ้านนาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

1513 จังหวัด ฝายห้วยหว้าน 12 10 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.85

1514 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายสันล้นห้วยฮี  หมู่ท่ี 3 บ้านค้าอ้อม ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 3 บ้านค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1515 กระทรวงมหาดไทย โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยม่วง ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ มข 2527 12 5 แสงสว่าง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

1516 จังหวัด ฝายห้วยม่วง 12 1 สีชมพู สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.8

1517 กระทรวงมหาดไทย โครงการฝายน ้าล้นห้วยปลา กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สันสูง 1.80 เมตร จ้านวน 2 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ก้าหนด

12 3 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

1518 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นวังดินดาก หมู่ท่ี 1  บ้านโคกสว่าง ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 1 บ้านโคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1519 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบง หมู่ท่ี 8 บ้านนกเหาะ ต้าบลโคกสูง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 8 บ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1520 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยหินกอง หมู่ท่ี 5 บ้านกุตาไก้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 5 บ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.95

1521 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน้อย หมู่ท่ี 4 บ้านกุตาไก้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 4 บ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1522 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบังฮวก หมู่ท่ี 4 บ้านกุตาไก้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 4 บ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.95

1523 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยหนองค้อ  หมู่ท่ี 8 บ้านนาดอกไม้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 8 บ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.95

1524 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยผักหนาม  หมู่ท่ี 8 บ้านนาดอกไม้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 8 บ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.95

1525 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง หมู่ท่ี 8 บ้านหนองบัวค้า ต้าบลนามะเขือ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 8 บ้านหนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1526 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแคน หมู่ท่ี 8 บ้านหนองบัวค้า ต้าบลนามะเขือ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 8 บ้านหนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.95

1527 กรมชลประทาน ฝายห้วยกุดไผ่ พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 12 7 หนองหมากแก้ว ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1528 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยกุดน ้าใส หมู่ท่ี 7 บ้านโคกกลาง ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 7 บ้านโคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1529 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นวังโพนต้นค้อ หมู่ท่ี 10 บ้านวังยาง ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 10 บ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

1530 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นวังกกอีขาว หมู่ท่ี 10 บ้านวังยาง ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 10 บ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1531 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นวังจาน หมู่ท่ี 6 บ้านถาวร ต้าบลมหาชัย อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 6 บ้านถาวร มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

1532 กรมชลประทาน ฝายบ้านหนองหมากแก้ว พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 12 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.8

1533 กรมชลประทาน ฝายบ้านนาเชือก พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 12 4 นาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1534 กรมชลประทาน ฝายห้วยเพ็ก พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 12 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1535 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยไผ่(ตอนล่าง) หมู่ท่ี 1 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 1 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1536 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยไผ่(ตอนบน) หมู่ท่ี 1 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 1 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

1537 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายสันล้นวังฝ่ังแดง หมู่ท่ี 4 บ้านจรุกเตย ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 4 บ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1538 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแง้นาขาม(ตอนล่าง) หมู่ท่ี 6 บ้านกุงโกน ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 6 บ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1539 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแง้นาขาม(ตอนบน) หมู่ท่ี 6 บ้านกุงโกน ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 6 บ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1540 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเพ็ก หมู่ท่ี 6 บ้านกุงโกน ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 6 บ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

1541 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยไผ่(ตอนล่าง) หมู่ท่ี 12 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 12 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1542 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยไผ่(ตอนบน) หมู่ท่ี 12 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 12 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1543 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยไผ่(ตอนบน) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 2 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

1544 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างฝายสันล้นห้วยไผ่(ตอนล่าง) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 2 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1545 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเตย  หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสะโน ต้าบลวังยาง อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 12 3 บ้านหนองสะโน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1546 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยวังแก บ้านนาราชควาย หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาราชควาย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 12 10 นาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.04

1547 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยเสาเล้า บ้านนาราชควาย หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาราชควาย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 12 7 นาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.04

1548 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยโคน บ้านขว้างคลี หมู่ท่ี 7 ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 12 7 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

1549 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าล้าห้วยกินปลา จุดท่ี 2  หมู่ท่ี 16 บ้านหนองผือ  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 12 16 หนองผือ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.4

1550 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าล้าห้วยแดง   หมู่ท่ี 3 บ้านนาดี   ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 12 3 นาดี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.4

1551 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยหนองแสง บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ท่ี 9 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 12 9 ดอนข้าวหลาม น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 1.52

1552 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยบง บ้านโคกน้อย หมู่ท่ี 15 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 12 15 โคกน้อย น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 1.51

1553 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยหนองห้อง (ช่วงบน) บ้านทู้ หมู่ท่ี 6 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 12 6 ทู้ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 1.44

1554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยฮ้องหิน บ้านนาสามัคคี หมู่ท่ี 9 ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.95

1555 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยเชิง บ้านนามน หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 3 นามน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

1556 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง 12 - นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1557 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง 12 - นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1558 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง 12 พิมาน นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1559 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยเค็ม บ้านนาฉันทะ หมู่ท่ี 5 ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 5 นาฉันทะ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.97

1560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยก้านเหลือง(หลัง กรป.กลาง) บ้านทางหลวง หมู่ท่ี 8 ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม

12 8 ทางหลวง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.24

1561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยขี แฮด บ้านนาโสก หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 3 นาโสก บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.44

1562 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเซิง  หมู่ท่ี 7 บ้านดงติ ว ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12  ึ7 บ้านดงติ ว พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.25

1563 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยวังแสง หมู่ท่ี 9 บ้านหนองยอ ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 9 บ้านหนองยอ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1564 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยวังยาว หมู่ท่ี 8 บ้านบ่อดอกซ้อน ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 8 บ้านบ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5
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1565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยปอแดง บ้านสุขเกษม หมู่ท่ี 11 ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 11 สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.97

1566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยยาง บ้านคลองเจริญ หมู่ท่ี 10 ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 10 คลองเจริญ พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.57

1567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยสายนา บ้านดอนพัฒนา หมู่ท่ี 6 ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 6 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.49

1568 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยม่วง บ้านพิมาน หมู่ท่ี 1 ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 1 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.42

1569 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยหนองเทา บ้านปากบัง หมู่ท่ี 2 ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 2 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.73

1570 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคันกั นน ้าบ้านพิมานท่า ม.8 จากหนองป่าช้า ไปหนองจาน วางท่อลอดระยะทาง 500 เมตร 12 8 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1571 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นหนองสิม บ้านพิมานท่า ม.8 12 8 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

1572 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยสายนา 12 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

1573 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น จุด หนองกกค้อ บ้านพิมาน ม.3 12 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

1574 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น จุดนานางดารา บ้านพิมาน ม.3 12 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

1575 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง 12 - พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1576 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง 12 - พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1577 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยสายนา 12 - พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

1578 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยน้อย บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 10 ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.81

1579 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยนาเหล่า บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 10 ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 1.16

1580 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยละเอ ช่วงท่ี 2 บ้านนายาง หมู่ท่ี 12 ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 12 นายาง พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.46

1581 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยละเอ ช่วงท่ี 1 บ้านนายาง หมู่ท่ี 12 ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 12 นายาง พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.98

1582 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยกุดโดน บ้านตับเต่า หมู่ท่ี 15 ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 15 ตับเต่า พุ่มแก นาแก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 1.87

1583 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยละเอ บ้านพุ่มแก หมู่ท่ี 1 ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 1 พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.21

1584 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยม่วง(ตอนล่าง) บ้านสีชมพู หมู่ท่ี 1 ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 1 สีชมพู สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.14

1585 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยนาเหนือ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5 ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 5 หนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.21

1586 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยวังมน บ้านสะพานสูง หมู่ท่ี 7 ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 7 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.91

1587 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยหมากหวีด บ้านสะพานสูง หมู่ท่ี 7 ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 7 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.61

1588 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยม่วง 12 พิมาน สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1589 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยฟักดอกตอนบน บ้านยางค้า หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองบ่อ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 4 ยางค้า หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.67

1590 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยนางออตอนบน บ้านโพนดู่ หมู่ท่ี 11 ต้าบลหนองบ่อ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 11 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.83

1591 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยยางตอนบน บ้านโพนดู่ - บ้านยางค้า ต้าบลหนองบ่อ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 โพนดู่-ยางค้า หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.2

1592 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยเชิงตอนบน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 11 ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 11 หนองไผ่พัฒนา หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.21

1593 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยฮีตอนกลาง บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 5 หนองกุง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.81

1594 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยกระเดาตอนบน บ้านหนองสังข์ หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 12 8 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.19

1595 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยโจดตอนล่าง แห่งท่ี 2 12 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1596 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยโจดตอนล่าง แห่งท่ี 1 12 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1597 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหลวง แห่งท่ี 5 12 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1598 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหลวง แห่งท่ี 4 12 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5
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1599 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหลวง แห่งท่ี 3 12 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1600 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหลวง แห่งท่ี 2 12 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1601 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหลวง แห่งท่ี 1 12 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1602 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยโจดตอนบน แห่งท่ี 3 12 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1603 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยโจดตอนบน แห่งท่ี 2 12 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1604 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยโจดตอนบน แห่งท่ี 1 12 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 1.5

1605 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน ้าปี แห่งท่ี 4 12 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1606 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน ้าปี แห่งท่ี 3 12 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1607 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน ้าปี แห่งท่ี 2 12 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1608 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน ้าปี แห่งท่ี 1 12 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1609 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยฮี  แห่งท่ี 3 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 20

1610 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยฮี  แห่งท่ี 2 12 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 2

1611 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยฮี  แห่งท่ี 1 12 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 5

1612 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาว แห่งท่ี 4 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1613 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาว แห่งท่ี 3 12 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1614 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหิน แห่งท่ี 2 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 1

1615 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหิน แห่งท่ี 1 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1616 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยยาง แห่งท่ี 2 12 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1617 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยยาง แห่งท่ี 1 12 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1618 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาวตอนบน แห่งท่ี 2 12 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1619 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาวตอนบน แห่งท่ี 1 12 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1620 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยเทวดา แห่งท่ี 2 12 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1621 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยเทวดา แห่งท่ี 1 12 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1622 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยน ้าเมา แห่งท่ี 2 12 8 เหล้าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1623 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยน ้าเมา แห่งท่ี 1 12 8 เหล้าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1624 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหิน แห่งท่ี 2 12 8 เหล้าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1625 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยหิน แห่งท่ี 1 12 8 เหล้าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 1

1626 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งท่ี 4 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1627 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งท่ี 3 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1628 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งท่ี 2 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1629 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งท่ี 1 12 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

1630 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยโตรกโสก บ้านนาดี หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 12 5 นาดี หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

1631 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยทรายบุงค้อ บ้านนาดี หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 12 5 นาดี หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.93

1632 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยทรายบ้าน บ้านนาดี หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 12 6 นาดี หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.33



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1633 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยหว้าน บ้านท่าเรือ ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 12 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.21

1634 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยไผ่ 12 10 หนองบัว นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.41

1635 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยดินแดง บ้านโนนห้วยแคน ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 12 โนนห้วยแคน นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.88

1636 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบ่อ 12 4 บ้านนาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8692

1637 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฝายน ้าล้นห้วยบ่อ จุดท่ี 1 12 4 บ้านนาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.9658

1638 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบ่อ 12 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.878

1639 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยวังขอนแก่น ม.6 บ้านวังโพธ์ิ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 12 6 บ้านวังโพธ์ิ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

1640 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527 ห้วยกลาง ม.7 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 12 7 บ้านนาเรียง กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.001

1641 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังยาว  บ้านโพนทา ม.2 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 12 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.75

1642 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข 2527 ห้วยหินกอง  บ้านกุตาไก้  ต้าบลกุตาไก้ 12 5 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.85

1643 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยบังฮวก ม.5,10 ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 12 5 กุตาไก้ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.9

1644 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยแก้วหินหลวง )บ้านนาเชือกน้อย  หมู่ท่ี 3 12 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.498

1645 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยวังขอคม )บ้านนาเชือกน้อย  หมู่ท่ี 3 12 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.498

1646 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยกุดปลาหัวแข็ง )บ้านนาเชือกน้อย  หมู่ท่ี 3 12 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.498

1647 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยวังเครือจาน )บ้านนาเชือกน้อย  หมู่ท่ี 3 12 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.498

1648 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยฮ่องหิน จุดท่ี 2 ) บ้านหนองเทาน้อย  หมู่ท่ี  2 12 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.498

1649 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยฮ่องหิน จุดท่ี 1 ) บ้านหนองเทาน้อย  หมู่ท่ี  2 12 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.498

1650 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 12 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

1651 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วยไผ่ บ้านนาขาม หมู่ท่ี 4 ต้าบลวังยาง อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 12 4 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.37

1652 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยหนองฮี บ้านดอนสมอ หมู่ท่ี 7 ต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 12 7 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1.94

1653 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยบึงสะเลตม 12 12 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1654 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยบึง 12 9 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1655 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยเซียงเซา จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 12  บ้านดอนถ่อน  ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 12 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

1656 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยเซียงเซา  จุดท่ี 1  หมู่ท่ี 1 บ้านเอื อง  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 12 1 เอื อง บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.4

1657 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าล้าห้วยแดง  จุดท่ี 2  บ้านหนองผือ   หมู่ท่ี 16  ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 12 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

1658 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าล้าห้วยแดง จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 3 บ้านนาดี  ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 12 3 นาดี บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.4

1659 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.ล้าห้วยเซียงเซา   หมู่ท่ี 1  บ้านเอื อง   ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 12 1 เอื อง บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.5

1660 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.ล้าห้วยกินปลา   หมู่ท่ี 3  บ้านนาดี   ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 12 3 นาดี บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

1661 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.ล้าห้วยแดง  หมู่ท่ี 3  บ้านนาดี  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 12 3 นาดี บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

1662 กรมชลประทาน ฝายบ้านท่าม่วง  พื นท่ีรับประโยชน์  1000  ไร่ 12 ท่าม่วง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1663 กรมชลประทาน ฝายห้วยคลอง  พื นท่ีรับประโยชน์  320  ไร่ 12 นาเจริญ ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 35

1664 กรมชลประทาน ฝายบ้านท่าค้ามิด  พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 12 ท่าค้ามิด บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1665 กรมชลประทาน ฝายห้วยแสนคูณ พื นท่ีรับประโยชน์  350  ไร่ 12 โนนประเสริฐ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 40

1666 กรมชลประทาน ฝายห้วยคอง  พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 12 โนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ ห้วยคอง 110



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1667 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแล้ง จุดท่ี4 ตามแบบมข.2530 12 8 สังคมพัฒนา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1

1668 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแล้ง จุดท่ี3 ตามแบบมข.2529 12 8 สังคมพัฒนา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1

1669 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแล้ง จุดท่ี2 ตามแบบมข.2528 12 8 สังคมพัฒนา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1

1670 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแล้ง จุดท่ี1 ตามแบบมข.2527 12 8 สังคมพัฒนา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1

1671 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเด่ือ  ตามแบบมข.2527 12 18 ทุ่งเจริญ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1

1672 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยใหญ่ จุดท่ี 2 ตามแบบมข.2527 12 9 ดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1

1673 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยใหญ่ จุดท่ี 1 ตามแบบมข.2527 12 9 ดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1

1674 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า(มข.27) ห้วยนาเหว่อ  ขนาดกว้าง  5  เมตร ยาว  25 เมตร สูง 1.5 เมตร 12 14 โนนวิทยา บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.72

1675 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า(มข.27) ห้วยค้ามิด 12 8 หนองนาดี บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

1676 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า(มข.27) ห้วยดอกไม้  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  25 เมตร สูง 1.5 เมตร 12 6 โนนป่าบาก บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7

1677 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้น 12 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

1678 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้น 12 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

1679 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้น 12 6 หนองบัวเงิน นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

1680 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 5 หนองบัวงาม นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 1.5

1681 กรมชลประทาน ฝายทดน ้าแบบขั นบันไดล้าห้วยสามขา  พื นท่ีรับประโยชน์ 620 ไร่ 12 สามขา ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 60

1682 กรมชลประทาน ฝายห้วยพังคอง  พื นท่ีรับประโยชน์  260 ไร่ 12 ดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 22

1683 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าค้า  พื นท่ีรับประโยชน์  180  ไร่ 12 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 15

1684 กรมชลประทาน ฝายห้วยกะหลอง  พื นท่ีรับประโยชน์  600  ไร่ 12 นาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 30

1685 กรมชลประทาน ฝายห้วยกระเบียน พื นท่ีรับประโยชน์  550 ไร่ 12 นาหลวง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 30

1686 กรมชลประทาน ก่อสร้างฝายห้วยทราย พื นท่ีรับประโยชน์ 360 ไร่ 12 10 นาถ่อนน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 15

1687 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยหย่อง 12 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.465

1688 กรมชลประทาน ก่อสร้างฝายห้วยกุดจิกพร้อมขุดลอก พื นท่ีรับประโยชน์ 360 ไร่ 12 3 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 12

1689 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.926

1690 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.785

1691 จังหวัด ฝายแบบ มข.2527 12 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.91

1692 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.019

1693 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527 ห้วยตาดไฮ 12 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1694 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข. 2527 12 6 บ้านโพนสว่าง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1695 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข. 2527 12 5 บ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1696 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 12 1 บ้านพังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1697 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบมาตรฐานส้าหรับให้น ้าล้นผ่าน 12 5 บ้านเหล่าเหนือ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3226

1698 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 ขนาดสันฝาย สูง  1.00  เมตร  ผนังข้างสูง  2.50  เมตร   กว้าง  8.00  เมตร 12 14 เหล่าสามัคคี นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.424

1699 กรมชลประทาน ฝายห้วยตาด บ้านโนนสว่าง พื นท่ีรับประโยชน์ 240 ไร่ 12 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 15

1700 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12 12 12 บัวระพาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809
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แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1701 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.5 12 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1702 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.8 12 8 ม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1703 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

1704 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 12 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1705 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.497

1706 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยยาง(ช่วงนาค้า) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 12 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1707 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 12 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1708 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 12 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.603

1709 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1710 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยถ ้าเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.63

1711 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 12 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.68

1712 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 12 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1713 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเม็ก) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.461

1714 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองหิน) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1715 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยสุพัตรา 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1716 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาหนองลาน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1717 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาจิล้อ) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1718 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเลา) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1719 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยขี เหล็กตอนบน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1720 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอหน่ึง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1721 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอสอง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1722 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยค้าเฒ่า) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1723 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยถ ้าเต่า) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1724 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าค้าตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10 12 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1725 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยป่งดู่,ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 12 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1726 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6 12 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.84

1727 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3 12 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.782

1728 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2 12 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.363

1729 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1730 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1731 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1732 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1733 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยขี เหล็ก ตอนกลาง 12 3 โนนสว่าง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1734 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย  พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 12 โนนสวรรค์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 25



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1735 กรมชลประทาน ฝายบ้านสงเปลือย 2  พื นท่ีรับประโยชน์  320  ไร่ 12 สงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25

1736 กรมชลประทาน ฝายห้วยยาม  พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 12 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1737 กรมชลประทาน ฝายห้วยซุมเพ็งตอนใต้  พื นท่ีรับประโยชน์  450  ไร่ 12 โพนก่อ ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 40

1738 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยนาซาว 12 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.6

1739 จังหวัด ก่อสร้างฝายชะลอน ้าน้อยแม่รัว 12 9 กุดแฮด กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

1740 จังหวัด ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยโคกค้ามี 12 9 บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3

1741 จังหวัด ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยปอพาน 12 8 บ้านกุดน ้าใส นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4

1742 จังหวัด ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยแสนพัน 12 9 บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4

1743 จังหวัด ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก นาห้วยยาง 12 10 บ้านโนนทรายค้า 

ต.นาม่อง

สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

1744 จังหวัด ก่อสร้างฝายหนองโม้ บ้านท่าแร่ 12 4 ท่าแร่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

1745 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ห้วยลี ผี (สายค้าปลากั ง) 12 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4999

1746 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ห้วยบง บ้านนาดี หมู่ท่ี 16 12 16 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4999

1747 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ห้วยลี ผี (สายถ ้าป่อง) 12 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4999

1748 เทศบาลต้าบล โครงก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ห้วยนาจาน บ้านหนองไผ่ หมู่ 11 12 11 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4999

1749 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 12 2 หลุบเลาน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 1

1750 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ท่ี 2  ขนาดสันฝายสูง 1 เมตร  ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8 เมตร  แบบมาตรฐานฝายน ้าล้น มข.

2527

12 2 หลุบเลาน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.517

1751 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายเก็บกักน ้า  บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี 4 12 4 หนองหวาย ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.481

1752 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายเก็บกักน ้า  บ้านหนหองหวาย หมู่ท่ี 4 12 4 หนองหวาย ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.481

1753 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายเก็บกักน ้า บ้านดงสวรรค์ หมู่ท่ี 7 12 7 ดงสวรรค์ ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.481

1754 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายเก็บกักน ้า  บ้านตาลเนิ ง หมู่ท่ี 9 12 9 ตาลเนิ ง ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.481

1755 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ห้วยก้านเหลือง  ม.11  บ้านหนองเม็ก 12 11 บ้านหนองเม็ก หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.492

1756 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ห้วยบงตอนบน ม.5 บ้านโคกส้าราญ 12 5 บ้านโคกส้าราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.492

1757 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ห้วยบงตอนล่าง ม.5 บ้านโคกส้าราญ 12 5 บ้านโคกส้าราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.492

1758 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นมข.2527 ห้วยก้านเหลือง  หมู่ 11 (ตรงข้ามฝายหลวง) บ้านหนองเม็ก 12 11 หนองเม็ก หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

1759 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 กั นล้าห้วยเลือดนอง หมู่ท่ี 12 บ้านดงสร้าง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร 12 12 ดงสร้างค้า ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.553

1760 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 กั นล้าห้วยบ้านแพง หมู่ท่ี 7 บ้านโพนสวาง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร 12 7 โพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.553

1761 กรมชลประทาน ฝายห้วยบังพวน  พื นท่ีรับประโยชน์  400  ไร่ 12 ห้วยทราย บ้านฝาง สระใคร หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 20

1762 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. เหวบักค้า หมู่ท่ี 2 บ้านสร้างนางขาว ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 12 2 สร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.65

1763 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยผักหนาม หมู่ท่ี 8 บ้านค้าบอน ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 12 8 ค้าบอน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.767

1764 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. เหวค้ากั ง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองแคน ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 12 5 หนองแคน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.906

1765 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยบน ฝายกว้าง 14 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังฝายสูง 3.5 ม. 12 3 เชียงฮาย กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.59

1766 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยขุมปูน  ฝายกว้าง 13 ม. สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังฝายสูง 3.00 ม. 12 5 นาไก่ กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.566

1767 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข2527 ล้าห้วยขุมปูน (คุ้มโชคอ้านวย) ฝายกว้าง 11 ม. สันฝายสูง 1 ม. ผนังฝายสูง 2.5 ม. 12 5 นาไก่ กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.46

1768 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยบน ฝายกว้าง 20 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังฝายสูง 3.5 ม. 12 7 หินนกยูง กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.809



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1769 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้น คสล.ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527  ล้าห้วยโมง (บริเวณท่ีนานายวุฒิ  พลยาง) 12 1 บ้านโคก บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.922

1770 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้น คสล.ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ล้าห้วยยาบ (บริเวณท่ีนานายบุญมี  เจริญร่าง) 12 11 บ้านโนนปอแดง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.754

1771 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้นห้วยยาบ (บริเวณท่ีนานายวิรัช  แซงราชา) 12 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 4.77

1772 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้น คสล.ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ล้าห้วยโมง (บริเวณท่ีนานายเขียน  ก่ิงพา) 12 11 บ้านโนนปอแดง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.922

1773 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 (ล้าห้วยขุนข้าว) ฝายกว้าง 11 ม. สันฝายสูง 1 ม. ผนังฝายสูง 2.5 ม. 12 1 ทรายทอง สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.46

1774 กรมชลประทาน ฝายห้วยสีดา (ปชด.) พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 12 ค้าเดือย ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 25

1775 กรมชลประทาน ฝายห้วยกอก (ปชด.) พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 12 โนนโพธ์ิ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1776 กรมชลประทาน ฝายวังถ ้าแข้ (วังตอแก)  พื นท่ีรับประโยชน์  400  ไร่ 12 สร้างแป้น ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1777 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าราง พื นท่ีรับประโยชน์  1,000  ไร่ 12 นาแค นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 30

1778 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าราง  พื นท่ีรับประโยชน์  1,000  ไร่ 12 โนนศิลา นาแค นายูง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30

1779 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าพาน (นาหนองแปน)  พื นท่ีรับประโยชน์  250  ไร่ 12 นาหนองแปน เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 30

1780 กรมชลประทาน ฝายล้าปาว (ท่าล่ี) ระยะท่ี 2  พื นท่ีรับประโยชน์  250  ไร่ 12 ท่าล่ี บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 115

1781 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น (แบบ มข.27) กั นล้าห้วยสวย บ้านศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 12 6 ศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.8

1782 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยวังบักตู้ (ตอนบน) หมู่ท่ี 3 12 3 หัวบัง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1783 กรมชลประทาน ฝายห้วยโต่งโต้น พื นท่ีรับประโยชน์  550 ไร่ 12 นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 35

1784 กรมชลประทาน ฝายห้วยแสนพัน พื นท่ีรับประโยชน์  300 ไร่ 12 นาน ้าค้า แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 28

1785 กรมชลประทาน ฝายห้วยขาม พื นท่ีรับประโยชน์ 480 ไร่ 12 หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 35

1786 กรมชลประทาน ฝายห้วยตาหวัง พื นท่ีรับประโยชน์  700 ไร่ 12 เกาะโรง เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 50

1787 กรมชลประทาน ฝายห้วยกุดจอ พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 12 อ้านวยผล โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1788 กรมชลประทาน ฝายห้วยแซง พื นท่ีรับประโยชน์ 430 ไร่ 12 ไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 40

1789 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย พื นท่ีรับประโยชน์ 450 ไร่ 12 ม่วงเจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1790 กรมชลประทาน ฝายห้วยโต่งโต้น พื นท่ีรับประโยชน์  600 ไร่ 12 นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1791 กรมชลประทาน ฝายห้วยแสนพัน พื นท่ีรับประโยชน์  400 ไร่ 12 นาน ้าค้า แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

1792 กรมชลประทาน ฝายห้วยฮู  พื นท่ีรับประโยชน์  300 ไร่ 12 หนองสิม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 15

1793 กรมชลประทาน ฝายห้วยนาบัว พื นท่ีรับประโยชน์  500 ไร่ 12 9 นาบัว ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 35

1794 กรมชลประทาน ฝายห้วยหว้า  พื นท่ีรับประโยชน์  600 ไร่ 12 12 หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 18

1795 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 12 หนองไผ่ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 34

1796 กรมชลประทาน ฝายห้วยสวาสด์ิ(ห้วยตาหวัง)  พื นท่ีรับประโยชน์  2,000 ไร่ 12 6 ไร่เจริญ นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1797 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ตาดป่าไร่ 12 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.55

1798 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยสนาม 12 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.65

1799 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยฮู จุดท่ี 2 12 17 สามแยกถ ้าเสือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.75

1800 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยสมหมากงา จุดท่ี 2 12 21 ภูสวรรค์ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.85

1801 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยสมหมากงา  จุดท่ี 1 12 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.65

1802 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 12 6 บาก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.485



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1803 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าตามแหล่งน ้าสาธารณะหมู่บ้านในพื นท่ีต้าบลเหล่างาม  (ฝาย มข 2527)  บริเวณห้วยผ้าแพร  ขนาดความกว้าง  8.00 ม.  สันฝาย

สูง    1.50 ม. ผนังสูง  3.00 ม.  พร้อมทางเดินข้าม  กว้าง  1.00  ม.

12 9 โนนสว่าง เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.519

1804 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชะลอน ้าตามแหล่งน ้าสาธารณะหมู่บ้านในพื นท่ีต้าบลเหล่างาม  (ฝาย มข 2527)  บริเวณห้วยทั งวัน  ขนาดความกว้าง  8.00 ม.  สันฝาย

สูง    1.50 ม. ผนังสูง  3.00 ม.  พร้อมทางเดินข้าม  กว้าง  1.00  ม.

12 9 โนนสว่าง เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.519

1805 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายห้วยธนูทอง 12 2 ดอนชาด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7

1806 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นล้าห้วยแซง 12 9 ค้อน้อย กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1807 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 1 ) 12 16 นานคร นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1808 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 1 ) 12 11 ดอนนาม่อง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1809 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 1 ) 12 10 โนนตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1810 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 1 ) 12 2 ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1811 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 1 ) 12 1 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1812 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยหย่อง 12 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.465

1813 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.926

1814 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.019

1815 จังหวัด ฝายแบบ มข.2527 12 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.91

1816 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.785

1817 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12 12 12 บัวระพาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1818 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.5 12 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1819 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.8 12 8 ม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1820 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยถ ้าเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.63

1821 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 12 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.68

1822 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 12 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1823 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

1824 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 12 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1825 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.497

1826 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยยาง(ช่วงนาค้า) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 12 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1827 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 12 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1828 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 12 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.603

1829 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1830 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยถ ้าเต่า) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1831 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเม็ก) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.461

1832 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองหิน) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1833 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยสุพัตรา 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1834 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาหนองลาน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1835 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาจิล้อ) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1836 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเลา) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1837 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยขี เหล็กตอนบน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1838 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอหน่ึง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1839 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอสอง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1840 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยค้าเฒ่า) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1841 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยป่งดู่,ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 12 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1842 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าค้าตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10 12 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1843 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6 12 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.84

1844 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3 12 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.782

1845 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2 12 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.363

1846 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยขี 12 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.65

1847 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1848 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1849 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1850 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1851 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1852 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1853 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา  บ้านโพนไฮ  หมู่ท่ี 3 12 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1854 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ  บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1855 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1856 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1857 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 12 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1858 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา   หมู่ท่ี  6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1859 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1860 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1861 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1862 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1863 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1864 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1865 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1866 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1867 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยขี เหล็ก ตอนกลาง 12 3 โนนสว่าง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1868 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยหย่อง 12 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.465

1869 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.926

1870 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.785



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1871 จังหวัด ฝายแบบ มข.2527 12 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.91

1872 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.019

1873 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12 12 12 บัวระพาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1874 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.5 12 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1875 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.8 12 8 ม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1876 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยถ ้าเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.63

1877 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 12 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.68

1878 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 12 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1879 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

1880 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 12 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1881 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.497

1882 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยยาง(ช่วงนาค้า) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 12 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1883 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 12 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1884 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 12 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.603

1885 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1886 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยถ ้าเต่า) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1887 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเม็ก) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.461

1888 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองหิน) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1889 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยสุพัตรา 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1890 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาหนองลาน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1891 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาจิล้อ) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1892 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเลา) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1893 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยขี เหล็กตอนบน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1894 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอหน่ึง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1895 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอสอง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1896 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยค้าเฒ่า) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1897 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยป่งดู่,ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 12 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1898 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าค้าตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10 12 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1899 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6 12 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.84

1900 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3 12 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.782

1901 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2 12 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.363

1902 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยขี 12 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.65

1903 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1904 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1905 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1906 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1907 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1908 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1909 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา  บ้านโพนไฮ  หมู่ท่ี 3 12 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1910 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ  บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1911 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1912 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1913 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 12 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1914 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา   หมู่ท่ี  6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1915 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1916 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1917 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1918 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1919 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1920 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1921 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1922 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1923 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยขี เหล็ก ตอนกลาง 12 3 โนนสว่าง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1924 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยหย่อง 12 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.465

1925 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.926

1926 จังหวัด ฝายแบบ มข.2527 12 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.91

1927 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.785

1928 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.019

1929 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12 12 12 บัวระพาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1930 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.5 12 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1931 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.8 12 8 ม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1932 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยถ ้าเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.63

1933 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 12 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.68

1934 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 12 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1935 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

1936 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 12 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1937 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.497

1938 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยยาง(ช่วงนาค้า) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 12 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1939 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 12 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1940 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 12 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.603

1941 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1942 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยถ ้าเต่า) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1943 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเม็ก) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.461

1944 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองหิน) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1945 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยสุพัตรา 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1946 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาหนองลาน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1947 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาจิล้อ) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1948 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเลา) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1949 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยขี เหล็กตอนบน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1950 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอหน่ึง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1951 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอสอง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

1952 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยค้าเฒ่า) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

1953 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยป่งดู่,ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 12 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1954 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าค้าตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10 12 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

1955 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6 12 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.84

1956 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3 12 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.782

1957 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2 12 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.363

1958 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยขี 12 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.65

1959 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1960 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1961 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1962 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

1963 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1964 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1965 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา  บ้านโพนไฮ  หมู่ท่ี 3 12 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1966 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ  บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1967 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1968 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1969 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 12 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1970 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา   หมู่ท่ี  6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1971 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

1972 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1973 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1974 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1975 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1976 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1977 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1978 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1979 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยขี เหล็ก ตอนกลาง 12 3 โนนสว่าง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

1980 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 ล้าห้วยหย่อง 12 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.465

1981 จังหวัด ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.926

1982 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.785

1983 จังหวัด ฝายแบบ มข.2527 12 1 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.91

1984 จังหวัด ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 12 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.019

1985 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12 12 12 บัวระพาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1986 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.5 12 5 หนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1987 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นตามแบบมาตรฐาน  มข. 2527 ม.8 12 8 ม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4809

1988 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยถ ้าเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.63

1989 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 12 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.68

1990 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 12 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1991 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

1992 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 12 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1993 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 12 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.497

1994 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยยาง(ช่วงนาค้า) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 12 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1995 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 12 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1996 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 12 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.603

1997 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข. 2527กั นล้าห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 12 11 โนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.68

1998 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยถ ้าเต่า) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

1999 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเม็ก) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.461

2000 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองหิน) 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

2001 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยสุพัตรา 12 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

2002 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาหนองลาน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

2003 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยไร่นาจิล้อ) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

2004 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยนาหนองเลา) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

2005 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยขี เหล็กตอนบน) 12 3 สงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

2006 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอหน่ึง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2007 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  แบบ มข.2527(ล้าห้วยหอสอง) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

2008 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527(ล้าห้วยค้าเฒ่า) 12 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.461

2009 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยป่งดู่,ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 12 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

2010 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าค้าตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10 12 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.48

2011 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6 12 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.84

2012 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3 12 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.782

2013 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2 12 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.363

2014 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยขี 12 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.65

2015 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

2016 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

2017 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

2018 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 12 1 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.451

2019 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2020 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน  หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2021 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา  บ้านโพนไฮ  หมู่ท่ี 3 12 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2022 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ  บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี 6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2023 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2024 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก  บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2025 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 12 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

2026 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา   หมู่ท่ี  6 12 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

2027 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 12 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9

2028 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2029 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างห้วยบอน  1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2030 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2031 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2032 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2033 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2034 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง  17.00  เมตร   ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30  เมตร งบประมาณ  500,000 บาท 12 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2035 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยขี เหล็ก ตอนกลาง 12 3 โนนสว่าง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

2036 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยหมากเค็งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 22,000 ลบ.ม. 13 หนองคัน หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 3

2037 กรมชลประทาน แก้มลิงฝายโศกบงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 21,000 ลบ.ม. 13 ทรายขาว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 3

2038 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองกรุงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 20,000 ลบ.ม. 13 หนองหมากแก้ว ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 3.5

2039 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยยาง ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.180 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 นาท่าม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

2040 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อเกลือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 ลาดสีชมพู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 25



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2041 กรมชลประทาน แก้มลิงอ่างเก็บน ้าล้าห้วยค้าคล้า ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 นาขาม นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 18

2042 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองสาหร่ายพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 1.125 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 50

2043 กรมชลประทาน แก้มลิงบ้านนาสะเดาพร้อมอาคารประกอบ(หนองสิม) ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 หนองสิม หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

2044 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองจระเข้  พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.210  ล้าน ลบ.ม. 13 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 17

2045 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองค้าบอน  พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.280 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15

2046 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อกอก  พร้อมอาคารประกอบ 13 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 25

2047 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยสายนาตอนบน บ้านดอนพัฒนา ม.6 13 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

2048 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างแก้มลิงหนองโดก พร้อมระบบท่อส่งน ้า ศก.1.00 เมตร 13 5 บ้านดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 100

2049 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยเสียว  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 40,000 ลูกบาศก์เมตร 13 กุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 8

2050 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยแทด พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 50,000 ลูกบาศก์เมตร 13 ค้าป่าหลาย ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 10

2051 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองผือต้อน พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 70,000 ลูกบาศก์เมตร 13 แข้ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 16

2052 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยละกอก พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 50,000 ลูกบาศก์เมตร 13 ย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 10

2053 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหญ้าป้อง พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 40,000 ลูกบาศก์เมตร 13 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 20

2054 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยชะโนด ระยะ 3  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 100,000 ลูกบาศก์เมตร 13 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 35

2055 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อน้อยพร้อมอาคารประกอบ(แผนพัฒนาน ้าลุ่มน ้าสงคราม) ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 ดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 22

2056 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 นางงอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 25

2057 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยลากพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนเชียงคูณ 13 ดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

2058 กรมชลประทาน แก้มลิงล้าน ้าพุงพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกกยาง 13 ดอนกกยาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 20

2059 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 250,000 ลบ.ม. 13 โคกเลาะ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 17

2060 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยเดียกพร้อมอาคารประกอบ บ้านงิ วด่อน 13 งิ วด่อน งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 20

2061 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองทามไฮ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.600 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 ทามไฮ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

2062 กรมชลประทาน แก้มลิงล้าห้วยโท - ยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 10

2063 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองขัว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 6

2064 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองฮากน้อย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 1.700 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 โนนหอม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 8

2065 กรมชลประทาน แก้มลิงสองพ่ีน้อง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.260 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 ค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

2066 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองประเจ้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.100 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

2067 กรมชลประทาน แก้มลิงล้าห้วยค้าบอน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.017 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 โนนทรายค้า นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

2068 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองห้วยไฮพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 250,000 ลบ.ม. 13 หนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 17

2069 กรมชลประทาน แก้มลิงบ่อหลุบพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.63 ล้านลูกบาศก์เมตร 13 หนองแสง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 12

2070 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อน ้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 300,000 ลบ.ม. 13 พลังใหม่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10

2071 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 13 4 นางอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 15

2072 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองขัวพร้อมอาคารประกอบ ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 13 6 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 12

2073 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองประเจ้พร้อม อาคารประกอบ ต้าบลกุดไห อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 13 5 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 12

2074 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองโดกพร้อมอาคารประกอบ 13 4 หนองโดก ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2075 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองผักแพวพร้อมอาคารประกอบ 13 4 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

2076 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองฝายบ้านพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.150 ล้าน ลบ.ม. 13 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 15

2077 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองขี เหล็กพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.150 ล้าน ลบ.ม. 13 โคกเสือดาว เซิม โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 15

2078 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองงึมน้อย ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.2715 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบจ้านวน 5 แห่ง 13 หนองกุงใต้ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15

2079 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองตาดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.150 ล้าน ลบ.ม. 13 ตาดส้าราญ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15

2080 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองคึกฤทธ์ิพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.250 ล้าน ลบ.ม. 13 ดงค้าพี วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15

2081 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหัวเรือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 0.650 ล้าน ลบ.ม. 13 บ้านทุ่ม น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 30

2082 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดแก้มลิง หมู่ท่ี 4 บ้านนาพิพาน ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 13 4 นาพิพาน ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 1.7524

2083 กรมชลประทาน แก้มลิงสระน ้าในโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ปริมาตรดินขุด 30,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี 13 บ้านจ่ัน บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 3

2084 กรมชลประทาน แก้มลิงสระบ้านมายระยะท่ี 2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 110,000 ลบ.ม. 13 มาย ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 4

2085 กรมชลประทาน แก้มลิงศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านด่านไชโยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพ่ิมขึ น 90,000 ลบ.ม. 13 ด่านไชโย ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 5

2086 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเลิงทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 95,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี 13 เสรีพัฒนา นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 9

2087 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อกงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 70,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี 13 บ้านหนองไผ่ นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 6

2088 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองค้าหมากคูณพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 50,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี 13 หนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยดาน 5

2089 กรมชลประทาน โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยเชียง (ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริจังหวัดอุดรธานี 14 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี น ้าโมง 165.415

2090 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยทรายน้อย  พื นท่ีรับประโยชน์  200  ไร่ 14 พระธาตุสร้างแข้ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 27

2091 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าฝายบ้านวังแคน  พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 15 วังแคน น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 12

2092 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าฝายล้าน ้าพวย 1  พื นท่ีรับประโยชน์  1,000  ไร่ 15 หนองผือ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 35

2093 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าน ้าตับน้อย  พื นท่ีรับประโยชน์  500  ไร่ 15 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 30

2094 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง 15 6 ผาพอด ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.5128

2095 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสนุ่นใหญ่ 15 7 หนองสนุ่น โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าสาน 2.5128

2096 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พระธาตุศรีสองรัก 15 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 9.165

2097 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยปะก้าใหญ่ 15 9 เหมืองทอง เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 2.5128

2098 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเม่ียง 15 เม่ียง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 10

2099 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว 15 อุ่มมะนาว หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 15

2100 เทศบาลต้าบล โครงการวางท่อ รางระบายน ้า ในเขตเทศบาลฯ 15 1,3,14,

9

ด่านซ้าย/บ้าน

เด่ิน/หัวนายูง/นา

ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.2

2101 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้าง รางระบายน ้า ในเขตเทศบาลต้าบลด่านซ้าย 15 1,3,14,

9

ด่านซ้าย/บ้าน

เด่ิน/หัวนายูง/นา

ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.3

2102 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคาดคอนกรีต นานายหร่ัง บ้านกลาง หมู่ท่ี2 15 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.84

2103 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าล้าห้วยเจียง บ้านกลาง หมู่ท่ี 2 15 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.54

2104 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคาดคอนกรีตฝายนายจ่อย บ้านปางคอม หมู่ท่ี 6 15 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.83

2105 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคาดคอนกรีตฝายพ่อตู้หว่ิน บ้านปางคอม หมู่ท่ี 6 15 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.78

2106 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต ฝายพ่อตู้สิง บ้านเชียงกลม หมู่ท่ี 1 15 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.9

2107 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,100 ไร่ บ้านหนองสระพัง 15 หนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 39

2108 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 800 ไร่ บ้านนาบัว 15 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยทวย 30



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2109 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแก้วปัดโป่ง 15 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม ห้วยน ้าก้่า 50

2110 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านนาค้า 15 นาค้า น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

2111 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านบ่อดอกซ้อน 15 บ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

2112 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านเหล่าทุ่ง 15 เหล่าทุ่ง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 62

2113 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านม่วง 15 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 40

2114 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 990 ไร่ บ้านนาโพธ์ิน้อย 15 นาโพธ์ิ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 38

2115 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 980 ไร่ บ้านนาจาน 15 นาจาน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 35

2116 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 920 ไร่ บ้านท่าโข่ง 15 ท่าโข่ง บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 39.5

2117 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน  1,250 ไร่ บ้านยางงอย 15 ยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 40

2118 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดงน้อย 15 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 35

2119 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาดควาย 15 7,10 หนองลาดควาย โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.3117

2120 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าหนองหารและระบบกระจายน ้า 15 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 92.4692

2121 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกุดโดน 15 5 ห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.3117

2122 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหมากแซว 15 7 ไทยเจริญ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.3117

2123 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ่ 15 7 นาหนองยาว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 2.3117

2124 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ต่อขยายระบบท่อส่งน ้าเดิม ความยาวท่อ 2,240 เมตร 15 1 หนาด บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

2125 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนากระเสริม  ต่อขยายระบบท่อส่งน ้าเดิม ความยาวท่อ 1,000 เมตร 15 10 นากระเสริม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 7

2126 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านดงหมู ๒  ต่อขยายระบบท่อส่งน ้าเดิม ความยาวท่อ 1,500 เมตร 15 7 ค้าผักแพว น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 8

2127 กรมการปกครอง โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าขนาดเล็ก หมู่ท่ี 1และหมู่ท่ี 2  บ้านหนองสังข์  ต้าบลหนองสังข์  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 15 1,2 บ้านหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 8.5

2128 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านเบือก-โพธ์ิไทร  ต่อขยายระบบท่อส่งน ้าเดิม ความยาวท่อ 2,000  เมตร 15 2 โพธ์ิไทร ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10

2129 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง ต่อขยายระบบท่อส่งน ้าเดิม ความยาวท่อ 1,995 เมตร 15 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 9

2130 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านสามผง ต่อขยายระบบท่อส่งน ้าเดิม ความยาวท่อ 2,000 เมตร 15 3 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 9

2131 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสระพัง 15 9 บ้านหนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

2132 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านบัว 15 3 บ้านบัว ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

2133 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าโพธ์ิ 3 พื นท่ีชลประทาน 650 ไร่ 15 ท่าโพธ์ิ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

2134 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าศูนย์ราชการบึงกาฬ(บ้านท่าไคร้) พื นท่ีชลประทาน 1,214 ไร่ 15 ท่าไคร้ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

2135 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพรสวรรค์ พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ 15 พรสวรรค์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 39

2136 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขอนแก่น 15 1 ท่ากกแดง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 2.1107

2137 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งใหญ่ 15 9 ดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 2.3117

2138 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยคอง 15 3 สมัยส้าราญ โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 2.1107

2139 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ 15 3 อาฮง ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 2.3117

2140 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อเหล่ียม ขนาด 2.00x2.00 ยาว 60 ม. 2 ช่อง 15 5 โนนสา ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.45

2141 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อเหล่ียม ขนาด 2.00x2.00 ยาว 60 ม. 2 ช่อง 15 3 ไทยเจริญ ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.45

2142 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านกุดแข้ 15 กุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 30



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2143 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ ฝายห้วยยาง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  บ้านสงเปือย 15 สงเปือย ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 40

2144 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านเหล่าล้อม1 15 เหล่าล้อม นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 40

2145 กรมชลประทาน โครงการระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยตาเปอะ ฝ่ังซ้าย  จังหวัดมุกดาหาร 15 บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 288.6777

2146 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านเหล่าหมี แห่งท่ี 1 15 เหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 18

2147 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านนาซิง 15 นาซิง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 35

2148 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ บ้านนาโพธ์ิ แห่งท่ี 1 15 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 35

2149 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านค้าแฮดน้อย 15 ค้าแฮดน้อย กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 30

2150 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 850 ไร่ บ้านนาขามป้อม 15 นาขามป้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 35

2151 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 900 ไร่ บ้านใหม่สองคอน 15 นาโพธ์ิ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 35

2152 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 15 2 กกไฮ ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 14.8186

2153 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 15 3 ค้าบก ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 16.6726

2154 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 15 3 หนองบอน บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 15.5801

2155 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 15 1 กกแดง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 14.803

2156 กรมชลประทาน ก่อสร้างระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 15 2 โคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 15

2157 กรมชลประทาน ขยายระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านย้อมพัฒนา 15 7 ย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 5

2158 กรมชลประทาน ขยายระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พื นท่ีรับประโยชน์ 320 ไร่ บ้านสุขส้าราญ 15 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 10

2159 กรมชลประทาน ขยายระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พื นท่ีรับประโยชน์ 320 ไร่ บ้านนาดี 15 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 12

2160 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 15 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2161 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว ) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 15 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.363

2162 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 15 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2163 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 15 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2164 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 15 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2165 เทศบาลต้าบล โครงการระบบกระจายน ้าอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

2166 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน ้านาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 45

2167 กรมชลประทาน ก่อสร้างระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองแปน 2 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  สนับสนุนพื นท่ีเกษตร 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร 15 ดงบัง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 10

2168 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านน ้าพุงสามัคคี พื นท่ีรับประโยชน์ 2,000 ไร่ 15 น ้าพุงสามัคคี เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 25

2169 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทามไฮ พื นท่ีรับประโยชน์ 600 ไร่ 15 ฮามไฮ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 25

2170 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าละโมง พื นท่ีชลประทาน 980 ไร่ 15 เหล่าละโมง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้ายาม 25

2171 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านตองโขบ พื นท่ีรับประโยชน์ 600 ไร่ 15 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

2172 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกุดเรือใหญ่ พื นท่ีชลประทาน 1,600 ไร่ 15 กุดเรือใหญ่ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 40

2173 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองสามขา พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ 15 หนองสามขา สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 39

2174 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอีเรียว 15 10 หนองแวง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 2.3117

2175 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองห้วยแสง 15 5 โคกแสง คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.3117

2176 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกอย 15 7 สมสนุก นาซอ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 2.5128



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2177 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโคกสี 15 1 โคกสี โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 2.3117

2178 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านน ้าพุงสามัคคี ต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 15 0 น ้าพุงสามัคคี เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 25

2179 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าปอแดง 15 6 บ้านเหล่าปอแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 35

2180 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหอม 15 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 37

2181 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าแพง 15 9 ป่าแพง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 35

2182 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าละโมง ระยะ 2 ต้าบลดงชน อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 15 7 เหล่าละโมง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 25

2183 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเหมือด ระยะ 2 15 2 นาเหมือด โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 28

2184 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเด่ือศรีคันไชย 15 2 เด่ือศรีคันไชย เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 38

2185 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนแต้ ระยะ 2 15 6 โนนแต้ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 32

2186 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบะนกทา ระยะ 2 15 1 บะนกทา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 20

2187 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบระบายน ้า บ้านโนนตูม หมู่ท่ี 8 15 8 โนนตูม ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 9.93

2188 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู่ภัยแล้งขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตถ์ (แบบถังแชมเปญ 15 ลบ.ม.) บ้านดงสวรรค์ หมู่ท่ี 7 15 7 ดงสวรรค์ ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.699

2189 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนตูม หมู่ท่ี 8 15 8 โนนตูม ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.98

2190 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเตียง หมู่ท่ี 3 15 3 นาเตียง ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.98

2191 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ท่ี 7 15 7 ดงสวรรค์ ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.98

2192 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 7 บ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.5

2193 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 6 บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.699

2194 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 5 บ้านบะยาวน้อย บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5.444

2195 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 4 บ้านเม่นน้อย บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.432

2196 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 3 บ้านบะยาวใหญ่ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.889

2197 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 2 บ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4.286

2198 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 1 บ้านวังม่วง บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.171

2199 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 9 บ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.8

2200 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 8 บ้านวังม่วง บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.803

2201 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 9 บ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.8

2202 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 8 บ้านวังม่วง บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.803

2203 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 7 บ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.5

2204 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 6 บ้านส่ีแยกบริบูรณ์ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.699

2205 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 5 บ้านบะยาวน้อย บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5.444

2206 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 4 บ้านเม่นน้อย บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.432

2207 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 3 บ้านบะยาวใหญ่ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.889

2208 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 2 บ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4.286

2209 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 1 บ้านวังม่วง บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.171

2210 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองคาย 15 10 สร้างประทาย วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 2.3117



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2211 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน ้าห้วยต่างค้า 15 9,11 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 2.3117

2212 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองไค้ 15 3 วังสิม บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2.3117

2213 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองไข่นก พร้อมระบบกระจายน ้า 15 7 ถ่อนโพธ์ิศรี บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 9.0459

2214 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ก่อสร้างสถานีสูบน ้าบริเวณ หมู่ท่ี 13 ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 15 13 จอมทอง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.6

2215 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านค้าบอน หมู่ท่ี 8 ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 15 8 ค้าบอน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 6.75

2216 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบุ่งเขียวน้อย พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 15 บุ่งเขียวน้อย โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 43

2217 กรมชลประทาน งานขยายเขตพื นท่ีชลประทานสถานีสูบน ้าบ้านนาสีดา (1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพน ้าต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 15 นาสีดา ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 7

2218 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านดอนกลอย พื นท่ีชลประทาน 700 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี 15 บ้านดอนกลอย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยดาน 30

2219 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทอน พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี 15 บ้านทอน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ห้วยดาน 30

2220 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงปอ พื นท่ีชลประทาน 650 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี 15 ดงปอ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยดาน 30

2221 กรมชลประทาน จัดหาแหล่งน ้าช่วยเหลือโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 15 ม่วง อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 15

2222 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านโคกสว่าง พื นท่ีชลประทาน 600 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี 15 บ้านโคกสว่าง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30

2223 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยปากแบ่ง (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)   พื นท่ีรับประโยชน์  600  ไร่ 15 โคกสร่าง หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 48

2224 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งหวาย 15 13 จอมตาลใต้ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 2.0102

2225 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน ้าล้าปลาค้าว 15 9 ห้วยส้าราญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.0102

2226 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยซีด 15 2 หนองกอง บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 2.0102

2227 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน ้าพาน 15 4 นาหงษ์สา นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.3117

2228 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยเสียวและระบบกระจายน ้า 15 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 90.459

2229 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้าระดับต้าบล 15 - - ส้าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 50.255

2230 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 15 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2231 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว ) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 15 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.363

2232 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 15 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2233 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 15 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2234 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 15 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2235 เทศบาลต้าบล โครงการระบบกระจายน ้าอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

2236 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน ้านาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 45

2237 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสระน ้าล้าพิน 15 9 นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.4839061

2238 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 15 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2239 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว ) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 15 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.363

2240 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 15 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2241 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 15 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2242 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 15 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2243 เทศบาลต้าบล โครงการระบบกระจายน ้าอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

2244 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน ้านาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 45



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2245 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 15 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2246 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว ) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 15 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.363

2247 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 15 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2248 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 15 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2249 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 15 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2250 เทศบาลต้าบล โครงการระบบกระจายน ้าอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

2251 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน ้านาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 45

2252 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ท่ี 7 15 7 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2253 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว ) บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 15 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.363

2254 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 15 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2255 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 15 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2256 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้าระบบท่อ คสล.(ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 15 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

2257 เทศบาลต้าบล โครงการระบบกระจายน ้าอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

2258 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน ้านาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน 15 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 45

2259 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2472

2260 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1648

2261 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลจอมศรี อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 จอมศรี เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2472

2262 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลธาตุ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.515

2263 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาซ่าว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1648

2264 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.0412

2265 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปากตม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.6386

2266 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหาดทรายขาว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.4532

2267 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเมือง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.515

2268 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2472

2269 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกกดู่ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 1.4626

2270 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกกทอง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 กกทอง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.0206

2271 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.0618

2272 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาแขม อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.8446

2273 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาโป่ง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.0412

2274 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาดินด้า อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 นาดินด้า เมืองเลย เลย ห้วยน ้าปวน 0.0824

2275 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1648

2276 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลน ้าสวย อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.721

2277 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลน ้าหมาน อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 น ้าหมาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2884

2278 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลศรีสองรัก อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 16 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2678



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2279 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลผาอินทร์แปลง อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 16 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.0618

2280 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าล่ี อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 16 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.6592

2281 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลน ้าแคม อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 16 น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 1.1948

2282 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองผือ อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 16 หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.2472

2283 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลอาฮี อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 16 อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.5768

2284 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่ากอหก อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 16 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 1.8128

2285 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแสงภา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 16 แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 1.8952

2286 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาแห้ว อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 16 นาแห้ว นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 1.0918

2287 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาพึง อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 16 นาพึง นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.3502

2288 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนามาลา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 16 นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.2678

2289 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าสะอาด อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 16 ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.103

2290 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงกลม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 16 เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.9064

2291 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชมเจริญ อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 16 ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.8446

2292 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 16 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.4738

2293 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลห้วยบ่อซืน อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 16 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.7622

2294 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลห้วยพิชัย อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 16 ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.4326

2295 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลร่องจิก อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 16 ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.721

2296 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลลาดค่าง อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 16 ลาดค่าง ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.1648

2297 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 16 สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.1648

2298 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแก่งศรีภูมิ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5974

2299 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16 ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.6592

2300 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองคัน อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16 หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3296

2301 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลห้วยสีเสียด อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.1442

2302 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกขมิ น อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 โคกขมิ น วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.309

2303 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.7828

2304 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปากปวน อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.103

2305 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลผาน้อย อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2884

2306 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลผาบิ ง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3708

2307 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.206

2308 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.1648

2309 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองงิ ว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.1742

2310 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเขาหลวง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3914

2311 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.1236

2312 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปวนพุ อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 16 ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.6386



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2313 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าโป่งดินแดง หมู่ 6 16 6 บ้านวังขาม ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.308

2314 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุรุคุ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.6386

2315 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าเตย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.412

2316 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงขวาง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.0206

2317 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาทราย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.0412

2318 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาราชควาย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.0206

2319 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.0206

2320 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.1236

2321 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวังตามัว อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.6592

2322 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองญาติ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 16 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.0206

2323 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 16 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0824

2324 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนางาม อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 16 นางาม เรณูนคร นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.0412

2325 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 16 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.2266

2326 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนบก อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 16 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2266

2327 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนสวรรค์ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 16 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.0824

2328 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาขมิ น อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 16 นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.4326

2329 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาหัวบ่อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 16 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.8858

2330 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 16 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.721

2331 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.0824

2332 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.1442

2333 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.1648

2334 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.0206

2335 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพนอม อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1648

2336 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพะทาย อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.1236

2337 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลรามราช อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.1648

2338 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองเทา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 16 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.4944

2339 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลก้านเหลือง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0206

2340 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าพี  อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3502

2341 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1854

2342 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0824

2343 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0412

2344 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0824

2345 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 พิมาน นาแก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.0206

2346 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1442



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2347 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.103

2348 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0824

2349 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 16 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.3296

2350 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาทม อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 16 นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.618

2351 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 16 หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.9476

2352 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่าพัฒนา อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.515

2353 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.0618

2354 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาคูณใหญ่ อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.0618

2355 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16 นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.1236

2356 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.0824

2357 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.1648

2358 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนทอง อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 16 โพนทอง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.206

2359 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแวง อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 16 หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.2884

2360 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.412

2361 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกสูง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2472

2362 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.2472

2363 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนามะเขือ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.2884

2364 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.0412

2365 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลมหาชัย อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยทวย 0.2472

2366 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0206

2367 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5974

2368 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองโพธ์ิ อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 16 โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0412

2369 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 16 ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0412

2370 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวังยาง อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 16 วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.0206

2371 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1442

2372 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาเด่ือ อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.2266

2373 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาค้า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.2266

2374 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเอื อง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.3502

2375 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านข่า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.0206

2376 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.0206

2377 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสามผง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.3914

2378 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 16 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1442

2379 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้า 16 10 บ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2380 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

16 2 โพนจาน โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2381 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

16 4 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

2382 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 3

16 3 บงค้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

2383 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

16 2 โพนจาน โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

2384 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

16 1 นาซอ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

2385 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

16 5 ขามเตี ยน้อย นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2386 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

16 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2387 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

16 3 นาขมิ น นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2388 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

16 2 ดอนยาง นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2389 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

16 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

2390 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 3 หมู่ 5 

บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 5 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2391 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 1 หมู่ 9 

บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 9 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2392 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 2 หมู่ 5 

บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 5 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2393 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 1 หมู่ 5 

บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 5 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2394 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 3 หมู่ 7 

บ้านดอนหลวง ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2395 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 2 หมู่ 7 

บ้านดอนหลวง ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2396 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 1 หมู่ 7 

บ้านดอนหลวง ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2397 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 3 หมู่ 3 

บ้านดอนเเฮด ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2398 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 2 หมู่ 3 

บ้านดอนเเฮด ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2399 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 1 หมู่ 3 

บ้านดอนแฮด ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

2400 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 5 หมู่ 2 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 2 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2401 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 4 หมู่ 2 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 2 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2402 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 3 หมู่ 2 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 2 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2403 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 2 หมู่ 2 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 2 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2404 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 1 หมู่ 2 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 2 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2405 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 5 หมู่ 1 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2406 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 4 หมู่ 1 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2407 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 3 หมู่ 1 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2408 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 2 หมู่ 1 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2409 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งท่ี 1 หมู่ 1 

บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

16 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2410 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

16 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

2411 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

16 10 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2412 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

16 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2413 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 4

16 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

2414 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 5

16 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2415 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระกักเก็บน ้าดงหนองบัวเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 14 บ้านนาจาน  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 16 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 1

2416 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเซกา อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 16 เซกา เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.206

2417 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโสกก่าม อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 16 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1648

2418 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลซาง อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 16 ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4944

2419 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่ากกแดง อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 16 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.103

2420 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านต้อง อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 16 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.2678

2421 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 16 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2472

2422 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกก่อง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1442

2423 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนสมบูรณ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.206

2424 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโป่งเปือย อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0824

2425 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลไคสี อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0412

2426 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้านาดี อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยฮี 0.206

2427 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชัยพร อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยฮี 0.0412

2428 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาสวรรค์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1854

2429 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0824

2430 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1854

2431 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองเลิง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1854

2432 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 16 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0412

2433 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่าทอง อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 16 เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.206

2434 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าแก้ว อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 16 ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.309

2435 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 16 ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 0.3296

2436 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองพันทา อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 16 หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.2472

2437 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 16 โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้วยฮี 0.3708

2438 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงบัง อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 16 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.2266

2439 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 16 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0206

2440 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบึงโขงหลง อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 16 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0824

2441 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกกว้าง อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 16 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0412

2442 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองเด่ิน อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 16 หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1236

2443 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 16 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1442

2444 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนากั ง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 16 นากั ง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0412

2445 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 16 นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1442

2446 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 16 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0412

2447 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 16 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0412

2448 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองยอง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 16 หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.0412



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2449 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0618

2450 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลป่าแฝก อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.206

2451 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพรเจริญ อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.0618

2452 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวังชมภู อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0824

2453 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.103

2454 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองหัวช้าง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3914

2455 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชุมภูพร อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 16 ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4532

2456 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 16 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.4326

2457 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนทราย อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3914

2458 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุดแข้ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.9476

2459 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าป่าหลาย อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.6592

2460 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าอาฮวน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4944

2461 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงเย็น อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.206

2462 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงมอน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1236

2463 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาโสก อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.515

2464 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาสีนวน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1442

2465 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบางทรายใหญ่ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2266

2466 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านโคก อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.0506

2467 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 16 ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1236

2468 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่าสร้างถ่อ อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.0206

2469 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนงาม อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4944

2470 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าชะอี อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3708

2471 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าบก อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1236

2472 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลน ้าเท่ียง อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.103

2473 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4944

2474 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5974

2475 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านซ่ง อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1442

2476 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองเอ่ียน อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 16 หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.206

2477 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกกตูม อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 16 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร น ้าพุง 0.1442

2478 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชะโนดน้อย อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 16 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.309

2479 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงหลวง อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 16 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.206

2480 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพังแดง อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 16 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0824

2481 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 16 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1854

2482 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองบัว อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 16 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.0618



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2483 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดอนตาล อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 16 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1442

2484 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาสะเม็ง อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 16 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.618

2485 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านบาก อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 16 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.1442

2486 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลป่าไร่ อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 16 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1648

2487 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1648

2488 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนากอก อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2884

2489 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาอุดม อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.103

2490 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนิคมค้าสร้อย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.103

2491 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลร่มเกล้า อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1236

2492 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแวง อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3708

2493 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 16 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1236

2494 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองสูง อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 16 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1442

2495 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 16 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.0206

2496 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองสูงใต้ อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 16 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1236

2497 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 16 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.206

2498 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 3 บ้านโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2499 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 11 บ้านนิคมสหกรณ์ ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.25

2500 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2501 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2502 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 บ้านดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2503 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 8 บ้านนาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2504 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรนาภู 16 5 เหล่าแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

2505 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรหนองหอย 16 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.217

2506 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 14 บ้านบูรพาประชา

สุข

นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.25

2507 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 4 บ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.25

2508 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 10 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2509 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 10 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2510 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 5 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2511 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2512 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2514 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 6 บ้านสงเปือยใต้ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2515 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 1 บ้านป่าไร่ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2516 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 บ้านผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.25



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 5 บ้านกดโง้งใหญ่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.25

2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 11 บ้านตาลใหม่ ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 3 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 1 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 1 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

2522 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 บ้านป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

2523 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 16 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.3596

2524 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกศิลา อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 16 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.1648

2525 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลทุ่งแก อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 16 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5562

2526 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 16 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5562

2527 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแปน อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 16 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.103

2528 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 16 เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.0412

2529 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลจันทร์เพ็ญ อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 16 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.1648

2530 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาตาล อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 16 นาตาล เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.1648

2531 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบึงทวาย อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 16 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.2472

2532 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4326

2533 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0412

2534 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนหอม อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0206

2535 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลขมิ น อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.6592

2536 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลงิ วด่อน อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.1648

2537 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.1854

2538 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0206

2539 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0206

2540 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1236

2541 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลม่วงลาย อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.1236

2542 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองลาด อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.2884

2543 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1648

2544 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 16 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.1442

2545 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่าโพนค้อ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 16 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.3502

2546 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแมดนาท่ม อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 16 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.2266

2547 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลด่านม่วงค้า อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 16 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.0824

2548 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 16 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.412

2549 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงสือ อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 16 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4944

2550 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 16 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4944



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2551 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 16 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.309

2552 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 16 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.309

2553 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านโพน อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 16 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.309

2554 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุดไห อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 16 กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4532

2555 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุดบาก อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 16 กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7828

2556 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาม่อง อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 16 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.236

2557 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพธิไพศาล อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 16 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3914

2558 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุสุมาลย์ อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 16 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3708

2559 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาเพียง อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 16 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3914

2560 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาโพธ์ิ อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 16 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3914

2561 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลอุ่มจาน อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 16 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8034

2562 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแพด อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร 16 แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.1236

2563 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าตากล้า อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร 16 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0206

2564 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาแต้ อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร 16 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0824

2565 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองบัวสิม อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร 16 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2472

2566 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสุวรรณคาม อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 16 สุวรรณคาม นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1236

2567 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองบัว อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 16 หนองบัว นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1442

2568 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองปลิง อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 16 หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1236

2569 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0618

2570 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงเหนือ อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.1124

2571 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงหม้อทอง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7004

2572 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงหม้อทองใต้ อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.0824

2573 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4944

2574 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลม่วง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2472

2575 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลมาย อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5562

2576 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองกว่ัง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 16 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.4532

2577 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชิงชุม อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 16 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.412

2578 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลไร่ อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 16 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8446

2579 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบะฮี อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 16 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.9476

2580 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพอกน้อย อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 16 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.309

2581 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสว่าง อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 16 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.412

2582 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแร่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 16 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0618

2583 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลต้นผึ ง อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 16 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.0206

2584 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพังโคน อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 16 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0206



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2585 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลม่วงไข่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 16 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0206

2586 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกภู อ้าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 16 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0824

2587 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหลุบเลา อ้าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 16 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.4326

2588 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเด่ือศรีคันไชย อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.9476

2589 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุดเรือค้า อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.1948

2590 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลขัวก่าย อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.412

2591 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลคูสะคาม อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2884

2592 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลธาตุ อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.412

2593 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาซอ อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.5656

2594 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวานรนิวาส อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.412

2595 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลศรีวิชัย อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.6068

2596 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแวง อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.4626

2597 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแวงใต้ อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5356

2598 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองสนม อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.412

2599 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลอินทร์แปลง อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 16 อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.1236

2600 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้อเขียว อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 16 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.4326

2601 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าบ่อ อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 16 ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 2.266

2602 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปลาโหล อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 16 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4738

2603 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวาริชภูมิ อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 16 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.2266

2604 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนิคมน ้าอูน อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 16 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1236

2605 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองลาด อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 16 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.0412

2606 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0618

2607 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.4738

2608 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนสูง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.0412

2609 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.3184

2610 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลตาลเนิ ง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.0618

2611 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลทรายมูล อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.1648

2612 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลธาตุทอง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.206

2613 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบงเหนือ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7622

2614 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.1442

2615 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านต้าย อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.1236

2616 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านถ่อน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.2266

2617 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพันนา อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.0412

2618 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสว่างแดนดิน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.0824



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2619 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.4738

2620 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าศิลา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 16 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3502

2621 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปทุมวาปี อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 16 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.0824

2622 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวัฒนา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 16 วัฒนา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.0412

2623 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลส่องดาว อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 16 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.0206

2624 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.2154

2625 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนงาม อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.206

2626 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.1742

2627 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาฮี อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.0506

2628 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบะหว้า อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.309

2629 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวาใหญ่ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.0506

2630 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสามัคคีพัฒนา อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.309

2631 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 16 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.206

2632 จังหวัด ขุดสระน ้าป่าช้าสาธารณประโยชน์ 16 10 นาแต้ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

2633 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 2 ช่องทาง ห้วยลี ผีช่วงท่ี 2 บ้านนาสาวนาน หมู่ 9 16 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4999

2634 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 หลุบเลาน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

2635 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเฝ้าไร่ อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.206

2636 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.206

2637 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.206

2638 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.206

2639 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลอุดมพร อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.206

2640 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเวียงคุก อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 16 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.206

2641 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 16 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.412

2642 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค่ายบกหวาน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 16 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.206

2643 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเด่ือ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 16 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.206

2644 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพระธาตุบังพวน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 16 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.412

2645 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหาดค้า อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 16 หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.206

2646 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 16 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.1442

2647 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนทอง อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 16 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.309

2648 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลด่านศรีสุข อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 16 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.0618

2649 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่าต่างค้า อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.618

2650 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.824

2651 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชุมช้าง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.206

2652 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาหนัง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.4944



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2653 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.206

2654 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.206

2655 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกคอน อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 16 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.4944

2656 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาข่า อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 16 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.309

2657 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลน ้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 16 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.206

2658 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านว่าน อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 16 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.4944

2659 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเด่ือ อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 16 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.4944

2660 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านถ่อน อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 16 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.309

2661 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองนาง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 16 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.206

2662 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 16 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.206

2663 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาทับไฮ อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 16 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1648

2664 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพระบาทนาสิงห์ อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 16 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1648

2665 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลรัตนวาปี อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 16 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.206

2666 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านหม้อ อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 16 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 0.206

2667 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพานพร้าว อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 16 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 0.1236

2668 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลคอกช้าง อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 16 คอกช้าง สระใคร หนองคาย น ้าสวย 0.4944

2669 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านฝาง อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 16 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.4944

2670 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสระใคร อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 16 สระใคร สระใคร หนองคาย น ้าสวย 0.4944

2671 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแก้งไก่ อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 16 แก้งไก่ สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.4532

2672 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนางิ ว อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 16 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.2266

2673 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลผาตั ง อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 16 ผาตั ง สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 0.4532

2674 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสังคม อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 16 สังคม สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.103

2675 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุด-ขน บึงหนองคายสาธารณประโยชน์ บ้านสร้างประทาย หมู่ 10 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 16 10 สร้างประทาย วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 9.96

2676 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมืองหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองบัวล้าภู 16 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.2678

2677 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเก่ากลอย อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 16 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.0412

2678 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู 16 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.1442

2679 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาดี อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู 16 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.3502

2680 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาสี อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู 16 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.2978

2681 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบุญทัน อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู 16 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.0206

2682 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกก่ง อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 16 โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0206

2683 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกสาร อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 16 โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0206

2684 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าเข่ือนแก้ว อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 16 ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0618

2685 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลชานุมาน อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 16 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0206

2686 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 16 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.103



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2687 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าโพน อ้าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ 16 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0618

2688 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองข่า อ้าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ 16 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0618

2689 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงหวาง อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.3914

2690 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเตาไห อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.3914

2691 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเพ็ญ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.3296

2692 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโคกกลาง อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.3914

2693 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลจอมศรี อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.3296

2694 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาบัว อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.412

2695 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.2678

2696 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.4326

2697 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านธาตุ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.3914

2698 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสร้างแป้น อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.3914

2699 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสุมเส้า อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.6386

2700 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงพิณ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.412

2701 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.412

2702 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนสูง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.206

2703 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุดสระ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.309

2704 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนากว้าง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.412

2705 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาข่า อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.6592

2706 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาดี อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.206

2707 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนิคมสงเคราะห์ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.206

2708 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านตาด อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.2472

2709 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสามพร้าว อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.412

2710 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองไฮ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.103

2711 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองขอนกว้าง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.103

2712 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองนาค้า อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 หนองนาค้า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.2472

2713 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหมูม่น อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 16 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.206

2714 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าเลาะ อ้าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 16 ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.2978

2715 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงเพ็ง อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.412

2716 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.309

2717 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกุดจับ อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.309

2718 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลขอนยูง อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี น ้าโมง 0.309

2719 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลตาลเลียน อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี น ้าโมง 0.309

2720 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลปะโค อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3502



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2721 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสร้างก่อ อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี น ้าโมง 0.309

2722 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 16 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี ห้วยดาน 1.0918

2723 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 16 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2.8016

2724 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาชุมแสง อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 16 นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี ห้วยดาน 0.3296

2725 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาทม อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 16 นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี ห้วยดาน 0.3296

2726 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนทอง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 16 โนนทอง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.2266

2727 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนายูง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 16 นายูง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 1.545

2728 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านก้อง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.7416

2729 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโสมเย่ียม อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 16 โสมเย่ียม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.8652

2730 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 16 นางัว น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.3296

2731 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลน ้าโสม อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 16 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.3502

2732 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านหยวก อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.3296

2733 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 16 ศรีส้าราญ น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.412

2734 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสามัคคี อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 16 สามัคคี น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.4738

2735 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแวง อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 16 หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.3914

2736 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนสูง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.412

2737 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดงเย็น อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.545

2738 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลถ่อนนาลับ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.3296

2739 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาไหม อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.3296

2740 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาค้า อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 นาค้า บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.824

2741 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านจันทน์ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3708

2742 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านชัย อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.3296

2743 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านดุง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.3296

2744 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านตาด อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3708

2745 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.1648

2746 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลวังทอง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 วังทอง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3914

2747 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลอ้อมกอ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3914

2748 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเขือน ้า อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 เขือน ้า บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.236

2749 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเมืองพาน อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.3502

2750 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนทอง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.6386

2751 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกลางใหญ่ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.412

2752 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลข้าวสาร อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.3296

2753 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าด้วง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 1.1948

2754 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลค้าบง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 ค้าบง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.2978



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2755 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลจ้าปาโมง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.2884

2756 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.412

2757 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.206

2758 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองแวง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.4738

2759 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองหัวคู อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.5356

2760 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหายโศก อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 16 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 0.1854

2761 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดอนกลอย อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 16 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.7004

2762 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาทราย อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 16 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.06

2763 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านแดง อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.8952

2764 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเชียงดา อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 16 เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.103

2765 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาสะอาด อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 16 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.103

2766 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านโคก อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.206

2767 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านยวด อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.206

2768 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านหินโงม อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.103

2769 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสร้างคอม อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 16 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.206

2770 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโนนหวาย อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 16 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.2884

2771 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลอูบมุง อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 16 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.309

2772 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลน ้าพ่น อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 16 น ้าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี น ้าโมง 0.206

2773 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองบัวบาน อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 16 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.206

2774 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองวัวซอ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 16 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.0412

2775 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองอ้อ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 16 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3502

2776 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพนงาม อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3708

2777 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลดอนหายโศก อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4738

2778 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.412

2779 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลบ้านยา อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.4738

2780 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลผักตบ อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.412

2781 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสร้อยพร้าว อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.515

2782 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสะแบง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 สะแบง หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.6386

2783 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองเม็ก อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.7416

2784 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.412

2785 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองสระปลา อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.309

2786 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองหาน อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 16 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.824

2787 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเจียด อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0412

2788 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลแก้งเหนือ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3296



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2789 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาแวง อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3708

2790 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองนกทา อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.206

2791 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.1536

2792 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนองสิม อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 16 หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4944

2793 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 16 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.412

2794 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลเหล่างาม อ้าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 16 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.412

2795 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลโพธ์ิไทร อ้าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 16 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.206

2796 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลสารภี อ้าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 16 สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7004

2797 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลกองโพน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 16 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.206

2798 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลนาตาล อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 16 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.103

2799 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 16 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.206

2800 กรมพัฒนาท่ีดิน งานก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  ต้าบลหนามแท่ง อ้าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 16 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4944

2801 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรนาภู 16 5 เหล่าแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

2802 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรหนองหอย 16 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.217

2803 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 5 เหล่าแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2804 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดสระน ้ารูปแบบธนาคารน ้าใต้ดินและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 2 ดอนสววรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.25

2805 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรนาภู 16 5 เหล่าแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

2806 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรหนองหอย 16 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.217

2807 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรนาภู 16 5 เหล่าแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

2808 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรหนองหอย 16 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.217

2809 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรนาภู 16 5 เหล่าแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.204

2810 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรหนองหอย 16 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.217

2811 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 17 9 บ้านวังประทุม เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.431

2812 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 17 16 บ้านหัวฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.431

2813 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบเปิด) 17 12 ทรัพย์เจริญ เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.431

2814 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 17 7 โคกรัง เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.431

2815 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบเปิด) 17 5 บ้านโคกสวรรค์ เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.431

2816 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 โคกกอง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2817 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2818 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2819 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองบัว โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2820 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 สุขเกษม โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2821 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สุขเกษม โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2822 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หนองค้า โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2823 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2824 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2825 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2826 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2827 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2828 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2829 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2830 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2831 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2832 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 10 พระยอดเมืองขวาง กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2833 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 9 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2834 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 8 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2835 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 7 หนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2836 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 6 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2837 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 5 ไทยสามัคคี กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2838 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 4 นาป่ง กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2839 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 3 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2840 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 3 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2841 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 2 ด่าน กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2842 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 1 หนองบัว กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2843 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 พระยอดเมืองขวาง กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2844 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2845 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2846 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองบัว กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2847 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2848 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2849 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2850 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 ดอนแดง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2851 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 12 หนองกุง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2852 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 หนองกุง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2853 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 หนองกุง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2854 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 หนองยาว ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2855 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ทุ่งมน ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2856 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 โพนป่าหว้าน ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2857 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2858 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี  2 17 5 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2859 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2860 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 วังไฮ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2861 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 วังไฮ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2862 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 วังไฮ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2863 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองดินแดง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2864 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองดินแดง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2865 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โพนทอง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2866 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 หนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2867 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2868 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 นาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2869 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2870 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โพนทา ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2871 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 หนองจันทร์ ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2872 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2873 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 อ่างค้า นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2874 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาค้ากลาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2875 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2876 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ดอนย่านาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2877 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2878 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 หนองแวง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2879 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 เนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2880 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 นาราชควายใหญ่ นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2881 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาราชควายใหญ่ นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2882 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นาราชควายกลาง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2883 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาราชควายกลาง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2884 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2885 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ซอง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2886 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 สร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2887 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองบัว นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2888 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองบัว นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2889 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ดงติ ว บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2890 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2891 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 กลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2892 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 กลาง บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2893 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนาด บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2894 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 วังกระแส บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2895 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 15 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2896 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2897 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 14 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2898 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2899 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2900 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2901 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2902 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2903 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2904 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2905 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2906 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2907 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2908 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นามน บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2909 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นามน บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2910 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 วังกระแส บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2911 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2912 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2913 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2914 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2915 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2916 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2917 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2918 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2919 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2920 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 11 โชคอ้านวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2921 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 10 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2922 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2923 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2924 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 7 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2925 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 6 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2926 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 5 ค้าสว่างน้อย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2927 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 4 โนนชมภู วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2928 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 3 โชคอ้านวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2929 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2930 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 17 1 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

2931 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2932 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2933 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โชคอ้านวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2934 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 10 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2935 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2936 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2937 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2938 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2939 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2940 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2941 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2942 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2943 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2944 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2945 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2946 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2947 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2948 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2949 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2950 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2951 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2952 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2953 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 ค้าสว่างน้อย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2954 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ค้าสว่างน้อย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2955 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2956 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2957 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2958 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2959 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2960 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 เหล่าภูมี หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2961 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 เหล่าภูมี หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2962 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ค้าพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2963 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ค้าพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2964 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2965 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ห้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2966 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ค้าเกิ ม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2967 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาหัวบ่อ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2968 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 อาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2969 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2970 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ส้าราญใต้ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ส้าราญเหนือ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2972 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2973 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2974 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2975 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2976 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 ค้าผาสุก เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2977 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ค้าผาสุก เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2978 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 โคกสาย เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2979 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โคกสาย เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2980 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ศรีบุญเรือง เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2981 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2982 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2983 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2984 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2985 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 อภัยวงค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2986 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2987 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2988 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2989 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2990 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2991 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2992 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 โนนสามัคคี เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2993 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 ทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2994 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 ทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2995 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2996 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 นาบ่ัว เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2997 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 นาบ่ัว เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2998 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นาบ่ัว เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2999 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 โคกกล่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3000 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 โคกกล่าง เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3001 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3002 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3003 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 บ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3004 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 บ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3005 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 ทุ่งสว่างใหม่ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3006 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ทุ่งสว่างใหม่ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3007 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ทุ่งสว่างใหม่ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3008 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3009 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3010 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3011 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3012 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3013 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3014 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3015 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3016 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3017 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 10 เนินน ้าค้า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3018 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 เนินน ้าค้า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3019 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 เนินน ้าค้า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3020 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3021 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3022 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3023 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3024 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 โคกพัฒนา โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3025 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3026 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3027 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3028 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3029 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3030 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3031 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3032 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3033 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3034 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3035 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3036 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3037 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โพนทอง โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3038 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โพนทอง โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3039 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3040 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3041 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3042 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3043 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หัวขัวเหนือ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3044 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3045 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 เหล่าส้าราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3046 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สร้างเม็กเหนือ ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3047 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 สร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3048 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 วังยาง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3049 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 วังยาง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3050 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 วังยาง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3051 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ท่าลาด ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3052 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โนนสว่าง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3053 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ลาดศรีชมภู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3054 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ลาดศรีชมภู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3055 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ลาดศรีชมภู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3056 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ท่าลาดใต้ ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3057 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 เหิบ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3058 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 นาสะเดา นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3059 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นาสะเดา นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3060 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ยอดโพธ์ิ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3061 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3062 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาขาม นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3063 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 14 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3064 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3065 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 นางาม นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3066 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 นางาม นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3067 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 น้อยพัฒนา นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3068 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 น้อยพัฒนา นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3069 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3070 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3071 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 ดอนสวัสด์ิ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3072 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ดอนสวัสด์ิ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3073 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3074 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3075 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โนนค้า นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3076 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นายอใหญ่ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3077 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นายอใหญ่ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3078 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3079 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นางามเหนือ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3080 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นางามเหนือ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3081 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3082 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3083 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3084 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3085 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3086 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3087 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3088 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3089 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3090 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นางามใต้ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3091 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นางามใต้ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3092 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3093 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โคกเจริญ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3094 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3095 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3096 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 โนนสะอาด หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3097 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3098 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3099 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3100 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3102 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาดี หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3103 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 หนองย่างชิ นใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3104 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3105 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3106 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3107 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3108 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3109 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3110 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3111 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3112 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 โพนเจริญ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3113 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 โพนเจริญ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3114 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3115 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3116 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3117 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองก่ม โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3118 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ทรายค้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3119 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 กุดตระกล้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3120 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 กลางจาน โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3121 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3122 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โพนบก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3123 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 โพนบก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3124 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3125 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3126 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3127 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 โพธ์ิทอง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3128 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 เสาเล้าทุ่ง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3129 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 โพธ์ิศรี โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3130 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3131 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 เสาเล้าเหนือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3132 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ท่าเรือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3133 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองนางเลิง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3134 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 เสาเล้าน้อย โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3135 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 เสาเล้าใหญ่ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3136 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โนนขาม นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3137 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาหมากมี นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3138 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาหมากมี นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3139 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นาใน นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3140 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 ขามเตี ยเหนือ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3141 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ขามเตี ยน้อย นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3142 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ท่าศาลา นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3143 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โคกนาดี นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3144 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ขามเตี ยน้อย นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3145 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3146 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3147 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3148 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาขมิ น นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3149 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3150 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3151 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3152 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3153 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3154 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 เจริญศิลป์ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3155 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 หนองบัวแดง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3156 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3157 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หนองผักตบ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3158 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3159 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3160 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3161 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3162 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3163 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3164 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3165 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โพนเพ็ก นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3166 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 หนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3167 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 หนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3168 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 19 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3169 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 17 ห้วยไหพัฒนา บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3170 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 16 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3171 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 16 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3172 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3173 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3174 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3175 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3176 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 งิ ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3177 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาเต่า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3178 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3179 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3180 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3181 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3182 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3183 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3184 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3185 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 ปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3186 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3187 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 เชียงยืน เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3188 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นาโสก เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3189 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นาแค เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3190 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3191 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3192 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3193 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3194 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3195 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3196 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3197 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 15 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3198 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 15 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3199 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3200 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 ธาตุหัวบึง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3201 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ดงยาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3202 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3203 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3204 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3205 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3206 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3207 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3208 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3209 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3210 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3211 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3212 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3213 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3214 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3215 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3216 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3217 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3218 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3219 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3220 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3221 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 กระเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3222 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 กระเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3223 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 กระเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3224 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 กุดกุ่มใหญ่ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3225 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 กุดกุ่มใหญ่ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3226 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 กุดกุ่มน้อย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3227 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 นาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3228 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3229 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3230 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3231 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3232 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3233 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3234 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3235 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 17 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3236 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 ม่วงเหล่าหลวง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3237 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3238 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3239 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 หนองบัวหลวง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3240 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 หาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3241 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 วังโพธ์ิ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3242 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 วังโพธ์ิ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3243 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 ตาล ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3244 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ตาล ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3245 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3246 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3247 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3248 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 หาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3249 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3250 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาหนองบก ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3251 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ท่าจ้าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3252 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 ดอนแดงน้อย ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3253 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3254 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3255 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3256 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3257 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 ปุ่งแก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3258 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 นาดอกไม้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3259 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 นาดอกไม้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3260 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ท่าแต้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3261 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ดอนติ ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3262 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3263 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3264 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ค้าเตย ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3265 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3266 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3267 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3268 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3269 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3270 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3271 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3272 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3273 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ท่าจ้าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3274 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ท่าจ้าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3275 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 น้อยหัวบึง ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3276 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ท่าอุเทน ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3277 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ท่าอุเทน ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3278 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 ดงน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3279 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 ดงน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3280 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ดงน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3281 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3282 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3283 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3284 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3285 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3286 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3287 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3288 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3289 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3290 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3291 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3292 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3293 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3294 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3295 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3296 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3297 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3298 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นากระเสริม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3299 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ดง พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3300 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 เหล่าหนาด พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3301 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 เหล่าหนาด พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3302 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 เหล่าศรี พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3303 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 เหล่าศรี พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3304 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โหนโห่ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3305 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 พนอมเหนือ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3306 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 พนอมเหนือ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3307 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 พนอมเหนือ พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3308 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 พนอมน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3309 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3310 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3311 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3312 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 พนอม พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3313 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นาข่าท่า พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3314 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาข่าท่า พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3315 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3316 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3317 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3318 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3319 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3320 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3321 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 หนองแวง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3322 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3323 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3324 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3325 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

3326 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3327 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3328 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3329 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3330 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3331 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3332 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 พะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3333 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 17 รามราช รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3334 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 เนินบ่อทอง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3335 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 หนองบาก รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3336 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 ม่วงไข่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3337 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 หินแฮ่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3338 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 หินแฮ่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3339 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 บุ่ง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3340 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 บุ่ง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3341 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 บะหว้า รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3342 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โพนแดงใหญ่ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3343 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 โพนแดงน้อย รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3344 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โพนแดงน้อย รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3345 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สะพัง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3346 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โพนก่อ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3347 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 โพนค้อ รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3348 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 แพง รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3349 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 รามราช รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3350 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 รามราช รามราช ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

3351 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 น้อยลวงมอง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3352 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 น้อยลวงมอง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3353 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 น้อยลวงมอง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3354 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3355 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3356 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3357 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หาดทรายเพ หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3358 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 เหล่าสวนกล้วย หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3359 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 เหล่าสวนกล้วย หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3360 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ท่าหนามแก้ว หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3361 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 แก้ง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3362 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3363 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3364 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3365 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3366 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3367 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3368 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3369 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3370 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3371 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 พันทคีรี แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3372 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ดงขวางท่า แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3373 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ไทยเจริญ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3374 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 ห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3375 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3376 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ยางเด่ียว โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3377 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ตาลกุด โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3378 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 โพนแพง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3379 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ดงเจริญ กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3380 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 กุดฉิมกลาง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3381 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 กุดฉิมกลาง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3382 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 กุดฉิมกลาง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3383 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 นวลพัฒนา ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3384 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 โนนสะอาด ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3385 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โนนสะอาด ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3386 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 หนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3387 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 หนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3388 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3389 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3390 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3391 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3392 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 เกษตรสมบูรณ์ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3393 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 เกษตรสมบูรณ์ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3394 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 โคกสว่างพัฒนา ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3395 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หนองหอยทุ่ง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3396 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3397 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3398 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3399 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3400 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3401 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3402 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3403 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3404 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3405 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3409 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3410 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3411 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3412 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3413 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3414 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3415 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ดอนข้าวหลาม น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3416 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 18 น ้าก้่าใหญ่ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3417 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 16 ดอนข้าวหลาม

เหนือ

น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3418 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 ดอนข้าวหลาม

เหนือ

น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3419 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 สระพังทอง น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3420 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โนนสังข์ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3421 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ทรายมูล น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3422 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาค้า น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3423 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 คับพวง น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3424 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 โปร่ง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3425 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 โปร่ง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3426 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 หนองเปง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3427 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 ต้องใต้ ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3428 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ต้องใต้ ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3429 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 โพนสวาง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3430 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 โพนสวาง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3431 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 สองคอน ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3432 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 หนองกุดแคนเหนือ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3433 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 หลักศิลาเหนือ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3434 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 ศรีบุญเรือง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3435 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ศรีบุญเรือง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3436 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ธาตุน้อย พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3437 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 พระกลางทุ่ง พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3438 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นิคมทหารผ่านศึก อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4166

3439 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ยางค้า อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3440 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3441 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 โสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

3442 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3443 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 จ้าปาศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3444 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โคกสีทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3445 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3446 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3447 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 โพนตูม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

3448 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 โพนตูม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

3449 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

3450 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

3451 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4943

3452 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 กลาง ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3453 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 กลาง ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3454 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 กลาง ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3455 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 บอน ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3456 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 มูลอ้นน้อย ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3457 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 มูลอ้นน้อย ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3458 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 บอน ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3459 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 มูลอ้น ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3460 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 มูลอ้น ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3461 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 มูลอ้น ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.491

3462 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3463 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 10 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3464 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3465 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 8 นาเลียงน้อย นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3466 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3467 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3468 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 4 หนองกระบ่ี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3469 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 3 นามน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3470 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 2 นาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3471 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 17 นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3472 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 1 นาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3473 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 11 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3474 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3475 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3476 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 11 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3477 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 3 นามน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3478 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3479 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 5 หนองคอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3480 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 2 นาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3481 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 11 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3482 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 6 นาอุดม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3483 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3484 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3485 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3486 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3487 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3488 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 4 หนองกระบ่ี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3489 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด 17 12 ทุ่งตะวัน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3490 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ทุ่งตะวัน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3491 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3492 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 10 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3493 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3494 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3495 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3496 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3497 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 โพนสวรรค์ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3498 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หนองกระบ่ี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3499 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 นาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3500 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3501 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 นาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3502 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3503 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

3504 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สร้างติ ว นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3505 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ซ่ง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3506 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3507 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3508 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 10 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3509 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3510 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3511 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 นาคู่น้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3512 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 นาคู่น้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 นาคู่เหนือ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3514 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นาคู่เหนือ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3515 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 นาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3516 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3517 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

3518 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

3519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

3520 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 น ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

3521 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาฉันทะ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3522 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาฉันทะ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3523 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3524 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3525 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3526 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3527 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาคู่กลาง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3528 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3529 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3530 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3531 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3532 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 บ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3533 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 บ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3534 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาโสกใหญ่ บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3535 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาโสกน้อย บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3536 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 แก้ง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3537 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 นาทุ่งทอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

3538 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 15 โนนแพง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3539 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 โนนแพง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3540 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 13 ท่าเจริญ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3541 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 ท่าเจริญ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3542 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 ท่าเจริญ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3543 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ท่าจ้าปา พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3544 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ดงอิน้า พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3545 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3546 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3547 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3548 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 บ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3549 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ดงติ ว พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3550 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาสีนวล พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3551 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3552 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3553 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3555 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3556 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3557 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.415

3558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.415

3559 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.415

3560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 หนองหอไตร พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2606

3561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ตับเต่า พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3568 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3569 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยทวย 0.5

3570 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 16 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1737



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3571 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 16 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1737

3572 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1737

3573 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3574 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3575 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หนองหอยใหญ่ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

3576 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

3577 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

3578 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สะพานสูง(ขัวสูงใต้) สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3579 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3580 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 สะพานสูง(ขัวสูง) สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3581 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ดินด้า หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3582 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองบ่อ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3583 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3584 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3585 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ดอนสักทอง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3586 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 หนองไผ่พัฒนา หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3587 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 หนองไผ่พัฒนา หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3588 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 หนองไผ่พัฒนา หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3589 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 หนองสังข์ใต้ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3590 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 หนองสังข์ใต้ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3591 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3592 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3593 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3594 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3595 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3596 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3597 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3598 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3599 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3600 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3601 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ส้มป่อย หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3602 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 หนองห้าง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3603 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 หนองห้าง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3604 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หนองห้าง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3605 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองสังข์ใต้ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3606 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3607 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3608 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3609 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3610 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3611 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3612 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3613 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3614 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3615 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3616 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โคกสี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3617 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3618 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3619 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3620 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3621 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3622 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3623 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3624 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

3625 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3626 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3627 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3628 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3629 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3630 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3631 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3632 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หมูม้นเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3633 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3634 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3635 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3636 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3637 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3638 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3639 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3640 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3641 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3642 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3643 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3644 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3645 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ดอนเตยเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

3646 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3647 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3648 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 13 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3649 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 12 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3650 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 11 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3651 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3652 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3653 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3654 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3655 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 10 นาทมกลาง นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3656 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 นาทมกลาง นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3657 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นาทมกลาง นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3658 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นาทมใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3659 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาทมใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3660 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3661 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3662 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3663 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3664 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3665 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3666 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3667 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 พันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3668 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3669 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3670 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3671 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3672 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3673 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3674 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3675 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3676 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3677 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3678 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3679 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3680 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3681 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3682 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3683 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3684 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3685 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3686 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3687 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3688 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3689 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3690 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3691 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3692 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3693 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 นาดีพัฒนา หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3694 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 13 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3695 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3696 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3697 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 12 โนนสะอาด หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3698 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 โนนสะอาด หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3699 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 โนนสะอาด หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3700 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 แสนส้าราญ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3701 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 11 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3702 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3703 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3704 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3705 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3706 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3707 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3708 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3709 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3710 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3711 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 12 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3712 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 11 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3713 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 10 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3714 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3715 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3716 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3717 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3718 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3719 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3720 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3721 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3722 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3723 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3724 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3725 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3726 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3727 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3728 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาดี หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3729 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3730 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3731 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3732 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3733 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3734 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3735 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3736 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3737 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3738 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3739 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3740 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3741 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3742 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นานอ หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3743 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3744 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3745 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3746 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3747 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3748 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3749 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3750 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3751 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3752 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3753 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม ห้วยทวย 0.3

3754 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (ห้วยอีบุ่น) 17 9 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3755 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (ห้วยเบือกใต้) 17 8 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3756 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (ห้วยเบือกกลาง) 17 8 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3757 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (หนองนกเขียน) 17 6 บ้านเทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3758 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (หนองกลาง) 17 6 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3759 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (หนองบัว) 17 6 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3760 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (หลัง อบต.หนองซน) 17 1 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3761 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (ห้วยหนองแวง) 17 1 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3762 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน (ห้วยหนองซน) 17 1 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

3763 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3764 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3765 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3766 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3767 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3768 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 14 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3769 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 14 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3770 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3771 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3772 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3773 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3774 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3775 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3776 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3777 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3778 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3779 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3780 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3781 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3782 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3783 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3784 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3785 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3786 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3787 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3788 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3789 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3790 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3791 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3792 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3793 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3794 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3795 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3796 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3797 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3798 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3799 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3800 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3801 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3802 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3803 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3804 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3805 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3806 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3807 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3808 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3809 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3810 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3811 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3812 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3813 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3814 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3815 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3816 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3817 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3818 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3819 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3820 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3821 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3822 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3823 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3824 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3825 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3826 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3827 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3828 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3829 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3830 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3831 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3832 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3833 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3834 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3835 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3836 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3837 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3838 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3839 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3840 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3841 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3842 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3843 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3844 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3845 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3846 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3847 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3848 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาคูณน้อย นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3849 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 นาคูณใหญ่ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3850 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นาคูณใหญ่ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3851 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาคูณใหญ่ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3852 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3853 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3854 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3855 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3856 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3857 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ท่าเรือ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3858 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3859 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3860 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3861 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3862 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3863 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3864 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3865 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3866 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3867 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3868 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3869 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3870 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3871 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 โนนสะอาด นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3872 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 โนนสะอาด นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3873 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3874 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3875 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3876 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3877 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โนนกุง นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3878 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โนนกุง นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3879 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3880 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3881 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3882 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 สามัคคี นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3883 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สามัคคี นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3884 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 กุดน ้าใส นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3885 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 กุดน ้าใส นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3886 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3887 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3888 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3889 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3890 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3891 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3892 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3893 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3894 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3895 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 อูนยางค้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3896 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3897 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3898 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3899 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ตาลน้อย นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3900 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 15 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3901 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 15 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3902 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ตาลใหญ่ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3903 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาพระ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3904 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 5 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3905 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 5 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3906 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3907 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3908 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3909 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3910 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3911 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3912 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3913 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3914 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3915 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3916 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3917 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3918 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3919 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3920 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3921 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3922 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3923 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 บ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3924 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 บ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3925 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3926 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3927 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3928 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3929 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3930 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3931 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 โคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3932 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3933 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3934 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3935 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3936 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3937 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.3

3938 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยทวย 0.5

3939 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3940 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3941 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3942 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3943 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3944 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3945 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3946 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3947 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3948 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3949 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3950 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินโครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่าง

ย่ังยืน แห่งท่ี 1

17 1 หนองโอง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

3951 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โพนทองเหนือ โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3952 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 โคกสวาท โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3953 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ม่วงชี โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3954 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 โคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3955 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 โคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3956 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3957 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาดีหัวภู โพนทอง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3958 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ทุ่งสว่าง ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3959 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ไผ่ล้อม ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3960 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นาเขทุ่ง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3961 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3962 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3963 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3964 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3965 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาเขน้อย นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3966 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาเขท่า นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3967 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

3968 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

3969 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

3970 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นาเขเหนือ นาเข บ้านแพง นครพนม ห้วยทวย 0.5

3971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ดอนบาก นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3972 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 พืชมงคล นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3973 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นางัวใต้ นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3974 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ร่มโพธ์ิทอง นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3975 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ทุ่งเจริญ นางัว บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3976 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 12 หัวหาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3977 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 หัวหาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3978 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 หัวหาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

3979 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 ท่าลาดทุ่ง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3980 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 แพงกลาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3981 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 แพงกลาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3982 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 แพงกลาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3983 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ท่าลาด บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3984 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 ดอนติ ว บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3985 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ดอนติ ว บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3986 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 นายาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3987 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 เนินคนึง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3988 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 แพงวิทยา บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3989 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 แพงใต้ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

3990 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 16 หนองแวงเหนือ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3991 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 หนองแวงเหนือ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3992 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3993 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3994 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3995 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3996 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3997 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 น้อยทองค้า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3998 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 นาพะชัยตะวันออก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

3999 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 ไชยศรี หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4000 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ไชยศรี หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4001 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4002 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 ค้าพอก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4003 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ค้าพอก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4004 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 อ้วนน้อย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4005 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 อ้วนน้อย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4006 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4007 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาพระชัย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4008 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4009 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4010 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4011 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4012 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาข่า หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4013 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นากระแต้ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4014 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นากระแต้ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4015 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4016 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

4017 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 โคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4018 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 โคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4019 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4020 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 วังกะเบาน้อย โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4021 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 วังกะเบาน้อย โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4022 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 วังกะเบาน้อย โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4023 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาสีนวน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4024 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาสีนวน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4025 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 วังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4026 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4027 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 โพนสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4028 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4029 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4030 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4031 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4032 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4033 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4034 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4035 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4036 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4037 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4038 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4039 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4040 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4041 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4042 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4043 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4044 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4045 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4046 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4047 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4048 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4049 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4050 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4051 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4052 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 สว่างภูมิ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4053 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 สว่างภูมิ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4054 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 สว่างภูมิ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4055 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 สว่างส้าราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4056 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 สว่างส้าราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4057 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4058 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4059 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4060 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4061 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4062 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4063 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4064 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4065 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4066 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4067 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4068 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4069 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4070 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 17 10 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4071 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4072 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4073 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4074 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4075 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4076 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4077 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4078 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาเรียง กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4079 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 วังโพธ์ิ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4080 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4081 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4082 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4083 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4084 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4085 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4086 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 นางงาม กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4087 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นางงาม กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4088 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 หนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4089 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 แสนส้าราญ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4090 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 นางิ ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4091 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 นางิ ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4092 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 นางิ ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4093 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 หนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4094 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4095 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4096 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4097 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4098 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4099 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4100 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 หนองแสง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4102 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หนองแสง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4103 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4104 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 หนองบัว ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4105 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 โคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4106 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 โนนศรีวิลัย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4107 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 โนนศรีวิลัย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4108 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 วังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4109 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 หนองบัว ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4110 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4111 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4112 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4113 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4114 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4115 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4116 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4117 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4118 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

4119 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ถาวร มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4120 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หนองบัว มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4121 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4122 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4123 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 มหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4124 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 มหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4125 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4126 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองสามปล้อง บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4127 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองอีดอก บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4128 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองอีตู้ บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4129 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองคอก่าน บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

4130 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองตาเคร่ือง บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

4131 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองเบ็น บ้านตับเต่า หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 5 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

4132 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองพง บ้านตับเต่า หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 5 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4133 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองค้าโคก บ้านนาเชือกน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4134 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองตาหนาม บ้านนาเชือกน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4135 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองตาเฒ่า บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 1 หนองเทาใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.5

4136 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4137 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4138 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4139 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4140 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4141 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4142 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 หนองดู่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4143 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4144 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4145 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4146 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4147 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4148 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4149 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4150 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4151 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองเทาใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4152 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4153 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4154 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4155 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4156 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4157 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4158 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4159 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4160 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 กรุงใหม่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4161 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 จรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4162 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4163 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4164 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4165 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4166 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 หนองผักแว่น โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4167 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4168 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4169 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4170 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 ฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4171 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 ฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4172 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4173 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 โนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4174 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 โนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4175 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 โนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4176 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โนนฮัง โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4177 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โคกสี โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4178 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4179 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4180 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 หนองแคน ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4181 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4182 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4183 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4184 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4185 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4186 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4187 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4188 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4189 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 นาสมบูรณ์ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4190 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 สามแยก วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4191 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4192 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4193 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4194 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4195 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4196 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4197 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4198 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4199 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โพนสวาง หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4200 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4201 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4202 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 โคกกลาง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4203 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4204 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4205 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4206 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4207 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4208 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4209 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4210 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4211 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4212 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4213 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4214 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4215 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4216 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4217 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4218 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4219 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4220 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4221 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 12 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4222 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4223 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4224 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4225 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4226 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4227 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4228 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4229 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4230 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4231 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4232 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4233 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4234 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4235 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4236 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 8 ใหม่นิรมิต นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4237 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 ใหม่นิรมิต นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4238 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ใหม่นิรมิต นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4239 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4240 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4241 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4242 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4243 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4244 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4245 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4246 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4247 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4248 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4249 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4250 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4251 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4252 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 2 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4253 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4254 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4255 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4256 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4257 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 โพนงาม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4258 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 16 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4259 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 16 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4260 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4261 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4262 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4263 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4264 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4265 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4266 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4267 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4268 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4269 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4270 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4271 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ค้าสะอาด นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4272 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 ภูกระแต นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4273 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4274 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4275 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4276 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4277 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4278 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4279 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4280 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4281 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4282 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4283 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4284 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4285 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4286 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 เหล่า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4287 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 โพนงาม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4288 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4289 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4290 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4291 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4292 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 เชียงเซา บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4293 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 นาจาน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4294 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4295 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4296 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ดอนถ่อน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4297 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4298 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 เอื อง บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4299 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ดอนมงคล บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4300 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ขามเป้ียใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4301 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4302 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4303 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4304 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4305 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 12 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4306 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 12 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4307 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 11 ขามเป้ียใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4308 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4309 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 ข่า บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4310 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 นาหนองยาว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4311 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาหนองยาว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4312 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 ยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4313 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 หนองบาท้าว ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4314 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 16 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4315 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 15 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4316 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 7 17 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4317 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4318 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4319 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4320 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4321 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4322 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4323 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4324 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 13 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4325 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 10 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4326 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 10 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4327 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 9 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4328 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 9 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4329 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 9 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4330 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 7 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4331 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4332 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4333 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 9 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4334 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 8 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4335 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี7 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4336 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 6 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4337 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 5 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4338 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 4 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4339 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4340 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4341 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4342 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4343 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4344 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4345 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4346 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 กลาง สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

4347 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 8 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4348 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 8 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4349 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 7 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4350 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 6 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4351 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 5 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4352 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 4 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4353 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 3 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4354 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 3 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4355 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 2 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4356 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 2 ค้าไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4357 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 3 17 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4358 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 2 17 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4359 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดินเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมอย่างย่ังยืน แห่งท่ี 1 17 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4360 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 17 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.14

4361 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 - ซอยนาหนองยาง 17 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4362 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก 17 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4363 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ท่ี 14 17 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4364 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก 17 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4365 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - คุ้มสุขส้าราญ 17 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4366 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี8  บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไผ่ ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.154

4367 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี2  บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ท่ี 2 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 2 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.723

4368 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 1 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.95

4369 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายเริงด้วงค้าเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 

เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4370 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4371 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4372 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4373 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4374 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4375 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4376 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความลาดเอียง 

1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4377 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งสวนอ้อยค้าพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4378 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4379 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าเตาเหล็ก หมู่ 7  ต้าบลบ้านแก้ง 17 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4380 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6  ต้าบลบ้านแก้ง 17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4381 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5  ต้าบลบ้านแก้ง 17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4382 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านนาค้าน้อย หมู่ 4  ต้าบลบ้านแก้ง 17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4383 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3  ต้าบลบ้านแก้ง 17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4384 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าดู่ หมู่ 2  ต้าบลบ้านแก้ง 17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4385 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1  ต้าบลบ้านแก้ง 17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4386 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) สระท่าเนิน  ขนาดกว้าง  20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร ความลาด

เอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.487



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4387 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) นานายแผ่น  พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร 

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.479

4388 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หนองกลาง 17 13 นาแก้วเหนือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.237

4389 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หนองใต้นอก 17 13 นาแก้วเหนือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.332

4390 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 19 17 19 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4391 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ท่ี 11 17 11 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4392 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านโนนเรือ หมู่ท่ี 3 17 3 โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4393 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านนาสาวนาน หมู่ท่ี 9 17 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4394 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านนาสาวนาน หมู่ท่ี 17 17 17 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4395 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิดบ้านโนนสูง หมู่ท่ี 18 17 18 โนนสูง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4396 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านกลาง หมู่ท่ี 10 17 10 กลาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4397 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านภูเพ็ก หมู่ท่ี 12 17 12 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.489

4398 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิดหนองแวงลม บ้านบะทองใหม่ หมู่ท่ี 12 17 12 บะทองใหม่ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.8277

4399 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิดห้วยข้อเอน บ้านน้อยโนนจ้านงค์ หมู่ท่ี 10 17 10 น้อยโนนจ้านงค์ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.7321

4400 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิดล้าห้วยเหมือง บ้านเม็ก หมู่ท่ี 7 ถึงบ้านม่วงไข่ หมู่ท่ี 1 17 7 เม็ก พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.6383

4401 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิดล้าห้วยอูน บ้านม่วงไข่ หมู่ท่ี 1 ถึงบ้านเม็ก หมู่ท่ี 7 17 1 ม่วงไข่ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.0667

4402 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านม่วงไข่ หมู่ท่ี 1 ล้าห้วยทราย 17 1 ม่วงไข่ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.2666

4403 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิดหนองเลิงน้อย บ้านบะทองใหม่ หมู่ท่ี 12 17 12 บะทองใหม่ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4929

4404 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารใต้ดิน แบบระบบเปิด 17 5 หล่ม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 1

4405 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารใต้ดิน แบบระบบปิด 17 5 หล่ม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 1

4406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน) สายบ้านยางหลวงเหนือ ต.กุดจิก อ.เมือง-บ้านหนองแสง ต.เก่ากลอย อ.นากลาง 

จ.หนองบัวล้าภู

17 ยางหลวงเหนือ,

หนองแสง

กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.525

4407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน) สายบ้านกุดผ่ึง ต.กุดผึ ง-บ้านนาสี ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู 17 กุดผึ ง,นาสี กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.05

4408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน) สายบ้านโนนปอแดง ต.บ้านโคก-บ้านโคกสาริกา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบัวล้าภู

17 โนนปอแดง,โคก

สาริกา

บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.05

4409 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน) สายสุขาภิบาลสุวรรณคูหา-บ้านนาดี ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู 17 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.05

4410 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านกะเตียด หมู่ท่ี 7 17 7 กะเตียด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.1

4411 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน  บ้านนาพะเนียงออ  หมู่ท่ี 5 17 5 นาพะเนียงออ สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.1

4412 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน  บ้านโปร่งเจริญ หมู่ท่ี 3 17 3 โปร่งเจริญ สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.1

4413 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 17 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

4414 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 17 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3

4415 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 - ซอยนาหนองยาง 17 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4416 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก 17 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4417 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ท่ี 14 17 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4418 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก 17 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4419 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - คุ้มสุขส้าราญ 17 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4420 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี8  บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไผ่ ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.154



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4421 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี2  บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ท่ี 2 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 2 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.723

4422 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 1 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.95

4423 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 17 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4424 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 17 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4425 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 17 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4426 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 17 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4427 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 17 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4428 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  4 17 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4429 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  1 17 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4430 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายเริงด้วงค้าเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 

เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4431 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4432 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4433 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4434 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4435 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4436 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความลาดเอียง 

1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4437 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งสวนอ้อยค้าพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4438 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4439 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าเตาเหล็ก หมู่ 7  ต้าบลบ้านแก้ง 17 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4440 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6  ต้าบลบ้านแก้ง 17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4441 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5  ต้าบลบ้านแก้ง 17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4442 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านนาค้าน้อย หมู่ 4  ต้าบลบ้านแก้ง 17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4443 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3  ต้าบลบ้านแก้ง 17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4444 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าดู่ หมู่ 2  ต้าบลบ้านแก้ง 17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4445 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1  ต้าบลบ้านแก้ง 17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4446 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) สระท่าเนิน  ขนาดกว้าง  20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร ความลาด

เอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.487

4447 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) นานายแผ่น  พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร 

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.479

4448 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4449 จังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน 17 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

4450 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 17 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

4451 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 17 7 ดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

4452 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 - ซอยนาหนองยาง 17 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4453 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก 17 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4454 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ท่ี 14 17 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4455 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก 17 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4456 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - คุ้มสุขส้าราญ 17 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4457 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี8  บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไผ่ ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.154

4458 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี2  บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ท่ี 2 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 2 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.723

4459 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 1 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.95

4460 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 17 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4461 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 17 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4462 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 17 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4463 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 17 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4464 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 17 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4465 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  4 17 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4466 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  1 17 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4467 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายเริงด้วงค้าเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 

เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4468 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4469 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4470 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4471 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4472 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4473 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความลาดเอียง 

1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4474 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งสวนอ้อยค้าพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4475 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4476 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าเตาเหล็ก หมู่ 7  ต้าบลบ้านแก้ง 17 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4477 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6  ต้าบลบ้านแก้ง 17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4478 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5  ต้าบลบ้านแก้ง 17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4479 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านนาค้าน้อย หมู่ 4  ต้าบลบ้านแก้ง 17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4480 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3  ต้าบลบ้านแก้ง 17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4481 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าดู่ หมู่ 2  ต้าบลบ้านแก้ง 17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4482 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1  ต้าบลบ้านแก้ง 17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4483 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) สระท่าเนิน  ขนาดกว้าง  20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร ความลาด

เอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.487

4484 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) นานายแผ่น  พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร 

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.479

4485 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4486 จังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน 17 3,4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

4487 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 - ซอยนาหนองยาง 17 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4488 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก 17 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4489 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ท่ี 14 17 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4490 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก 17 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4491 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - คุ้มสุขส้าราญ 17 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4492 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี8  บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไผ่ ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.154

4493 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี2  บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ท่ี 2 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 2 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.723

4494 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 1 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.95

4495 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 17 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4496 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 17 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4497 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 17 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4498 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 17 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4499 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 17 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4500 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  4 17 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4501 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  1 17 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4502 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายเริงด้วงค้าเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 

เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4503 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4504 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4505 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4506 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4507 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4508 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความลาดเอียง 

1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4509 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งสวนอ้อยค้าพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4510 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4511 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าเตาเหล็ก หมู่ 7  ต้าบลบ้านแก้ง 17 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4512 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6  ต้าบลบ้านแก้ง 17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4513 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5  ต้าบลบ้านแก้ง 17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4514 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านนาค้าน้อย หมู่ 4  ต้าบลบ้านแก้ง 17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4515 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3  ต้าบลบ้านแก้ง 17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4516 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าดู่ หมู่ 2  ต้าบลบ้านแก้ง 17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4517 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1  ต้าบลบ้านแก้ง 17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4518 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) สระท่าเนิน  ขนาดกว้าง  20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร ความลาด

เอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.487

4519 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) นานายแผ่น  พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร 

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.479

4520 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4521 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 17 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

4522 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 - ซอยนาหนองยาง 17 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4523 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก 17 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4524 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ท่ี 14 17 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4525 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก 17 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4526 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - คุ้มสุขส้าราญ 17 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.476

4527 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี8  บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไผ่ ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.154

4528 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี2  บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ท่ี 2 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 2 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.723

4529 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ท่ี 1 บ้านผ่ึงแดด ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 17 1 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.95

4530 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ท่ี 7 17 7 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4531 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 17 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4532 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ท่ี  3 17 3 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4533 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 17 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4534 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 17 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4535 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  4 17 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4536 เทศบาลต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  1 17 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2

4537 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายเริงด้วงค้าเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 

เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4538 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4539 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4540 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4541 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4542 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4543 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความลาดเอียง 

1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4544 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งสวนอ้อยค้าพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4545 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4546 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าเตาเหล็ก หมู่ 7  ต้าบลบ้านแก้ง 17 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4547 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6  ต้าบลบ้านแก้ง 17 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4548 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5  ต้าบลบ้านแก้ง 17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4549 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านนาค้าน้อย หมู่ 4  ต้าบลบ้านแก้ง 17 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4550 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3  ต้าบลบ้านแก้ง 17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4551 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านค้าดู่ หมู่ 2  ต้าบลบ้านแก้ง 17 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4552 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1  ต้าบลบ้านแก้ง 17 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

4553 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) สระท่าเนิน  ขนาดกว้าง  20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร ความลาด

เอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.487

4554 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) นานายแผ่น  พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร 

ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

17 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.479

4555 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน ้า) ล้าห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตรความ

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. ก้าหนด)

17 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.083

4556 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองฮางเพ่ือการ เกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 12 18 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.499



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4557 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกกุดตาต๊อดเพ่ือการ เกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 11 18 13 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4558 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองดูมเพ่ือการ เกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 10 18 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4559 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบัวเพ่ือการ เกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 9 18 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4560 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองปลาผอมน้อยเพ่ือการ เกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 8 18 5 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4561 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองไชยวานดงเพ่ือการ เกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 7 18 7 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4562 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองไชยวานตุ้นจานลอนเพ่ือการ เกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 6 18 7 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4563 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองไชยวาลเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 5 18 6 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4564 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองปลอกช้างเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 4 18 7 ดอนปอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4565 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสร้างแคนเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 3 18 4 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4566 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสามขาเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 2 18 3 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4567 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองดินด้าเพ่ือการเกษตรระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด แห่งท่ี 1 18 12 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.499

4568 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 คกเลาใต้ (กลุ่มท่ี 

2)

บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.9657

4569 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 คกเลาใต้ (กลุ่มท่ี 

1)

บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.9657

4570 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 ห้วยลึก นาดินด้า เมืองเลย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 1.9657

4571 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 12 ทรัพย์เจริญ เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 13.4948

4572 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.9657

4573 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บวมหก หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 1.9657

4574 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 17 ทรายขาวกลาง ทรายขาว วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 1.9657

4575 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 โนนกกจาน ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.9657

4576 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1.9657

4577 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 20 ใหม่ศรีอุบล หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 6.9192

4578 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 11 สามแยกพัฒนา ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4579 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 6 หนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4580 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 12 ศรีอุบล ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4581 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 11 สามแยกพัฒนา ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4582 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 6 หนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4583 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 1 หนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4584 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 1 หนองคัน หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4585 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 19 9 ศรีภูหลวง หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2828

4586 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 หนองจิก ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4587 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 ผาฝ้าย ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4588 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 ห้วยเด่ือน้อย ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4589 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์  (จุดท่ี 3) 19 8 ห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4590 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์  (จุดท่ี 2) 19 8 ห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4591 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 1) 19 8 ห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4592 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 4) 19 2 เหล่าใหญ่ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4593 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์  (จุดท่ี 3) 19 2 เหล่าใหญ่ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4594 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 2) 19 2 เหล่าใหญ่ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4595 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 1) 19 2 เหล่าใหญ่ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4596 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 หนองหมากแก้ว ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4597 จังหวัด โครงการขุดเจาะน ้าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 หนองจิก ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.855

4598 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวแก่งคุดคู้ บ้านน้อย หมู่ท่ี 1 ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย

19 1 บ้านน้อย เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4599 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภคส้าหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบ้านน้อย  บ้านน้อย หมู่ท่ี 1 ต้าบลเชียง

คาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

19 1 น้อย เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4600 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านพรหมนุสรณ์  หมู่ท่ี 9   ต้าบลธาตุ  อ้าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 19 9 พรหมนุสรณ์ ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4601 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดภูควายเงิน บ้านผาแบ่น  หมู่ท่ี 6

 ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

19 6 บ้านผาแบ่น บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4602 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านอุมุง  หมู่ท่ี  5  ต้าบลบุฮม  อ้าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 19 5 อุมุง บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4603 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภคส้าหรับสกายวอร์กภูคกงิ ว บ้านท่าดีหมี หมู่ท่ี 4 ต้าบลปากตม อ้าเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย

19 4 ท่าดีหมี ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4604 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโพนป่าแดง  หมู่ท่ี 3  ต้าบลเสี ยว  อ้าเภอเมืองเลย     จังหวัดเลย 19 3 โพนป่าแดง เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4605 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกอไร่ใหญ่  หมู่ท่ี 1  ต้าบลเสี ยว  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 1 กอไร่ใหญ่ เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4606 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกดู่ใต้  หมู่ท่ี  10  ต้าบลกกดู่  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 10 กกดู่ใต้ กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4607 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยเหล็ก  หมู่ท่ี 6  ต้าบลกกดู่  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 6 ห้วยเหล็ก กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4608 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกดู่ หมู่ท่ี 8  ต้าบลกกดู่  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 8 กกดู่ กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4609 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านลาดค้อ  หมู่ท่ี 1 ต้าบลกกดู่  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 1 ลาดค้อ กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4610 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโป่งป่าติ ว  หมู่ท่ี 5  ต้าบลกกดู่  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 5 โป่งป่าติ ว กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4611 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยหวาย  หมู่ท่ี  7  ต้าบลกกดู่  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 7 ห้วยหวาย กกดู่ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4612 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกทอง  หมู่ท่ี 3  ต้าบลกกทอง  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 3 กกทอง กกทอง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4613 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยกระทิง  หมู่ท่ี 1   ต้าบลกกทอง  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 1 ห้วยกระทิง กกทอง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4614 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภคส้าหรับศูนย์การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเลย ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมือง 

จังหวัดเลย

19 - กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4615 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาแขม หมู่ท่ี 7  ต้าบลนาแขม  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 7 นาแขม นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4616 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโป่ง  หมู่ท่ี 4   ต้าบลนาแขม  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 4 โป่ง นาแขม เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4617 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านถ่ิน  หมู่ท่ี 3  ต้าบลนาโป่ง  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 3 ถ่ิน นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4618 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวนาค้า  หมู่ท่ี 13   ต้าบลนาโป่ง  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 13 หัวนาค้า นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4619 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านป่าข้าวหลาม  หมู่ท่ี 6   ต้าบลนาโป่ง  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 6 ป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4620 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยลึก  หมู่ท่ี 14  ต้าบลนาดินด้า  อ้าเภอเมืองเลย     จังหวัดเลย 19 14 ห้วยลึก นาดินด้า เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4621 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองหญ้าไซ  หมู่ท่ี 9   ต้าบล  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 9 หนองหญ้าไซ นาดินด้า เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4622 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านลายเหนือ  หมู่ท่ี 11 ต้าบลน ้าสวย  อ้าเภอเมืองเลย    จังหวัดเลย 19 11 ลายเหนือ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4623 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาส้าราญ  หมู่ท่ี 9 ต้าบลน ้าสวย  อ้าเภอเมืองเลย     จังหวัดเลย 19 9 นาส้าราญ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4624 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านบุ่งเจริญ หมู่ท่ี 13  ต้าบลน ้าสวสย  อ้าเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย 19 13 บุ่งเจริญ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4625 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน้อยนาซ้า หมู่ท่ี 1  ต้าบลศรีสองรัก  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 1 น้อยนาซ้า ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4626 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาโคก หมู่ท่ี 2 ต้าบลศรีสองรัก  อ้าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 19 2 นาโคก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4627 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวฝาย  หมู่ท่ี  16  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 16 หัวฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4628 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโป่งศรีโทน  หมู่ท่ี  15  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 15 โป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4629 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโนนถาวร   หมู่ท่ี  13  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 13 โนนถาวร เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4630 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านทรัพย์เจริญ  หมู่ท่ี  12  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 12 ทรัพย์เจริญ เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4631 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวฝายใต้  หมู่ท่ี  11  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 11 หัวฝายใต้ เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4632 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านวังประทุม  หมู่ท่ี  9  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 9 วังประทุม เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4633 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโป่งศรีโทน  หมู่ท่ี  5  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 5 โป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4634 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโคกสวรรค์  หมู่ท่ี  5  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 5 โคกสวรรค์ เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4635 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวฝายใต้  หมู่ท่ี  4  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 4 หัวฝายใต้ เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4636 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวฝาย  หมู่ท่ี  2  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 2 หัวฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4637 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านวังม่วง  หมู่ท่ี  3  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 3 วังม่วง เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4638 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านพรสว่าง  หมู่ท่ี  14  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 14 พรสว่าง เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4639 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านพรประเสริฐ  หมู่ท่ี  8  ต้าบลเอราวัณ  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 8 พรประเสริฐ เอราวัณ เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4640 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านซ้าทอง  หมู่ท่ี  11  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 11 ซ้าทอง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4641 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเอราวัณ   หมู่ท่ี  10  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 10 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4642 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเอราวัณ  หมู่ท่ี  7  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 7 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4643 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านผานาง  หมู่ท่ี  5  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4644 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเอราวัณ  หมู่ท่ี  3  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 3 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4645 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านขัวไม้แดง  หมู่ท่ี  2  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4646 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองน ้าใส  หมู่ท่ี  8  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 8 หนองน ้าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4647 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านผาอินทร์แปลง  หมู่ท่ี  4  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 4 ผาอินทร์แปลง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4648 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านดงนกก  หมู่ท่ี  6  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4649 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองใหญ่  หมู่ท่ี  1  ต้าบลผาอินทร์แปลง  อ้าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 19 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4650 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโคกงาม  หมู่ท่ี  1  ต้าบลโคกงาม  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 1 โคกงาม โคกงาม ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4651 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองสนุ่น  หมู่ท่ี  7   ต้าบลโคกงาม  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 7 หนองสนุ่น โคกงาม ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4652 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาสีเทียน  หมู่ท่ี 10   ต้าบลด่านซ้าย  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 10 นาสีเทียน โป่ง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4653 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกโพธ์ิวังก้่า  หมู่ท่ี 4  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย 19 4 กกโพธ์ิวังก้า โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4654 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหางนา  หมู่ท่ี  8  ต้าบล  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 8 หางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4655 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาหิน  หมู่ท่ี 7   ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 7 นาหิน โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4656 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยทอง หมู่ท่ี  3  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 19 3 ห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4657 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวฝาย  หมู่ท่ี  2  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 2 หัวฝาย โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4658 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโพนสูง  หมู่ท่ี  1  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 1 โพนสูง โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4659 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหางนา  หมู่ท่ี  8  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 8 หางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4660 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาหิน  หมู่ท่ี  7  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 7 นาหิน โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4661 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองอุมลัว  หมู่ท่ี  6  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 6 หนองอุมลัว โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4662 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยทอง  หมู่ท่ี  3  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 3 ห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4663 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวฝาย  หมู่ท่ี  2  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 2 หัวฝาย โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4664 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโพนสูง  หมู่ท่ี  1  ต้าบลโพนสูง  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 1 โพนสูง โพนสูง ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4665 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภคส้าหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทุ่งดอกซากุระภูลมโล บ้านตูบค้อ หมู่ท่ี 6

 ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

19 6 ตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4666 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหมากแข้ง  หมู่ท่ี 4 ต้าบลกกสะทอน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 4 หมากแข้ง กกสะทอน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4667 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านตูบค้อ  หมู่ท่ี 6   ต้าบลกกสะทอน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 6 ตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4668 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาหว้าน้อย  หมู่ท่ี 3   ต้าบลกกสะทอน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 3 นาหว้าน้อย กกสะทอน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4669 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุศรีสองรัก บ้านด่านซ้าย

 หมู่ท่ี 1 ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

19 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4670 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านด่านซ้าย  หมู่ท่ี 1 ต้าบลด่านซ้าย  อ้าเภอด่านซ้าย      จังหวัดเลย 19 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4671 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาเวียงใหญ่  หมู่ท่ี 12   ต้าบลด่านซ้าย  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 12 นาเวียงใหญ่ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4672 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาเวียง  หมู่ท่ี 9   ต้าบลด่านซ้าย  อ้าเภอด่านซ้าย     จังหวัดเลย 19 9 นาเวียง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4673 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนามแท่ง  หมู่ท่ี 7  ต้าบลด่านซ้าย  อ้าเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย 19 7 หนามแท่ง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4674 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาทุ่ม  หมู่ท่ี  11  ต้าบลด่านซ้าย  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 11 นาทุ่ม ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4675 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาเวียง  หมู่ท่ี 9  ต้าบลด่านซ้าย  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 9 นาเวียง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4676 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยลาด  หมู่ท่ี  8  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 8 ห้วยลาด นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4677 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านแก่วตาว  หมู่ท่ี  6  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 19 6 แก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4678 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านแก่งม่วง  หมู่ท่ี 7   ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 7 แก่งม่วง นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4679 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกแหนเก่า  หมู่ท่ี 5   ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย      จังหวัดเลย 19 5 กกแหนเก่า นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4680 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ท่ี  4  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 4 หนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4681 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาดี  หมู่ท่ี 1  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 1 นาดี นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4682 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกเหนใหม่  หมู่ท่ี  9  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 9 กกแหนใหม่ นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4683 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกเหนเก่า หมู่ท่ี  5  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 5 กกแหนเก่า นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4684 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองทุ่น  หมู่ท่ี  4  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 4 หนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4685 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาดี  หมู่ท่ี  1  ต้าบลนาดี  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 1 นาดี นาดี ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4686 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยน ้าเมย  หมู่ท่ี 7   ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 7 ห้วยน ้าเมย ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4687 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเครือคู้  หมู่ท่ี  2  ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย      จังหวัดเลย 19 2 เครือคู้ ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4688 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากหมัน  หมู่ท่ี 4   ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 4 ปากหมัน ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4689 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากโป่ง  หมู่ท่ี  6  ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย    จังหวัดเลย 19 6 ปากโป่ง ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4690 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยน ้ามี  หมู่ท่ี 3   ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 3 ห้วยน ้ามี ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4691 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากหมัน  หมู่ท่ี  4  ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 4 ปากหมัน ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4692 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเครือคู้  หมู่ท่ี  2  ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 2 เครือคู้ ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4693 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาทอง  หมู่ท่ี  1  ต้าบลปากหมัน  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 1 นาทอง ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4694 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนากวย  หมู่ท่ี  1  ต้าบลวังยาว  อ้าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 19 1 นากวย วังยาว ด่านซ้าย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4695 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโคกใหญ่  หมู่ท่ี  1  ต้าบลโคกใหญ่  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 1 โคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4696 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  4  ต้าบลโคกใหญ่  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 4 น ้าแคม โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4697 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  1  ต้าบลท่าล่ี  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 1 น ้าแคม ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4698 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหาดเจริญ  หมู่ท่ี  4  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 4 หาดเจริญ น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4699 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหาดเจริญ  หมู่ท่ี  4  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 4 หาดเจริญ น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4700 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยผุก  หมู่ท่ี  2  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 2 ห้วยผุก น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4701 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากยาง  หมู่ท่ี  6  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 6 ปากยาง น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4702 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากยาง  หมู่ท่ี  6  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 6 ปากยาง น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4703 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  3  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4704 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  3  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4705 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  3  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4706 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  3  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4707 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  3  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4708 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  4  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 4 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4709 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  6  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 6 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4710 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าแคม  หมู่ท่ี  1  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 1 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4711 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยผุก  หมู่ท่ี  2  ต้าบลน ้าแคม  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 2 ห้วยผุก น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4712 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยเด่ือ  หมู่ท่ี  3   ต้าบลน ้าทูน  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 ห้วยเด่ือ น ้าทูน ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4713 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านแก่งม่วง  หมู่ท่ี  4  ต้าบลน ้าทูน  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 4 แก่งม่วง น ้าทูน ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4714 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหาดพระ  หมู่ท่ี  3  ต้าบลหนองผือ  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 หาดพระ หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.282

4715 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเพชรโสภณ  หมู่ท่ี  10  ต้าบลหนองผือ  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 10 เพชรโสภณ หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4716 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากคาน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองผือ  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 2 ปากคาน หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4717 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าพาน  หมู่ท่ี  3  ต้าบลอาฮี  อ้าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 19 3 น ้าพาน อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4718 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวด่าน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลเหล่ากอหก  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 2 หัวด่าน เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4719 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนามูน  หมู่ท่ี  3  ต้าบลเหล่ากอหก  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 3 นามูน เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4720 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหัวด่าน  หมู่ท่ี  2  ต้าบลเหล่ากอหก  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 2 หัวด่าน เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4721 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนามาลา  หมู่ท่ี  1  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 1 นามาลา นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.282

4722 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองสิม  หมู่ท่ี  7  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 7 หนองสิม นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4723 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองสิม  หมู่ท่ี  7  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 7 หนองสิม นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4724 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองสิม  หมู่ท่ี  7  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 7 หนองสิม นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4725 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านซ้าทอง  หมู่ท่ี  4  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 4 ซ้าทอง นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4726 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนามาลา  หมู่ท่ี  1  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 1 นามาลา นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4727 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนามาลา  หมู่ท่ี  1  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 1 นามาลา นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4728 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโนนสว่าง  หมู่ท่ี  8  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 8 โนนสว่าง นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4729 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านซ้าทอง  หมู่ท่ี  4  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 4 ซ้าทอง นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4730 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนามาลา  หมู่ท่ี  1  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 1 นามาลา นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4731 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโคก  หมู่ท่ี  6  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 6 โคก นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4732 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโคก  หมู่ท่ี  6  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 6 โคก นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4733 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองหวาย  หมู่ท่ี  5  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 5 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4734 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองหวาย  หมู่ท่ี  5  ต้าบลนามาลา  อ้าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 19 5 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4735 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโนนสวาท  หมู่ท่ี  2  ต้าบลท่าสวรรค์   อ้าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 19 2 โนนสวาท ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4736 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านดงป่ายาง  หมู่ท่ี  7  ต้าบลท่าสะอาด  อ้าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 19 7 ดงป่ายาง ท่าสะอาด นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4737 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านท่าสะอาด  หมู่ท่ี  1  ต้าบลท่าสะอาด  อ้าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 19 1 ท่าสะอาด ท่าสะอาด นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4738 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโพนสว่าง  หมู่ท่ี  3  ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 19 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4739 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านร่มเย็น  หมู่ท่ี  7  ต้าบลนาดอกค้า  อ้าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 19 7 ร่มเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4740 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าสวยห้วยปลาดุก  หมู่ท่ี  6  ต้าบลนาดอกค้า  อ้าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 19 6 น ้าสวยห้วยปลาดุก นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4741 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเชียงกลม  หมู่ท่ี  1  ต้าบลเชียงกลม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 1 เชียงกลม เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4742 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปางคอม  หมู่ท่ี  6  ต้าบลเชียงกลม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 6 ปางคอม เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4743 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยผักกูด หมู่ท่ี  8  ต้าบลเชียงกลม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 8 ห้วยผักกูด เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4744 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านคอนสา  หมู่ท่ี  4  ต้าบลเชียงกลม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 4 คอนสา เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4745 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านสาธร  หมู่ท่ี 10   ต้าบลเชียงกลม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 10 สาธร เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4746 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านเหมืองทอง  หมู่ท่ี  9  ต้าบลเชียงกลม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 9 เหมืองทอง เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4747 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านแก่งปลาปก  หมู่ท่ี  5  ต้าบลชมเจริญ  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 5 แก่งปลาปก ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4748 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านชมน้อย  หมู่ท่ี  2  ต้าบลชมเจริญ  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 2 ชมน้อย ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4749 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านชมเจริญ  หมู่ท่ี 6   ต้าบลชมเจริญ  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 6 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4750 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านชมเจริญ  หมู่ท่ี  1  ต้าบลชมเจริญ  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 1 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4751 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านศรีภูธร  หมู่ท่ี 3   ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 3 ศรีภูธร ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4752 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากชม  หมู่ท่ี  1   ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 1 ปากชม ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4753 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาหงษ์  หมู่ท่ี  8  ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 8 นาหงษ์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4754 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาค้อ หมู่ท่ี  12  ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 12 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4755 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านวินัย  หมู่ท่ี 11   ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 11 วินัย ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4756 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาค้อ  หมู่ท่ี  2  ต้าบลปากชม  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 2 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4757 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยบ่อซืน  หมู่ท่ี  4  ต้าบลห้วยบ่อซืน  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 4 ห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4758 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยบ่อซืน  หมู่ท่ี  6  ต้าบลห้วยบ่อซืน  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 6 ห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4759 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนานกปีด  หมู่ท่ี  5  ต้าบลห้วยบ่อซืน  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 5 นานกปีด ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4760 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านวังผา  หมู่ท่ี 3   ต้าบลห้วยบ่อซืน  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 3 วังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4761 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ท่ี  10  ต้าบลห้วยพิชัย  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 10 ใหม่พัฒนา ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4762 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโป่งส้าราญ หมู่ท่ี  6  ต้าบลห้วยบ่อซืน  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 6 โป่งส้าราญ ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4763 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโนนสว่าง  หมู่ท่ี  9  ต้าบลห้วยพิชัย อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 9 โนนสว่าง ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4764 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยหินขาว  หมู่ท่ี  2  ต้าบลห้วยพิชัย  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 2 ห้วยหินขาว ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4765 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยทับช้าง  หมู่ท่ี  7  ต้าบลห้วยพิชัย  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 7 ห้วยทับช้าง ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4766 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาโม้  หมู่ท่ี 6   ต้าบลหาดคัมภีร์  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 6 นาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4767 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านปากม่ัง  หมู่ท่ี  5  ต้าบลหาดคัมภีร์  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 5 ปากม่ัง หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4768 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านห้วยเหียม  หมู่ท่ี  4  ต้าบลหาดคัมภีร์  อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 19 4 ห้วยเหียม หาดคัมภีร์ ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4769 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านท่อน  หมู่ท่ี  6  ต้าบลท่าศาลา  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 6 ท่อน ท่าศาลา ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4770 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโนนสว่าง  หมู่ท่ี  4  ต้าบลท่าศาลา  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 4 โนนสว่าง ท่าศาลา ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4771 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านท่าศาลา  หมู่ท่ี  5  ต้าบลท่าศาลา  อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 19 5 ท่าศาลา ท่าศาลา ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4772 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านน ้าทบ  หมู่ท่ี  6  ต้าบลสานตม  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 6 น ้าทบ ปลาบ่า ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4773 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกลาง  หมู่ท่ี  3  ต้าบลปลาบ่า อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 3 กลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4774 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านบง  หมู่ท่ี  1  ต้าบลร่องจิก  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 1 บง ร่องจิก ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4775 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านขามป้อม  หมู่ท่ี  9  ต้าบลร่องจิก  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 9 ขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4776 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกโพธ์ิริมน ้าสาน หมู่ท่ี  8  ต้าบลร่องจิก  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 8 กกโพธ์ิริมน ้าสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4777 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านท่ามะนาว  หมู่ท่ี 7  ต้าบลร่องจิก  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 7 ท่ามะนาว ร่องจิก ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4778 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกโพธ์ิแสนเอี ยม หมู่ท่ี  5  ต้าบลร่องจิก  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 5 กกโพธ์ิแสนเอี ยม ร่องจิก ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4779 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาขามป้อม หมู่ท่ี 4  ต้าบลร่องจิก  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 4 นาขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4780 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านร่องจิก หมู่ท่ี 2  ต้าบลร่องจิก  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 2 ร่องจิก ร่องจิก ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4781 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านม่วงไข่  หมู่ท่ี  8  ต้าบลสานตม  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 8 ม่วงไข่ สานตม ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4782 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโคนผง  หมู่ท่ี  9  ต้าบลสานตม  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 9 โคนผง สานตม ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4783 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  6  ต้าบลสานตม  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 6 โนนสะอาด สานตม ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4784 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านแสนสุข  หมู่ท่ี  5  ต้าบลสานตม  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 5 แสนสุข สานตม ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4785 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองแซง  หมู่ท่ี  2  ต้าบลสานตม  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 2 หนองแซง สานตม ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4786 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านถ ้ามูล  หมู่ท่ี  4  ต้าบลสานตม  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 4 ถ ้ามูล สานตม ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4787 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวลานคริสต์มาสภูเรือ บ้านภูเรือ หมู่ท่ี 7 ต้าบล

หนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

19 7 ภูเรือ หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4788 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง บ้านป่าจัน

ตม หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

19 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4789 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดป่าห้วยลาด บ้านหนองบง หมู่ท่ี 

4 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

19 4 บ้านหนองบง หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4790 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภคส้าหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูเรือ  บ้านหนองบัว หมู่

ท่ี 1 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

19 1 หนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4791 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านแก่งม่วง  หมู่ท่ี  2  ต้าบลหนองบัว  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 2 แก่งม่วง หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4792 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี 8  ต้าบลหนองบัว  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 8 สันติสุข หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4793 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านภูเรือ  หมู่ท่ี 7  ต้าบลหนองบัว  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 7 ภูเรือ หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4794 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านป่าจันตม  หมู่ท่ี 6  ต้าบลหนองบัว  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4795 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านแก่งไฮ  หมู่ท่ี  3  ต้าบลหนองบัว  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 3 แก่งไฮ หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4796 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองบัว  หมู่ท่ี 1  ต้าบลหนองบัว  อ้าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 19 1 หนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4797 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหินเกิ ง  หมู่ท่ี  4  ต้าบลโคกขมิ น  อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 19 4 หินเกิ ง โคกขมิ น วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4798 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกุดโง้ง  หมู่ท่ี  9  ต้าบลปากปวน  อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 19 9 กุดโง้ง ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4799 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านป่าเป้า  หมู่ท่ี  5  ต้าบลปากปวน  อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 19 5 ป่าเป้า ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4800 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านกกเต็น  หมู่ท่ี  16  ต้าบลผาน้อย  อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 19 16 กกเต็น ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4801 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองผ้า  หมู่ท่ี  3  ต้าบลผาบิ ง อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 19 3 หนองผ้า ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4802 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านนาหลัก  หมู่ท่ี  6  ต้าบลวังสะพุง  อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 19 6 นาหลัก วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4803 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ท่ี  11  ต้าบลหนองหญ้าปล้อง  อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 19 11 โนนสมบูรณ์ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4804 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส้าหรับแหล่งท่องเท่ียวคุณหมิง บ้านผางาม  หมู่ท่ี 10  ต้าบลปวนพุ  

อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

19 10 บ้านผางาม ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4805 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภคส้าหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภูปาเปาะ บ้านผาหวาย หมู่ท่ี 3 ต้าบลป

วนพุ อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

19 3 ผาหวาย ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.2

4806 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านจอมทอง  หมู่ท่ี  13   ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 13 จอมทอง ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4807 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนองจิก  หมู่ท่ี 12   ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 12 หนองจิก ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4808 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านผาฝ้าย  หมู่ท่ี 11   ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 11 ผาฝ้าย ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4809 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านผางาม  หมู่ท่ี 10   ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 10 ผางาม ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4810 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านหนอง  หมู่ท่ี 6   ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 6 หนอง ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4811 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านสวนห้อม หมู่ท่ี 4   ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 4 สวนห้อม ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4812 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านผาหวาย  หมู่ท่ี 3   ต้าบลปวนพุ  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 3 ผาวาย ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4813 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านร่องป่าไผ่  หมู่ท่ี  7   ต้าบลหนองหิน  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 7 ร่องป่าไผ่ หนองหิน หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4814 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านลานมัน  หมู่ท่ี 14   ต้าบลหนองหิน  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 14 ลานมัน หนองหิน หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4815 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า  บ้านไร่ศรีอุบล หมู่ท่ี  3   ต้าบลหนองหิน  อ้าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 19 3 ไร่ศีอุบล หนองหิน หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.282

4816 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 4 นางามใต้ นางาม เรณูนคร นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 6.9192

4817 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 โพนบกน้อย โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 1.9657

4818 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 2 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 6.9192

4819 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 หนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.9657

4820 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 สร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.9657

4821 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 14 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.9657

4822 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 ขว้างคลี กลุ่ม2 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.9657

4823 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 ขว้างคลี กลุ่ม1 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.9657

4824 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 เวินพระบาท เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.9657

4825 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.9657

4826 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 13.4948

4827 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 11 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 6.9192

4828 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.9657



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4829 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.9657

4830 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 นาสีนวน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.9657

4831 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 วังกระเบาน้อย โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.9657

4832 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 โพนสว่าง กลุ่ม2 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.9657

4833 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 โพนสว่าง กลุ่ม1 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.9657

4834 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 3 ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยทวย 13.4948

4835 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 โคกสี โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.9657

4836 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 2 หนองนางด่อน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 13.4948

4837 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 มิตรภาพ หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.9657

4838 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.9657

4839 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 8 บ้านจ้าปาทอง ต้าบลก้านเหลือง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 8 บ้านจ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4840 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 12 บ้านจ้าปาศรี ต้าบลก้านเหลือง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 12 บ้านจ้าปาศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4841 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 2 บ้านจอมศรี ต้าบลก้านเหลือง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 2 บ้านจอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4842 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 7 บ้านมูลอ้นน้อย ต้าบลค้าพี   อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 7 บ้านมูลอ้นน้อย ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4843 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 5 บ้านค้าพี น้อย ต้าบลค้าพี  อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 5 บ้านค้าพี น้อย ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4844 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 2 บ้านนาฮุม ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 2 บ้านนาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4845 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 5 บ้านหนองคอง ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 5 บ้านหนองคอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4846 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 9 บ้านนาสามัคคี ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 9 บ้านนาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4847 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองกระบ่ี ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 4 บ้านหนองกระบ่ี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4848 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 3 บ้านนามน ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 3 บ้านนามน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4849 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 1 บ้านนาเลียง ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 1 บ้านนาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4850 กรมการปกครอง โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก หมู่ท่ี 10 บ้านนาเจริญ ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม

19 10 บ้านนาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

4851 กรมการปกครอง โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก หมู่ท่ี 4 บ้านหนองกระบ่ี ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม

19 4 บ้านหนองกระบ่ี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

4852 กรมการปกครอง โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก หมู่ท่ี 9 บ้านนาสามัคคี ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม

19 9 บ้านนาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

4853 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ่อบาดาล 6 นิ ว ชั น 13.5 จ้านวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนท่ีก้าหนด

19 6 ค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

4854 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหอย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 10 บ้านหนองหอย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4855 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 1 บ้านหนองหอยน้อย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 1 บ้านหนองหอย

น้อย

นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4856 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 2 บ้านนาคู่กลาง ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 2 บ้านนาคู่กลาง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4857 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 11 บ้านดงอิน้า ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 11 บ้านดงอิน้า พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4858 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 16 บ้านนาทุ่งทอง ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 16 บ้านนาทุ่งทอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4859 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 12 บ้านท่าจ้าปา ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 12 บ้านท่าจ้าปา พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4860 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 7 บ้านสุขเกษม ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 7 บ้านสุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4861 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ่อบาดาล 6 นิ ว ชั น 13.5 จ้านวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนท่ีก้าหนด

19 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 5

4862 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 13 บ้านพุ่มแก ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 13 บ้านพุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4863 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 7 บ้านตับเต่า ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 7 บ้านตับเต่า พุ่มแก นาแก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

4864 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 1 บ้านสีชมพู ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 1 บ้านสีชมพู สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4865 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 8 บ้านหมากเฟือง ต้าบลหนองบ่อ  อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 8 บ้านหมากเฟือง หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4866 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ่อบาดาล 6 นิ ว ชั น 13.5 จ้านวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนท่ีก้าหนด

19 11 หนองสังข์ใต้ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

4867 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 1 บ้านหนองสังข์ ต้าบลหนองสังข์  อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 1 บ้านหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4868 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 3 บ้านค้าเม็ก ต้าบลหนองสังข์  อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 3 บ้านค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4869 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 12 บ้านดอนสักทอง ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 12 บ้านดอนสักทอง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4870 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 4 บ้านหนองห้าง ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 4 บ้านหนองห้าง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4871 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

4872 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4873 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งแะส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4874 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4875 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4876 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

4877 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

4878 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

4879 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

4880 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4881 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4882 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4883 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4884 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4885 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

4886 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4887 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4888 กรมการปกครอง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 19 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

4889 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 2 บ้านโนนหอม ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 19 2 บ้านโนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4890 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 6 บ้านผักขะย่า และหมู่ท่ี 7 บ้านโนนแดง ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม

19 6และ7 บ้านผักขะย่าและ

บ้านโนนแดง

ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4891 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองแคนและหมู่ท่ี 5 บ้านนาคอย ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม

19 3และ5 บ้านหนองแคน

และบ้านนาคอย

ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4892 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 1 บ้านยอดชาดและหมู่ท่ี 4 บ้านหนองบึง ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม

19 1และ4 บ้านยอดชาดและ

บ้านหนองบึง

ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4893 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ท่ี 2 บ้านยอดชาด ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 19 2 บ้านยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4894 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 4 บ้านนาขามและหมู่ท่ี 5 บ้านหัวภูธร ต้าบลวังยาง อ้าเภอวังยาง จังหวัด

นครพนม

19 4และ5 บ้านนาขามและ

บ้านหัวภูธร

วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4895 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 7 บ้านนาขามใต้และหมู่ท่ี 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ ต้าบลวังยาง อ้าเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม

19 7และ9 บ้านนาขามใต้

และบ้านใหม่ไทย

วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4896 กรมการปกครอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 3 บ้านโพนสวางและหมู่ท่ี 1 บ้านหนองแหน ต้าบลหนองโพธ์ิ อ้าเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม

19 3และ1 บ้านโพนสวาง

และบ้านหนอง

หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4897 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 3 บ้านน้อย

นาค้า  หมู่ 19 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 19 บ้านน้อยนาค้า กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4898 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  แห่งท่ี 2 บ้าน

หนองปลาดุก หมู่ 21 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 21 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4899 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  แห่งท่ี 1 บ้าน

หนองปลาดุก หมู่ 21 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 21 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4900 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 4 บ้านน้อย

นาค้า  หมู่ 19 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 19 บ้านน้อยนาค้า บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4901 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 2 บ้านน้อย

นาค้า  หมู่ 19 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 19 บ้านน้อยนาค้า บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4902 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 1 บ้านน้อย

นาค้า  หมู่ 19 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 19 บ้านน้อยนาค้า บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4903 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผึ ง หมู่ 15 

ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 15 บ้านผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4904 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเทพพนม หมู่ 

14 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 14 บ้านเทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4905 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผึ ง หมู่ 13 

ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 13 บ้านผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4906 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 12

 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 12 บ้านนาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4907 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 2 บ้านหนอง

ปลาดุก หมู่ 11 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 11 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4908 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 1 บ้านหนอง

ปลาดุก หมู่ 11 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 11 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.495

4909 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนม่วง หมู่ 9

 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 9 บ้านดอนม่วง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4910 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 2 บ้านนามน

 หมู่ 6 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 6 บ้านนามน บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4911 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 1 บ้านนามน

 หมู่ 6 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 6 บ้านนามน บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4912 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังกระแส หมู่ 4

 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 4 บ้านวังกระแส บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4913 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผึ ง หมู่ 1 

ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19 1 บ้านผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

4914 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

19 1 นาซอ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

4915 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

19 1 นาซอ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

4916 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 2

19 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

4917 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

19 4 ขามเตี ยใหญ่ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

4918 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน ้าส้าหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งท่ี 1

19 1 อ้อ นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

4919 เทศบาลต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากหมู่ท่ี12 บ้านท่าจ้าปา ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19 12 บ้านท่าจ้าปา พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4920 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหนองป่าช้า 19 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

4921 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหนองป่าช้า/หนองน ้าสาธารณประโยชน์ 19 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

4922 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 1 บ้านดอนเตย ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

19 1 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

4923 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

19 7 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

4924 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านตับเต่า  หมู่ท่ี  8 ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลา

ปาก จังหวัดนครพนม

19 8 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4925 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองหนองหมากแก้ว  หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองเทา

ใหญ่ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

19 7 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4926 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองดู่  หมู่ท่ี  6ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลา

ปาก จังหวัดนครพนม

19 6 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4927 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านตับเต่า  หมู่ท่ี  5ต้าบลหนองเทาใหญ่ อ้าเภอปลา

ปาก จังหวัดนครพนม

19 5 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4928 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านนาเชือกใหญ่  หมู่ท่ี  4 ต้าบลหนองเทาใหญ่ 

อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

19 4 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4929 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านนาเชือกน้อย  หมู่ท่ี  3 ต้าบลหนองเทาใหญ่ 

อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

19 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4930 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองเทาน้อย  หมู่ท่ี  2 ต้าบลหนองเทาใหญ่ 

อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

19 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4931 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองเทาใหญ่  หมู่ท่ี  1 ต้าบลหนองเทาใหญ่ 

อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

19 1 หนองเทาใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4932 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบ่อบาดาลไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 19 1 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.474

4933 เทศบาลต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร บ้านเสียวสงคราม หมู่ท่ี 6 ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 19 6 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

4934 เทศบาลต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร บ้านอ้วน หมู่ท่ี 4 ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 19 4 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

4935 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.9657

4936 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 9 พรนิยม หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.9192

4937 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 8 นาเจริญเหนือ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 13.4948

4938 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 โนนสามัคคี ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

4939 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 ศรีนาวา ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

4940 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 โคกงาม ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

4941 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 13 โนนสมบูรณ์ บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.9192

4942 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 โนนสมบูรณ์ ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.9657

4943 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 8 พรสวรรค์ โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.9192

4944 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 โนนเสถียร โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.9657

4945 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 2 หนองบัว นากั ง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 13.4948

4946 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 หนองบัว นากั ง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.9657

4947 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 ดาลบังบด นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.9657

4948 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 10 โนนยาง ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 13.4948

4949 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 11 ห้วยก้านเหลือง

น้อย

ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.9192

4950 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บะยาว หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.9657

4951 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 วังยาว วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.9657

4952 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 สร้างค้า วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.9657

4953 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 11 โนนไทยประสิทธ์ิ ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 13.4948

4954 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 ห้วยลึกอินทรนิมิต ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยคอง 1.9657

4955 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 2 ดงเกษม นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 6.9192

4956 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 4 นาตะแบง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 6.9192

4957 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 6.9192

4958 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 โคกตะแบง กลุ่ม 1 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 1.9657

4959 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 ค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.9657

4960 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.9657

4961 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 4 ค้าแฮดใหญ่ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 6.9192

4962 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 บัวระภาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4963 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

4964 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 โป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4965 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 โป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4966 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 นาค้าน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4967 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ดงยาง กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4968 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 พังคองใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4969 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 สงเปือย กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4970 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 กุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4971 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 กุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4972 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ดงยาง กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4973 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 สมสะอาด กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4974 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 บัวระภาเหนือ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4975 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 16 ค้าป่าหลาย ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

4976 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 ค้าป่าหลาย ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

4977 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 น้อยนาตะแบง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

4978 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 น้อยนาตะแบง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

4979 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 16 ค้าป่าหลาย ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

4980 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 ค้าป่าหลาย ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

4981 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 นิคมสหกรณ์ ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4982 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 ค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4983 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ป่งโพน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4984 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ค้าเขือง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4985 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 ค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4986 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 7 โนนสะอาด ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4987 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 ดงมัน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4988 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ค้าเขือง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4989 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 ค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

4990 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บ้านโคก ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4991 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4992 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4993 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4994 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 นาทาม ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4995 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 โพนสว่าง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4996 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 โพนสว่าง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4997 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 โพนสว่าง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

4998 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

4999 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5000 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5001 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 นาตจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5002 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5003 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 ดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5004 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 เหล่าสร้างถ่อ นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5005 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 นาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5006 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 15 วัฒนานคร นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5007 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 15 วัฒนานคร นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5008 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 ท่าไคร้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5009 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ดอนม่วย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

5010 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5011 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 โนนสวรรค์ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

5012 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ศูนย์ไหม บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5013 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 โคกหินตั ง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5014 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองแวงเหนือ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5015 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 สงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5016 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 สงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5017 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 พังคองใต้ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5018 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 สงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5019 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 พังคองใต้ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5020 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5021 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5022 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5023 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5024 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5025 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 โคกหินตั ง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5026 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 สงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5027 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 สงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5028 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 หนองแล้ง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5029 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 บ้านโคก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5030 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 นาค้าน้อย ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5031 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 นาค้าน้อย ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5032 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 นาค้าน้อย ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5033 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 โนนตูม ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5034 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5035 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5036 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5037 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5038 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5039 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5040 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5041 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5042 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5043 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5044 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5045 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 กกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5046 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 กกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5047 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 หนองแล้ง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5048 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 กกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5049 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 กกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5050 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5051 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5052 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5053 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5054 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5055 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5056 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 โค้งส้าราญ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5057 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 กุดโง้งใหญ่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5058 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 7 ค้าผักหนอก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5059 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 ด่านค้า มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5060 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 กุดโง้งน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5061 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 ถ.

ส้าราญ

เขตเทศบาล มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5062 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 เขตเทศบาล มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5063 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 กุดโง้งน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5064 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 กุดโง้งน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5065 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 นาค้าน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5066 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 เขตเทศบาล ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5067 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5068 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5069 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5070 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 เหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5071 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 ม่วง เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5072 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 7 จอมมณีใต้ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5073 จังหวัด ระบบสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 19 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.9635

5074 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 ค้าบก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5075 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5076 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 โพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5077 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยเปือย 19 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.456

5078 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาล 19 9 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.236

5079 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 ศรีมงคล ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5080 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 หนองกะปาด ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5081 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5082 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 11 ค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5083 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5084 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยปุ่ง 19 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.372

5085 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5086 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 เหล่าสร้างถ่อ ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5087 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5088 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 ค้าชะอี น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5089 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 13 ห้วยทราย น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5090 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ห้วยทราย น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5091 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 ดงภู่ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5092 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 แมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5093 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 แพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5094 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 แมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5095 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5096 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 14 ค้าชะอี บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5097 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 แมด บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5098 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 ดอนป่าแคน บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5099 จังหวัด ขุดสระน ้าสาธารณะ 19 1 นาสีนวล บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1688

5100 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ดอนป่าแคน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5101 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 หนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5102 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 หนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5103 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5104 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5105 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 ชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5106 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5107 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 หนองขอนแก่น ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

5108 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 เปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5109 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 โพนแดง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5110 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5111 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

5112 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

5113 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 หนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5114 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 หนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5115 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 นาดอกไม้ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5116 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 เหล่าดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5117 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ดอนตาล เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5118 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 เหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5119 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 เหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5120 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 เหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5121 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 เหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5122 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 เหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5123 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 โคก โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5124 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 นาห้วยกอก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.491

5125 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 นาห้วยกอก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.491

5126 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 นาทาม ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.491

5127 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 7 ตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.491

5128 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 หนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.491

5129 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.491

5130 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.491

5131 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 7 นาแล บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.491

5132 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 นาทาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5133 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 หนองสูง โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5134 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ดงมะแหน่ง โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5135 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 หนองแวงน้อย โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5136 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 โคกกลาง โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5137 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 เหล่ากลาง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5138 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 เหล่ากลาง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5139 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 หินลาด กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5140 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 บะ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5141 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 อุ่มไผ่ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5142 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5143 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5144 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5145 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5146 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5147 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5148 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5149 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ด่านมน นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5150 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 โนนสวรรค์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5151 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 โนนสวรรค์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5152 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 โนนสวรรค์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5153 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 โนนสวรรค์ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5154 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 ดานยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5155 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5156 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5157 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ทรายไหลแล้ง นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5158 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 ป่าเตย นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5159 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 3 หนองแวงน้อย นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5160 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 12 เรืองเจริญ นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5161 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 สุริโย ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5162 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 เหล่าต้นยม หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5163 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 โป่งแดง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5164 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 โค้งส้าราญ หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5165 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 6 วังนอง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5166 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 ค้าพอก โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5167 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 ค้าพอก โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5168 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 งิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5169 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 งิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5170 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 เหล่าหมี โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5171 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 10 ค้าพอก โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5172 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 งิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5173 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 9 งิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5174 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5175 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า (ซับเมิส) 19 5 เป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.2485

5176 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 บุ่ง บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5177 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5178 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5179 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 โนนยาง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5180 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5181 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 บุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5182 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 บุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5183 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 บุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5184 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 8 หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5185 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 โนนน ้าค้า หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5186 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 โนนน ้าค้า หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5187 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 โนนน ้าค้า หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5188 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 2 โคกกลาง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5189 จังหวัด ก่อสร้างประปาหอถังสูงขนาด 8 ลบ.ม. บ้านเหล่าน้อย 19 4 เหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

5190 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 1 บ้านภู หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5191 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 เหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.491

5192 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 4 ชะโนด บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5193 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 19 5 นาขามป้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.491

5194 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านหนองหญ้าไชย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4977

5195 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านหนองหญ้าไชย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4979

5196 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 บ้านหนองหญ้า

ไซย์ หมู่13

โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4978

5197 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 บ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4976

5198 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4978

5199 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านหนองหญ้าไชย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4984

5200 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4997

5201 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านค้าฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4993

5202 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5203 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

5204 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

5205 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านดอนม่วง

พัฒนา

โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4997

5206 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 บ้านป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4994

5207 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 บ้านป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4967

5208 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4965

5209 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 บ้านป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4996

5210 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

5211 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดงยาง กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4974

5212 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนันทวัน กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4976

5213 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4976

5214 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4979

5215 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดงยาง กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5216 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดงยาง กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4974

5217 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านนาโก กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5218 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านนาโก กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

5219 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4978

5220 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4974

5221 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านสมสะอาด กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5222 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5223 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านสมสะอาด กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

5224 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

5225 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านค้าน ้าเท่ียง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4989

5226 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านน้อยนาตะแบง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4956

5227 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาสองห้อง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4989

5228 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านสามขาเหนือ ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4993

5229 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านเหมืองบ่า ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

5230 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านเหมืองบ่า ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4976

5231 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านดงมัน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4978

5232 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านพรานอ้น ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4972

5233 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านโค้งส้าราญ ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

5234 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5235 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4979

5236 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 บ้านค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4984



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5237 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 บ้านค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

5238 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4976

5239 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4978

5240 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

5241 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านพรานอ้น ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5242 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านพรานอ้น ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4979

5243 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 บ้านพรานอ้น ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4974

5244 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านโคกสูง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5245 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านดงมัน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

5246 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านโคกสูง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4976

5247 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านค้าเขือง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4978

5248 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านค้าเขือง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4974

5249 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้าค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5250 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4974

5251 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสะอาด ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

5252 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสะอาด ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

5253 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านค้าอาฮวน ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4989

5254 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านนิคมสหกรณ์ ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4982

5255 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.498

5256 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4984

5257 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้าค้าแม็ก ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

5258 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านโนนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5259 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านดอน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4974

5260 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านสามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4978

5261 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

5262 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4985

5263 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

5264 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

5265 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผ้า) หมู่ท่ี 12 19 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

5266 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

5267 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน   ซาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 19 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5268 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ  ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 19 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5269 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5270 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 19 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5271 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 19 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5272 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายค้ามอน  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5273 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช  ซาเสน บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5274 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก  พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5275 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5276 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5277 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายล้าเงิน  คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 19 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5278 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5279 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี  มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5280 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

5281 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4978

5282 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4984

5283 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4986

5284 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านสงเปือย ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4986

5285 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4971

5286 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

5287 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านเหล่าแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4973

5288 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4984

5289 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

5290 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4985

5291 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านสงเปือย ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

5292 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านสงเปือย ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

5293 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4997

5294 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

5295 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4996

5296 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านโชคชัย ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4989

5297 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

5298 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

5299 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4984

5300 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4985

5301 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 ท่าไคร้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4992

5302 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้าค้าภูเงิน นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4993

5303 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านท่าไคร้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4997

5304 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านนาแล นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5305 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านส้มป่อย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4984

5306 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านส้มป่อย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4984

5307 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านเหล่าล้อม นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

5308 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านเขามโนรมญ์ 

หมู่9

นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4989

5309 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหนองหอย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

5310 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหนองหอย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

5311 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

5312 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4985

5313 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4985

5314 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้าสงเปือย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

5315 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านป่ากล้วย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4974

5316 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4979

5317 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

5318 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

5319 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4984

5320 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านป่าไร่ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4978

5321 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านป่าไร่ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4976

5322 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

5323 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

5324 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

5325 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

5326 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

5327 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านโนนตูม ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4993

5328 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านหนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4993

5329 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านกุดโง้งใหญ่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4976

5330 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านกุดโง้งใหญ่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4979

5331 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านกุดโง้งใหญ๋ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4985

5332 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4994

5333 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4981

5334 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4981

5335 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 บ้านห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4995

5336 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านกกไฮ ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

5337 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4997

5338 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.498



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5339 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4984

5340 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.496

5341 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านดานช้าง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4968

5342 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.496

5343 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านแข้ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4993

5344 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4975

5345 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4984

5346 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4993

5347 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.487

5348 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4981

5349 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4981

5350 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4984

5351 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4982

5352 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสะอาด หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4985

5353 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4998

5354 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

5355 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981

5356 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4978

5357 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านโนนสีทอง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4983

5358 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4978

5359 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4979

5360 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5361 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสะอาด นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4994

5362 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981

5363 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4994

5364 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4991

5365 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านนาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4993

5366 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

5367 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4993

5368 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5369 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านป่าแดง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4979

5370 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านบะ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4974

5371 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านอรัญญา กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4978

5372 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านอรัญญา กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5373 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านค้าแฮดใหญ่ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4979

5374 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านนาหลวง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4976

5375 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านชัยเจริญ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

5376 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านค้าแฮดใหญ่ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4974

5377 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านค้าแฮดใหญ่ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5378 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านกกแดง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4974

5379 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหินลาด กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4978

5380 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหินลาด กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4974

5381 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหินลาด กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5382 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านชัยเจริญ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4976

5383 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981

5384 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านนาหลวง กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

5385 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 บ้านโนนเจริญ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4978

5386 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 บ้านโนนเจริญ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981

5387 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านม่วงไข่ นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4975

5388 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านม่วงไข่ นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5389 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านม่วงไข่ นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4972

5390 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านค้านางโอก ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4982

5391 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5392 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านเหล่าต้นยม หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4975

5393 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านเหล่าต้นยม หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4975

5394 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4986

5395 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านงิ ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4979

5396 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านเป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

5397 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านเป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

5398 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านเป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4979

5399 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านเป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4974

5400 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4976

5401 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981

5402 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองแต้ หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4979

5403 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4998

5404 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านหนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4996

5405 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4978

5406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนาหนองบก ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4977

5408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนาหนองบก ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4975

5409 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านสองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4981

5410 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านโคกน ้าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.498

5411 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 4 หนองฮังแหลว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 13.4948

5412 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 2 ทุ่ง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 13.4948

5413 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 ทุ่งมน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.9657

5414 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 11 โนนหอมใหม่ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 13.4948

5415 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 หนองลาดใต้ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.9657

5416 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 โนนมาลา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.9657

5417 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 1.9657

5418 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 หนองผือน้อย นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.9657

5419 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 นาเจริญ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

5420 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 6 โนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้ายาม 6.9192

5421 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.9657

5422 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 โนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.9657

5423 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.9657

5424 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 16 ไฮ่น้อย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.9192

5425 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 ภูพานทอง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 1.9657

5426 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 8 นาอวนน้อย ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 13.4948

5427 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 แหลมทอง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.9657

5428 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บะทอง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.9657

5429 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 21 ตาดโตนใหม่พัฒนา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.9657

5430 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 ตาดโตน กลุ่ม2 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.9657

5431 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 ตาดโตน กลุ่ม1 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.9657

5432 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 โนนชนะสังคม หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.9657

5433 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บงใต้พัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

5434 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 ค้านาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

5435 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 อุดมพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

5436 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 สร้างฝาก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

5437 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

5438 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

5439 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

5440 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5441 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

5442 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

5443 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

5444 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

5445 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

5446 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

5447 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

5448 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5449 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5450 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5451 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5452 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5453 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5454 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โพนใหม่ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5455 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โพนใหม่ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5456 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โพนใหม่ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5457 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โพนใหม่ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5458 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 โพนบก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5459 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาสีนวลน้อย หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5460 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5461 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5462 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5463 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5464 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5465 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5466 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5467 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5468 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5469 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5470 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5471 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5472 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5473 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5474 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5475 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5476 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5477 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บึงสา เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5478 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5479 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5480 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านโคกสะอาด นาตาล เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5481 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านโคกสะอาด นาตาล เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5482 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 นาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5483 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 นาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5484 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 เหลสามัคคี บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5485 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 หนองสลาม บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.491

5486 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองบัว บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5487 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5488 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5489 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าเย่ียม บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5490 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าเย่ียม บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5491 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองบัว บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5492 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หนองน ้าค้า บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5493 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 บึงทวาย บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5494 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 เหล่าสามัคคี บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5495 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 หนองสลาม บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5496 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองบัว บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5497 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองบัว บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5498 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองบัว บึงทวาย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5499 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 เชียงเครือ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.491

5500 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ทุ่งมน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.491

5501 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โนนเบ็ญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5502 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โคกสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5503 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5504 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5505 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5506 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5507 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5508 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5509 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5510 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5511 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5512 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5513 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5514 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5515 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5516 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5517 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5518 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5519 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5520 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โนนเบ็ญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5521 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โนนเบ็ญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5522 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โคกสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5523 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โคกสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5524 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5525 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5526 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 เหล่าปอแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5527 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 เหล่าปอแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5528 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บ้านค้าผักแพรว โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5529 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บ้านค้าผักแพรว โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5530 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ้านห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5531 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ้านห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5532 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ้านห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5533 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ้านโนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5534 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ้านโนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5535 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 โพนยางค้า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.491

5536 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 โคกศรีสุพรรณ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.491

5537 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5538 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โพนนาไก่ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5539 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดงต้อง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5540 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดงต้อง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5541 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 ค้าผักแพว โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5542 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองจ่ีเต่า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5543 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5544 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5545 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5546 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5547 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5548 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5549 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองจ่ีเต่า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5550 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองจ่ีเต่า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5551 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองจ่ีเต่า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5552 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองจ่ีเต่า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5553 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5554 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5555 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5556 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5557 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5558 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าเย่ียม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5559 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5560 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5561 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5562 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5563 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5564 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5565 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5566 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5567 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5568 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5569 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5570 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โพนนาไก่ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5571 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 ค้าผักแพว โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5572 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5573 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5574 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 นายอ งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5575 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 เหล่าละโมง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5576 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5577 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ทามไฮ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5578 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 กุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5579 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 แมด ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5580 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 แมด ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5581 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นาแกน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.491

5582 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นาแกน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.491

5583 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นาแกน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5584 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ตากแดด ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5585 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนก้างปลา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5586 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5587 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ม่วงลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5588 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 กุดแข้ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5589 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองลาดน้อย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5590 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 หนองลาด หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5591 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ลาดกะเฌอ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5592 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บอน ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5593 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 นาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5594 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 นาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5595 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 เหล่า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5596 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 น้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5597 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 เหล่า เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5598 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 เหล่า เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5599 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5600 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5601 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5602 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5603 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 แสงจันทร์ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5604 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 พรหมศรีธาตุ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5605 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โนนมาลา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5606 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 แมด แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5607 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 แสงจันทร์ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5608 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 แสงจันทร์ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5609 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกนาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5610 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 แมด แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5611 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5612 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5613 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนางกอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5614 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนางกอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5615 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแข้ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5616 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนากอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5617 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนากอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5618 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5619 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5620 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าปอ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5621 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าปอ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5622 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนากอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5623 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนากอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5624 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนากอม ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5625 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5626 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5627 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5628 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5629 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5630 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5631 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 กลาง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5632 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 กลาง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5633 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 กลาง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5634 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5635 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5636 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5637 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5638 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5639 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5640 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5641 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าขาว ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5642 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5643 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5644 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5645 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ลาดดู่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5646 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ลาดดู่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5647 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ลาดดู่ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5648 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ลาดค้อ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5649 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ลาดค้อ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5650 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ลาดค้อ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5651 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 กลาง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5652 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 ห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5653 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5654 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองนางกอม ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5655 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5656 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ใหม่พัฒนา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5657 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ใหม่พัฒนา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5658 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5659 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5660 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5661 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนางกอม ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5662 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนางกอม ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5663 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนางกอม ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5664 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองนางกอม ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5665 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5666 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5667 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5668 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5669 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5670 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5671 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5672 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5673 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5674 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5675 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5676 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5677 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5678 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5679 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5680 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5681 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5682 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โนนสามัคคี เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5683 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โนนสามัคคี เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5684 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ท่าสาวคอย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5685 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 เชียงสือน้อย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5686 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 เชียงสือน้อย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5687 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 เชียงสือน้อย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5688 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 กลาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5689 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 กลาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5690 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 กลาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5691 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเด่ือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5692 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเด่ือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5693 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเด่ือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5694 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 เทพนิมิตร นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5695 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 เทพนิมิตร นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5696 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 เทพนิมิตร นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5697 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5698 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5699 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองผือใหม่ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5700 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองผือใหม่ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5701 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 เทพนิมิตร นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5702 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 เทพนิมิตร นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5703 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5704 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5705 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5706 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 บ้านปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5707 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 บ้านปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5708 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บ้านดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5709 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บ้านดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5710 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5711 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5712 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5713 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5714 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5715 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5716 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5717 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5718 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5719 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5720 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5721 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5722 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5723 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5724 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โนนกุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5725 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โพนทองวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5726 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5727 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5728 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5729 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5730 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5731 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5732 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5733 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5734 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5735 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5736 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5737 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ้งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5738 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ้งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5739 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ้งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5740 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ้งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5741 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ้งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5742 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ้งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5743 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ้งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5744 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5745 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5746 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5747 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5748 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5749 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5750 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5751 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บึงศา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5752 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บึงศา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5753 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บึงศา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5754 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5755 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5756 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5757 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5758 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5759 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5760 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5761 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5762 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5763 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5764 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5765 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5766 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5767 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5768 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5769 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5770 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5771 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 บ้านปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5772 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 บ้านปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5773 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5774 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5775 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5776 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5777 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5778 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5779 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5780 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5781 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5782 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5783 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5784 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 แป้น บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5785 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 น ้าพุ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5786 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5787 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.491

5788 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 จอมแจ้ง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5789 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 จอมแจ้ง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5790 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 จอมแจ้ง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5791 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 น ้าพุ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5792 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 น ้าพุ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5793 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 น ้าพุ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5794 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพนงามท่า บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5795 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพนงามท่า บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5796 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพนงามท่า บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5797 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5798 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5799 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5800 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5801 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5802 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5803 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5804 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5805 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5806 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5807 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5808 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5809 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5810 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5811 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5812 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.491

5813 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5814 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5815 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5816 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาล้อม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5817 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5818 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5819 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5820 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5821 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5822 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5823 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5824 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาจาร บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5825 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาจาร บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5826 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาจาร บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5827 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาล้อม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5828 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 กลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5829 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 กลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5830 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5831 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5832 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5833 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5834 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5835 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5836 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5837 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5838 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 กุดแฮด กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5839 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 กุดแฮด กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5840 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หนองแสงหาง กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5841 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5842 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5843 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5844 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ยางโลน นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5845 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โพนงาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5846 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5847 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5848 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5849 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5850 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5851 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5852 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5853 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โพนแพง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5854 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5855 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5856 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5857 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 น้อยดอนปอ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.491

5858 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โนนหอม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5859 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาล้อม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5860 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โนนหอม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5861 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 โนนหอม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5862 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 แสงจันทร์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5863 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 บ้านปุ่งวัฒนา กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.3075

5864 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาล้อม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5865 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาล้อม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5866 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาล้อม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5867 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ้านนาเพียงเก่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

5868 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ้านนาเพียงเก่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

5869 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 นาเพียงใหม่ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5870 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 นาเพียงใหม่ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5871 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5872 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียงเก่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5873 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียงเก่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5874 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียงเก่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5875 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5876 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5877 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5878 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5879 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 นาเพียง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5880 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านงิ ว นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5881 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ขาไก่ นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5882 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บอน นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5883 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บอน นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5884 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5885 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 โคกสว่าง นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5886 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองผือ นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5887 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ขาไก่ นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.3075

5888 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 หนองบัวสร้าง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5889 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 งิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5890 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 โคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5891 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5892 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 สนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5893 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 สนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5894 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5895 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5896 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 งิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5897 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 งิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5898 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 งิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5899 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5900 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5901 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ่อพังแคน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5902 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ่อพังแคน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5903 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5904 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5905 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5906 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5907 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 อุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5908 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 อุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5909 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 อุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5910 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 อุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5911 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ่อพังแคน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5912 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ่อพังแคน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5913 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ่อพังแคน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5914 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านงิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5915 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านงิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5916 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านงิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5917 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านงิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5918 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 อุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5919 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 หนองบัวสร้าง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร น ้าพุง 0.3075

5920 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5921 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 แสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5922 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 งิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5923 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 งิ ว อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5924 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ่อพังแคน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5925 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ่อพังแคน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5926 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ท่าควาย แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5927 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 16 ฉางบัวพา ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5928 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ทุ่งสีทอง ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5929 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ไทยสมบูรณ์ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5930 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บ้านโพนทอง นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5931 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บ้านโพนทอง นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5932 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บ้านโพนทอง นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5933 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านหนองแสง นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5934 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หนองพอกใหญ่ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5935 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หนองพอกใหญ่ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5936 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 นาถ่อน หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5937 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5938 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองเบญจ นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5939 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 19 7 บ้านดงสว่าง นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.26612

5940 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ดงภูทอง สุวรรณคาม นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5941 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ดงภูทอง สุวรรณคาม นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5942 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองปลิงใหม่ หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5943 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โนนสมบูรณ์ หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5944 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 โคกมะนาว หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5945 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 โคกมะนาว หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5946 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 โคกมะนาว หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5947 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ทันสมัย หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5948 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 19 4 บ้านทรายค้า หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.26612

5949 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ไทยเสรี โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5950 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ไทยเสรี โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5951 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ไทยเสรี โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5952 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 พุทธรักษา โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5953 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 พุทธรักษา โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5954 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 พุทธรักษา โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

5955 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 สุขส้าราญ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5956 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 สุขส้าราญ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5957 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 สุขส้าราญ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5958 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ไทยเสรี โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5959 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดงยาง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5960 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดงยาง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5961 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดงยาง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5962 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดงยาง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5963 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดงยาง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5964 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 จาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5965 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 จาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5966 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 จาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5967 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 จาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5968 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 จาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5969 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ดู่ มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5970 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ดู่ มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5971 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ดู่ มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5972 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ดู่ มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5973 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ดู่ มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5974 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพธ์ิชัย หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

5975 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ห้วยทราย ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5976 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ห้วยทราย ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5977 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ห้วยทราย ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5978 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ห้วยทราย ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5979 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ห้วยทราย ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

5980 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 บ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5981 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5982 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5983 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5984 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

5985 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5986 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5987 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5988 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5989 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5990 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5991 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 15 ไผ่ทอง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

5992 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5993 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5994 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5995 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5996 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5997 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5998 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

5999 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 16 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6000 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6001 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6002 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6003 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6004 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6005 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 หนองดินด้า นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6006 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 หนองดินด้า นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6007 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6008 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6009 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นาตากาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6010 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นาตากาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6011 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6012 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6013 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6014 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6015 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6016 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6017 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6018 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6019 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6020 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 สร้างหิน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6021 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 สร้างหิน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6022 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 สร้างหิน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6023 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6024 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6025 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6026 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6027 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6028 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6029 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6030 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6031 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6032 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6033 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6034 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6035 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6036 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6037 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6038 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6039 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6040 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บ้านบัวใหม่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6041 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บ้านบัวใหม่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6042 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บ้านบัวใหม่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6043 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บ้านบัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6044 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บ้านบัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6045 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บ้านบัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6046 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บ้านบัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6047 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นาตากาง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6048 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 สว่างพัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6049 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 สว่างพัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6050 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บัวใหญ่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6051 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บัวใหญพัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6052 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6053 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6054 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6055 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6056 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6057 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาซอน สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6058 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 นาซอน สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6059 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 สว่างพัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6060 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 สว่างพัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6061 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บัวใหญ่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6062 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 บัวใหญ่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6063 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6064 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6065 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6066 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 บัวใหญ่ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6067 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6068 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 เชิงชุม สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6069 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ขัวขอนแคน ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6070 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ขัวขอนแคน ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6071 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ขัวขอนแคน ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6072 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ขัวคอนแคน ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6073 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ขัวคอนแคน ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6074 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองส่าน โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6075 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองส่าน โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6076 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 หนองส่าน โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6077 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นางเต่ิง โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6078 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นางเต่ิง โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6079 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นางเต่ิง โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6080 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 นางเต่ิง โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6081 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองส่าน โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6082 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองส่าน โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6083 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ยางโล้น โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6084 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โคกไพศาล เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6085 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โคกไพศาล เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6086 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 ค้าหมูน เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6087 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 ค้าหมูน เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6088 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพธ์ิตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6089 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพธ์ิตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6090 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพธ์ิตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6091 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ยางค้า เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6092 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพธ์ิตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6093 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพธ์ิตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6094 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 โพธ์ิตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6095 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 เด่ือสรีคันไชย เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6096 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 เด่ือสรีคันไชย เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6097 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 น ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6098 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 น ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6099 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 น ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6100 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 น ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6101 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 น ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6102 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 จ้าปาดง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6103 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 จ้าปาดง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6104 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 จ้าปาดง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6105 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองมะเกลือ คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6106 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 คอนศรี คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6107 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 คอนศรี คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6108 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ปลาหลาย คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6109 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 โพธ์ิทอง คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6110 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6111 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6112 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6113 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6114 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6115 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6116 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6117 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6118 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6119 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6120 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6121 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6122 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6123 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 18 วังน ้าเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6124 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 20 หนองนาแซง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6125 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 20 หนองนาแซง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6126 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 20 หนองนาแซง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6127 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 20 หนองนาแซง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6128 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 20 หนองนาแซง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6129 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 20 หนองนาแซง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6130 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 หนองตากวย ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6131 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 คอนศรี วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6132 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ปลาหลาย วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6133 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ห้วยแสง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6134 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ห้วยแสง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6135 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 16 โนนอุดม ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6136 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 โนนสวาท ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6137 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ศรีวิชัย ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6138 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ห้วยแสง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6139 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 โคกสะอาด ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6140 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 โคกสะอาด ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6141 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 โคกสะอาด ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6142 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6143 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6144 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6145 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 แก้ง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6146 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 แก้ง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6147 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 โนนเจริญศิลป์ ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6148 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 โนนจ้าปาหอม หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

6149 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 โนนจ้าปาหอม หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

6150 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 โนนเจริญศิลป์ หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

6151 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 นาคอย หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6152 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองสนม หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6153 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองสนม หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6154 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาจาร หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6155 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาจาร หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6156 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 นาจาร หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6157 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บะป่าคา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6158 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บะป่าคา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6159 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บะป่าคา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6160 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หัวนา อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6161 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หัวนา อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6162 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หัวนา อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6163 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หัวนา อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6164 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 หัวนา อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6165 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ค้อเขียว ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6166 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ป่าโจด ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6167 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ดงบัง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6168 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ค้อเขียว ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6169 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ดอนยาวใหญ่ ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6170 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 ตาดภูวง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6171 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ทุ่งเชือก ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6172 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ทุ่งเชือก ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6173 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6174 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6175 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6176 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 ปลาโหลน้อย ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6177 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 ปลาโหลน้อย ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6178 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 พังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6179 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 ดงเชียงเครือ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6180 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 เหล่า วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6181 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 19 หนองแวงค้า วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6182 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 ห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6183 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 ดงเชียงเครือ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6184 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 ห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6185 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 14 ห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6186 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 15 ดงน้อย วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6187 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 ดงสีชมพู วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6188 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 ดงสีชมพู วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6189 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 ดงสีชมพู วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6190 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 กุดตะคาม วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6191 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 หนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6192 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 โพนทอง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6193 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 ปลาโหล วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6194 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 หนองดินด้า วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6195 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 วาริช วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6196 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 วาริช วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6197 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 จ้าปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6198 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โคกสีไค แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6199 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โคกสีไค แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6200 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โคกสีไค แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

6201 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 10 หนองแค ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6202 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ค้าเจริญ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6203 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ขาม ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6204 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โคกพุทธา ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6205 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ดอนย่านาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6206 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6207 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6208 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6209 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6210 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6211 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6212 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6213 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6214 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6215 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6216 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6217 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6218 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6219 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6220 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6221 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6222 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6223 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6224 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6225 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6226 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6227 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6228 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 นาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6229 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 นาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6230 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

6231 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 ค้านาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6232 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ย้านค้าชัยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6233 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ดงสวรรค์ บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6234 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ดงสวรรค์ บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6235 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ตาลเนิ ง บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6236 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บะฮี บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6237 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ค้าไชวาล บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

6238 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 หนามแท่งใหญ่ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

6239 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 หนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6240 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 นาสีนวลใต้ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3075

6241 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 โคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6242 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 เจริญชัย ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6243 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 อุดมพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6244 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 หนองลุมพุก ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6245 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 หนองลุมพุก ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6246 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 3 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6247 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6248 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6249 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6250 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6251 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6252 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ทุ่งบ่อ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6253 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ดงสร้างค้า ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6254 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ดงสร้างค้า ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6255 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ดงสร้างค้า ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6256 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 ดงสร้างค้า ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6257 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 11 ทรายทอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6258 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 9 หนองเจริญ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6259 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6260 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6261 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6262 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6263 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6264 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 โพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6265 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 โพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6266 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ่อแกใหญ่ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6267 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6268 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6269 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6270 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6271 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6272 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6273 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6274 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ถ ้าติ ว ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6275 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ถ ้าติ ว ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6276 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 ถ ้าติ ว ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6277 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าวัด ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6278 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6279 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6280 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6281 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6282 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6283 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ่อแกใหญ่ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6284 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 บ่อแกใหญ่ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6285 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6286 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6287 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6288 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6289 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 เหล่าใหญ่ วัฒนา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

6290 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 8 หนองแวง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6291 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 นาโน โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6292 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 กลาง โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6293 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 นาโน โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6294 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 กลาง โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6295 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 หนองสนม โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6296 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 ท่าก้อน ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

6297 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ท่าควาย ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6298 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 7 ท่าควาย ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.3075

6299 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาฮี นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

6300 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 4 โนนสวรรค์ นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6301 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 นาฮี นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

6302 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 บะหว้า บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6303 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 วาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.491

6304 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 กุดจอกน้อย วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6305 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 กุดจอกน้อย วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6306 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โคกไม้ล้ม วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6307 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 โคกไม้ล้ม วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6308 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 วาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6309 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 2 วาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6310 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 1 กุดจอกน้อย วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6311 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 13 โคกไม้ล้ม วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6312 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 17 อากาศ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6313 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 นาเมืองน้อย อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6314 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 12 นาเมืองน้อย อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3075

6315 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 19 5 ดอนแดง อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3075

6316 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสาธารณะ บ้านชัยชนะ  (คุ้มเจริญสุข)  หมู่ท่ี  13 19 3 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6317 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสาธารณะ  บ้านท่าวารี  หมู่ท่ี  6 19 6 ท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6318 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาค้าหล่ม  บ้านทุ่งสวรรค์  หมู่ท่ี  13 19 13 ทุ่งสวรรค์ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6319 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬา  บ้านท่าดินแดงพัฒนา  หมู่ท่ี  12 19 12 ท่าดินแดงพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6320 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ท่ี  12 19 12 ท่าดินแดงพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6321 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ศพด.บ้านห้วยโมง  หมู่ท่ี  10 19 10 ห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6322 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านเจริญชัย  หมู่ท่ี  9 19 9 เจริญชัย ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6323 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา  บ้านเจริญชัย หมู่ท่ี 9 19 9 เจริญชัย ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6324 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ศพด. บ้านเจริญชัย  หมู่ท่ี 9 19 9 เจริญชัย ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6325 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ป่าช้าสาธารณะ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ท่ี 8 19 8 อุดมพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6326 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ศาลาหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ท่ี 8 19 8 อุดมพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6327 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านท่าวารี  หมู่ท่ี  6 19 6 ท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6328 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสาธารณะสีสุกน้อย  บ้านสีสุก หมู่ท่ี  5 19 5 สีสุก ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6329 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านสีสุก หมู่ท่ี 5 19 5 ค้าก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6330 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ป่าช้าสาธารณะ บ้านค้าก้าว  หมู่ท่ี  4 19 4 ค้าก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6331 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศพด.บ้านค้าก้าว  หมู่ท่ี  4 19 4 ค้าก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6332 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ศพด.บ้านภูตะคาม หมู่ท่ี 2 19 2 ภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6333 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาค้าเมย บ้านภูตะคาม หมู่ท่ี 2 19 2 ภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6334 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศพด.บ้านท่าศิลา 19 1 ท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

6335 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสาธารณะ บ้านดงสร้างค้า หมู่ท่ี 12 19 12 ดงสร้างค้า ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

6336 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 8 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

6337 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสาธารณะ บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 3 19 3 หนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

6338 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสาธารณะ บ้านถ ้าติ ว หมู่ท่ี 2 19 2 ถ ้าติ ว ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

6339 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ศพด. หมู่ท่ี 8) 19 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

6340 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ศพด. หมู่ท่ี 6) 19 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

6341 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ศพด. หมู่ท่ี 3) 19 3 หนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.7133

6342 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 วังยางเหนือ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 1.9657

6343 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 ดงเจริญ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 1.9657

6344 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 12 น ้าโล้ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 6.9192

6345 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 8 ค้าแสนสุข บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 13.4948

6346 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 9 โคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 6.9192

6347 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 14 สวยเสด็จ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 1.9657

6348 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 10 ยางชุมใต้ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.9192

6349 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 สระใคร สระใคร สระใคร หนองคาย น ้าสวย 1.9657

6350 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 6 โคกสะอาด โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 13.4948

6351 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 นิคมเกษตรกรรม

ทหารผ่านศึก

ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.9657

6352 องค์การบริหารส่วนต้าบล สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านภูเขาขามขุดเจาะนานางสมเกตุ  ยุรปักษ์ บ้านภูเขาขาม ม.8 19 8 ภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4995

6353 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 10 จ้าปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 6.9192

6354 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 โนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6355 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 9 โนนเด่ือ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 6.9192

6356 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 3 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี น ้าสวย 13.4948

6357 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 หินโงม กลุ่ม 3 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6358 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 โนนทอง กลุ่ม2 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี น ้าสวย 1.9657



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6359 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 โนนทอง กลุ่ม1 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6360 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 จุ้ม กลุ่ม3 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6361 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 จุ้ม กลุ่ม2 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6362 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 จุ้ม กลุ่ม1 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี น ้าสวย 1.9657

6363 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี น ้าสวย 1.9657

6364 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 หินโงม กลุ่ม 2 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6365 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 หินโงม กลุ่ม 1 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี น ้าสวย 1.9657

6366 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 หนองแปน กลุ่ม2 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6367 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 หนองแปน กลุ่ม1 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี น ้าสวย 1.9657

6368 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 ช้างใหญ่ นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี ห้วยดาน 1.9657

6369 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 4 กุดเช่ือม โนนทอง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 6.9192

6370 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 กุดเช่ือม โนนทอง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 1.9657

6371 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 7 เพ่ิม นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 13.4948

6372 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 7 เพ่ิม นาแค นายูง อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 6.9192

6373 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 เพ่ิม นาแค นายูง อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.9657

6374 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 5 นาต้อง นายูง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 13.4948

6375 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 เทพประทาน น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.9657

6376 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 น ้าปู่ บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 1.9657

6377 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 8 ศรีวิไล สามัคคี น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 6.9192

6378 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 ศรีวิไล สามัคคี น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 1.9657

6379 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 ศรีสามารถ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1.9657

6380 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 มีชัย บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.9657

6381 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 1 อ้อมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 6.9192

6382 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 4 ชัยเจริญ ค้าบง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 13.4948

6383 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 ม่วง จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.9657

6384 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 นารายณ์ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.9657

6385 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 สันติสุข หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.9657

6386 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 14 เชียงกรม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ห้วยดาน 13.4948

6387 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 300 ไร่ 19 11 แดง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 6.9192

6388 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ พื นท่ี 500 ไร่ 19 8 หนองแวงสีชมภู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 13.4948

6389 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 หนองแวงศรีวิลัย กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6390 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 โพธ์ิวารี หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.9657

6391 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.9657

6392 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 นาค้า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.9657



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6393 จังหวัด ระบบสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 19 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.9635

6394 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยเปือย 19 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.456

6395 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาล 19 9 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.236

6396 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยปุ่ง 19 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.372

6397 จังหวัด ขุดสระน ้าสาธารณะ 19 1 นาสีนวล บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1688

6398 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6399 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 บ้านป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6400 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6401 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 15 บ้านป่งเป้า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

6402 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 นาสองห้อง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4991

6403 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนาตะแบง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4988

6404 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านน้อยนาตะแบง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4988

6405 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านนาเสือหลาย ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4988

6406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 14 บ้านค้าเขือง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 14 บ้านค้าเขือง ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสะอาด ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

6409 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6410 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6411 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผ้า) หมู่ท่ี 12 19 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6412 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6413 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน   ซาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 19 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6414 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ  ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 19 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6415 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6416 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 19 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6417 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 19 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6418 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายค้ามอน  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6419 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช  ซาเสน บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6420 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก  พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6421 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6422 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6423 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายล้าเงิน  คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 19 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6424 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6425 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี  มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6426 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6427 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4977

6428 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4986

6429 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

6430 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

6431 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านสงเปือนเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4977

6432 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านดอนสวรรค์ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4985

6433 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านจอมมะณี

เหนือ

ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

6434 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านหนองหนาม

เต้า

นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4982

6435 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 13 บ้านโนนบุบผา นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4985

6436 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านเหล่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

6437 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 14 บ้านบูรพาประชา

สุข

นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4975

6438 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

6439 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 16 บ้านเหล่าป่าเป้ด

ใหม่

นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

6440 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านท่าไคร้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4991

6441 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 หนองหอย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4985

6442 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านดงมอน บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6443 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านดงมอน บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6444 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6445 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้าผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4988

6446 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านผ่ึงเดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4981

6447 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านหนองปลาซิว ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4986

6448 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านหนองแล้ง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4988

6449 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านหนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4983

6450 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านกกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.498

6451 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านหนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.498

6452 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านค้าผึ ง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.498

6453 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านค้าผึ ง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4977

6454 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4978

6455 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านหนองไผ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4983

6456 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4975

6457 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4985

6458 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4982

6459 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านค้าตุนาง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6460 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านกุดโง้งน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6461 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 กุดโง้งน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6462 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านแฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6463 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านหนองสระพัง

ทอง

โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6464 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโนนป่าแดง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6465 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านแฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6466 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6467 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโนนป่าแดง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6468 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาดอกไม้ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6469 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6470 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6471 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านาดอกไม้ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6472 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6473 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านแฝก โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6474 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6475 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6476 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านหนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4978

6477 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านหนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4985

6478 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

6479 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4981

6480 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโนนป่าแดง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

6481 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโนนป่าแดง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

6482 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

6483 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4977

6484 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4978

6485 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพนงาม โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

6486 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6487 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6488 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6489 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6490 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6491 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6492 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4986

6493 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

6494 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านแพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6495 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านแพง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4975

6496 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4978

6497 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4977

6498 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.498

6499 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านหนองปลาซิว บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

6500 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4985

6501 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

6502 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านแมด บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4987

6503 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6504 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6505 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6506 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6507 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6508 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6509 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6510 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6511 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6512 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านดงยาง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านดงยาง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6514 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านดงยาง บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6515 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านแข้ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6516 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านแข้ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6517 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6518 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6520 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโคก บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6521 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4988

6522 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

6523 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4985

6524 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านโนนสังศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4981

6525 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโนนก่อ บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4982

6526 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4982

6527 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4979

6528 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4982



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6529 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4979

6530 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโนนก่อ บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6531 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4978

6532 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านโพธ์ิศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.498

6533 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4978

6534 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4975

6535 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านหนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4978

6536 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านหนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4975

6537 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

6538 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.498

6539 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านหัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

6540 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านหัวขัว หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

6541 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.498

6542 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

6543 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านหนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4985

6544 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.498

6545 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6546 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

6547 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองอิน

หม่อน

หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.498

6548 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองอิน

หม่อน

หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

6549 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4986

6550 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4983

6551 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4977

6552 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.498

6553 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4983

6554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4988

6555 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4977

6556 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4986

6557 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4983

6558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.498

6559 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 0.4977

6560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 นาซิงศรีสมบูรณ์ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 นาซิงศรีสมบูรณ์ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านท่าห้วยค้า เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านท่าห้วยค้า เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6568 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6569 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนาซิง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6570 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6571 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6572 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6573 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6574 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6575 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6576 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6577 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6578 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6579 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6580 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6581 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6582 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6583 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6584 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านโคก โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6585 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านโคก โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6586 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านโคก โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6587 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6588 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6589 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6590 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6591 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6592 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6593 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านแก้ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6594 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านแก้ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6595 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านแก้ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6596 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านดอนป่าแคน ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6597 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนาห้วยกอก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6598 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4989

6599 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านตาลใหม่ ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4983

6600 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านผาสุก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4985

6601 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4986

6602 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4986

6603 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4977

6604 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 โพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4986

6605 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4987

6606 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4986

6607 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนาห้วยกอก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4984

6608 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 โพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4983

6609 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านนาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6610 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านนาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6611 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสะอาด นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6612 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6613 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านนาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6614 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านโนนสะอาด นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6615 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6616 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6617 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6618 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6619 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6620 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6621 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6622 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6623 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6624 เทศบาลต้าบล โครงการขุดจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6625 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11  งบประมาณ  

250,000บาท

19 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6626 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10  งบประมาณ  

250,000บาท

19 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6627 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9  งบประมาณ  

250,000บาท

19 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6628 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6629 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6630 เทศบาลต้าบล โครการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6631 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6632 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง  ทต.บ้านแก้ง 2  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6633 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6634 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6635 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6636 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6637 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6638 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านแก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4988

6639 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4979

6640 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4988

6641 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4988

6642 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4988

6643 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4988

6644 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านบาก บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4988

6645 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านภูค้า บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4986

6646 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4984

6647 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4987

6648 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4985

6649 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านบาก บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4989

6650 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านบาก บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4982

6651 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านบาก บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4985

6652 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านบาก บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4983

6653 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านนาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6654 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านโนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6655 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6656 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6657 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6658 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านนาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6659 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6660 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6661 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านห้วยทราย ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6662 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านห้วยทราย ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6663 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านโนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6664 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6665 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองแม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6666 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6667 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านนายาง ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6668 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองแม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6669 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6670 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6671 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4989

6672 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านค้าไหล นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6673 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านสมสะอาด นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6674 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาอุดม นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6675 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านค้าไหล นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6676 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาอุดม นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6677 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านนาเจริญ นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6678 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านเล่านางงาม นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4986

6679 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านนาเจริญ นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981

6680 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านวงพระจันทร์ นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

6681 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านขอนแก่น นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4983

6682 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านนาอุดม นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4987

6683 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 11 บ้านวงพระจันทร์ นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4985

6684 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 5 บ้านค้าไหล นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4985

6685 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านป่าเตย นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6686 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านนาอุดม นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981

6687 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านทรายไหลแล้ง นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4979

6688 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 ป่งแดง นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4972

6689 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 12 บ้านเรืองเจริญ นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6690 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านด่านมน นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6691 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านภูแผงม้า นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6692 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านโนนสว่าง นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6693 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านภูแผงม้า นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6694 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 4 บ้านด่านมน นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6695 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 14 บ้านเหล่าสามัคคี นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6696 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านหนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4975

6697 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านหนองข่า หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

6698 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านโนนสะอาด หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4981



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6699 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 9 บ้านเหล่าต้นยม หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4986

6700 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านหนองโอ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6701 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 8 บ้านหนองโอ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6702 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 7 บ้านเหล่ากว้าง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6703 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 6 บ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6704 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองโอ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6705 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 3 บ้านหนองโอ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6706 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6707 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6708 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6709 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6710 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 10 บ้านค้าพอก โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4983

6711 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6712 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 1 บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6713 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6714 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6715 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 2 บ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4988

6716 จังหวัด ระบบสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 19 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.9635

6717 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยเปือย 19 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.456

6718 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาล 19 9 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.236

6719 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยปุ่ง 19 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.372

6720 จังหวัด ขุดสระน ้าสาธารณะ 19 1 นาสีนวล บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1688

6721 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 19 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

6722 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดานเพ่ือการเกษตร 19 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

6723 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6724 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6725 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผ้า) หมู่ท่ี 12 19 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6726 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6727 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน   ซาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 19 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6728 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ  ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 19 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6729 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6730 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 19 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6731 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 19 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6732 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายค้ามอน  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6733 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช  ซาเสน บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6734 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก  พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6735 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6736 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6737 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายล้าเงิน  คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 19 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6738 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6739 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี  มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6740 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6741 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6742 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6743 เทศบาลต้าบล โครงการขุดจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6744 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11  งบประมาณ  

250,000บาท

19 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6745 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10  งบประมาณ  

250,000บาท

19 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6746 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9  งบประมาณ  

250,000บาท

19 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6747 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6748 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6749 เทศบาลต้าบล โครการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6750 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6751 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง  ทต.บ้านแก้ง 2  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6752 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6753 จังหวัด ระบบสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 19 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.9635

6754 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยเปือย 19 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.456

6755 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาล 19 9 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.236

6756 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยปุ่ง 19 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.372

6757 จังหวัด ขุดสระน ้าสาธารณะ 19 1 นาสีนวล บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1688

6758 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 19 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

6759 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดานเพ่ือการเกษตร 19 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

6760 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6761 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6762 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผ้า) หมู่ท่ี 12 19 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6763 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6764 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน   ซาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 19 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6765 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ  ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 19 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6766 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6767 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 19 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6768 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 19 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6769 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายค้ามอน  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6770 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช  ซาเสน บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6771 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก  พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6772 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6773 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6774 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายล้าเงิน  คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 19 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6775 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6776 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี  มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6777 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6778 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6779 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6780 เทศบาลต้าบล โครงการขุดจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6781 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11  งบประมาณ  

250,000บาท

19 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6782 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10  งบประมาณ  

250,000บาท

19 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6783 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9  งบประมาณ  

250,000บาท

19 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6784 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6785 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6786 เทศบาลต้าบล โครการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6787 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6788 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง  ทต.บ้านแก้ง 2  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6789 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6790 จังหวัด ระบบสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 19 9 หนองสระพัง โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.9635

6791 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยเปือย 19 13 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.456

6792 จังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาล 19 9 ห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.236

6793 จังหวัด ติดตั งระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  สายนาห้วยปุ่ง 19 3 ห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.372

6794 จังหวัด ขุดสระน ้าสาธารณะ 19 1 นาสีนวล บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1688

6795 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดานเพ่ือการเกษตร 19 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4952

6796 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าท่อเหล่ียม 2 จุด 19 3 สองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.349

6797 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 19 5 นาขามป้อม หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

6798 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6799 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6800 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผ้า) หมู่ท่ี 12 19 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (6,827 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (13,809 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

6801 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการผลิตน ้าในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.277

6802 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน   ซาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 6 19 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6803 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ  ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 19 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6804 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 19 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6805 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 19 13 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6806 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 19 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6807 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายค้ามอน  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6808 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช  ซาเสน บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6809 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก  พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6810 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6811 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6812 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายล้าเงิน  คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 10 19 10 ดอนสวรรค์ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6813 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง  รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6814 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี  มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ท่ี 4 19 4 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6815 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 19 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.496

6816 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6817 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6818 เทศบาลต้าบล โครงการขุดจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12  งบประมาณ  

250,000บาท

19 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6819 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11  งบประมาณ  

250,000บาท

19 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6820 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10  งบประมาณ  

250,000บาท

19 2 ค้าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6821 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9  งบประมาณ  

250,000บาท

19 7 ค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6822 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6823 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6824 เทศบาลต้าบล โครการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6825 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6826 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง  ทต.บ้านแก้ง 2  งบประมาณ  

250,000บาท

19 4 นาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25

6827 เทศบาลต้าบล โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1  งบประมาณ  

250,000บาท

19 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.25



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
พ.ศ. 2566-2570

ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

1 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าห้วยชโงม (ปชด) พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 20 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 60

2 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าบ้านค้าเตย (ห้วยบังฮวก) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน พื นท่ีรับประโยชน์ 1,500 ไร่ 20 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 48.853

3 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าบ้านโพนสวรรค์ (ห้วยทวย) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน พื นท่ีรับประโยชน์ 1,000 ไร่ 20 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 45.313

4 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าบ้านดงป่ายูง (ห้วยบังฮวก) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน พื นท่ีรับประโยชน์ 1,500 ไร่ 20 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 48.918

5 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าบ้านดอนพะธาย-ดอนศาลา  (ห้วยน ้าอูน) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน พื นท่ีรับประโยชน์ 1,500 ไร่ 20 ดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 78.988

6 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยก้าแพงพร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 20 ท่าโพธ์ิ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 432.2038

7 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าห้วยมุก พื นท่ีรับประโยชน์ 600 ไร่ 20 สมสะอาด กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 60

8 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยบังอ่ี  จังหวัดมุกดาหาร 20 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 85.34

9 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร.ห้วยวังฮู (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั นน ้าโขง) 20 เหล่าจอมมณี มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 75

10 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ห้วยบอน (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั นน ้าโขง) 20 บอน หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 75

11 กรมชลประทาน ปตร.ห้วยคอก   ขนาดบาน 3x3 เมตร จ้านวน 2 ช่อง 20 วังใหม่ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

12 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ประตูระบายน ้าห้วยบังกอทั ง 2 ฝ่ัง โครงการชลประทานนครพนม 21 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

13 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ประตูระบายน ้าห้วยบังกอทั ง 2 ฝ่ัง โครงการชลประทานนครพนม 21 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

14 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อรับน ้า ปตร.ห้วยบังกอ  โครงการชลประทานนครพนม 21 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

15 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านนาบัว จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

16 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้าล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

17 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองดักน ้าจ้างเหมา อาคารรับน ้าฝ่ังขวา ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปริมาณดินขุด 9,880 ลบ.ม. โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาน ้าก้่า

21 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.45

18 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองดักน ้าจ้างเหมา ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปริมาณดินขุด 10,850 ลบ.ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

19 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารรับน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าบัง ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 6 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

20 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

21 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด้าเนินการเองล้าห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน 21 หนองย่างชิ น หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

22 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารรับน ้าพนังกั นน ้า  ปตร.ห้วยแคน 21 โพนแพง หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

23 กรมชลประทาน ปรับปรุงลาดด้านท้าย ปตร.ห้วยบังฮวก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 21 หนองเบ็ญ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 19

24 กรมชลประทาน ซ่อมแซมราวกันตก ปตร.ห้วยแคน จ้านวน 1 แห่ง 21 โพธ์ิทอง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

25 กรมชลประทาน ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า   ปตร.ห้วยแคน จ้านวน 1 แห่ง 21 โพธ์ิทอง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

26 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพนังกั นน ้าฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม.3+390 - 8 +720 ปตร.ห้วยแคน 21 ดอนกลาง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.8

27 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน ้าบ้านนาคู่ 21 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

28 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านนาคู่ จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

29 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดด้าเนินการเอง ล้าน ้าก้่า ปตร.ธรณิตนฤมิต 21 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 7

30 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร. ห้วยลังกา  โครงการชลประทานนครพนม 21 ท่าลาด นาเข บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 11

31 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน ้าบ้านตับเต่า 21 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

32 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.ตับเต่า จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

33 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองดักน ้าจ้างเหมา ฝ่ังซ้ายด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปริมาณดินขุด 9,660 ลบ.ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

น ้าก้่า

21 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.44

34 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

35 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน ้าล้น ปตร.ตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.45

36 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้าล้น ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 หนองเทา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

37 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 หนองเทา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

38 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารประกอบหนองบัวทอง ปตร.บ้านนาขาม จ้านวน 4 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

39 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดด้าเนินการเอง ล้าน ้าก้่า ปตร.นาขาม 21 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

40 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย  ปตร.น ้าอูน จ้านวน 1 แห่ง  โครงการชลประทานนครพนม 21 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.6

41 กรมชลประทาน ซ่อมแซมประตูน ้าและอาคารประกอบระบบท่อ อ่างเก็บน ้าห้วยหินลับ  จ้านวน 8 แห่ง  โครงการชลประทานมุกดาหาร 21 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

42 กรมชลประทาน ซ่อมแซมประตูระบายน ้าปากคลอง RMC และปากคลอง LMC อ่างเก็บน ้าห้วยนกเค้าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริโครงการชลประทานสกลนคร 21 กุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.2

43 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงบึงแต้ ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.640 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 หนองใส โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.91

44 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน ้าบ้านหนองบึง 21 หนองบึง แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.5

45 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินบึงไม้ตาย ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.600 กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 ด่านม่วงค้า ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.9

46 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านหนองบึง จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 21 หนองบึง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.5

47 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเลย บ้านกลาง ต้าบลปากตม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 22 บ้านกลาง ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 150

48 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าลาย ชุมชนบ้านเลิงใหญ่ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 22 บ้านเลิงใหญ่ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

49 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองน ้าลายบ้านสูบ หมู่ท่ี 1 และบ้านนาส้าราญ หมู่ท่ี 9 ต้าบลน ้าสวย อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความยาว 800 เมตร 22 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 24

50 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเลย บริเวณท่าดินปุ่น บ้านโพนค่าย หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความยาว 506 เมตร 22 นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 19.4269

51 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมน ้าหมัน บ้านตลาด หมู่ท่ี 1 และบ้านเด่ิน หมู่ท่ี 3 ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ความยาว 1,012 เมตร 22 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 22.1356

52 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงท้ายฝายน ้าล้นห้วยน ้าชม หมู่ท่ี 1 บ้านปากชม ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 360 เมตร 22 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 14

53 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเลย บ้านน้อยนา หมู่ท่ี 1 ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 22 1 บ้านน้อยนา ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 17.882

54 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าภู บ้านปากภู หมู่ 3 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 22 3 ปากภู เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

55 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการเข่ือนป้องกันตล่ิงริมน ้าหมาน บริเวณซอยบ่อนไก่  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 22 นาหนอง กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 8

56 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการเข่ือนป้องกันตล่ิงริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 22 ใหม่ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 16

57 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการเข่ือนป้องกันตล่ิงริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ ซอย6 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 22 ใหม่ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 16

58 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเลย บ้านศรีบุญเรือง หมู่10  - บ้านเลิง หมู่ 8  ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย  ความยาว 180 เมตร 22 8.-10 เลิง-ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.5

59 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริมแม่น ้าหมัน 22 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 1

60 เทศบาลต้าบล ขุดลอกและก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงล้าห้วยกลมช่วงท่ี 2 บ้านเชียงกลม หมู่ท่ี 1 22 1 เชียงกลม เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 28.409

61 เทศบาลต้าบล ขุดลอกและก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงล้าห้วยกลมช่วงท่ี 1 บ้านเชียงกลม หมู่ท่ี 1 22 1 เชียงกลม เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 22.059

62 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมน ้าบังกอ บ้านกุดข้าวปุ้น ต้าบลขามเฒ่า อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 238 เมตร 22 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 14.8763

63 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบังกอ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมท้ายน ้า) บ้านท่าค้อ หมู่ท่ี 4 ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 22 4 บ้านท่าค้อ ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 50

64 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบังกอ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมท้ายน ้า) บ้านท่าค้อ หมู่ท่ี 4 ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 450 เมตร 22 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 18

65 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าก้่า บ้านวังยาง หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่าลาด อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ความยาว 400 เมตร 22 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 16

66 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าก้่า บ้านวังยาง หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่าลาด อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 22 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 22

67 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยทวย บริเวณประตูระบายน ้า (ต่อเข่ือนเดิมเหนือน ้า) ห้วยทวยถึงกองร้อย อส.ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ความยาว 975 เมตร

22 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 23.2795

68 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านวังโพธ์ิ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 58 เหนือน ้า) หมู่ท่ี 12 ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 

350 เมตร

22 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 22.4

69 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านวังโพธ์ิ หมู่ท่ี 8, หมู่ท่ี 12 ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 22 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 22

70 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านวังโพธ์ิ หมู่ท่ี 12 ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 270 เมตร 22 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 22.3346

71 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านวังโพธ์ิ หมู่ท่ี 8 ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 251 เมตร 22 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 22.1846

72 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าก้่า บ้านน ้าก้่าน้อย หมู่ท่ี 17 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 850 เมตร 22 น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 54.925

73 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าก้่า บ้านน ้าก้่าน้อย หมู่ท่ี 13 ต้าบลน ้าก้่าน้อย อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 22 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 12

74 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าก้่า หมู่ท่ี 4 เทศบาลต้าบลนาแก ต้าบลนาแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาว 657 เมตร 22 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 22.3346



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

75 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าบัง บ้านพระซอง หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 13 ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 22 1,13 บ้านพระซอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 12

76 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าบัง บ้านพระซอง หมู่ท่ี 4 ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาว 765 เมตร 22 พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20.1162

77 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าก้่า บ้านปากบัง หมู่ท่ี 2 ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 22 2 บ้านปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 16

78 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าบัง บ้านปากบัง หมู่ท่ี 2 ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาว 545 เมตร 22 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 18.799

79 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยล้าขิง บ้านโพธ์ิชัย หมู่ท่ี 2 ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว 400 เมตร 22 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 16

80 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านแค หมู่ท่ี 2 ต้าบลสามผง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 22 2 บ้านแค สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 22

81 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างแน้วกั นตล่ิงพังห้วยสายนา ระยะทาง 1 กิโลเมตร 22 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

82 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยป่าน ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 22 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 50

83 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยป่าน ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 420 เมตร 22 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

84 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยหนองหิน บ้านสะง้อ หมู่ท่ี 2 ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 22 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 8

85 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยเล็บมือ ต้าบลหนองเด่ิน อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 500 เมตร 22 หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

86 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยคาด บ้านห้วยคาด ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 787 เมตร 22 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 33.2786

87 กรมการปกครอง ก่อสร้างเข่ือนปกกันกันตล่ิง หินเรียงยาเเนว ล้าห้วยหนิง 22 6 โนนสวนปอ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.46

88 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบางทราย บ้านบางทราย หมู่ท่ี 1 ต้าบลบางทรายใหญ่ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 22 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 22

89 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบางทราย บ้านหนองแอก หมู่ท่ี 5 ต้าบลบางทรายใหญ่ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 22 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 12

90 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยแข้ 5 แห่ง ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร 22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 16

91 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบังอ่ี บ้านนาสะโน หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาสะเม็ง ถึงบ้านนาตาล หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนตาล , บ้านนาโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 ถึงหมู่ท่ี 6 ต้าบลโพธ์ิ

ไทร อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,450 เมตร

22 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 54.9

92 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยกะลึม วัดดานขุมด้า บ้านดอนตาล หมู่ท่ี 1 ต้าบลดอนตาล อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 22 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 22

93 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าห้วยกอก บ้านห้วยกอก หมู่ท่ี 4 ต้าบลดอนตาล อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 22 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 22

94 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบังอ่ี บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอ่ี ต้าบลหนองแวง และต้าบลนากอก ต้าบลนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 12

95 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบังอ่ี บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอ่ี ต้าบลหนองแวง และต้าบลนากอก อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 400 

เมตร

22 หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 16

96 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบังอ่ีบ้านบุ่ง หมู่ท่ี 4 ต้าบลภูวง อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 22 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 12

97 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยบังอ่ี (ระยะท่ี 2)บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอ่ี ต้าบลนาสะเม็ง อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 400 เมตร 22 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 16

98 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยน้อย บริเวณบ้านทรายใต้ หมู่ท่ี 11 ต้าบลบางทรายน้อย อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 22 11 บ้านทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 36

99 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมหนองค้า บ้านป่งขามใต้ หมู่ท่ี 1 ต้าบลป่งขามดงหมู อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 22 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 22

100 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าพุง ช่วงท่ี 2 (ฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา)บ้านเต่างอย หมู่ท่ี 2 และบ้านน ้าสามัคคี หมู่ท่ี 6 ต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย จังหวัด

สกลนคร

22 2, 6 บ้านเต่างอย- 

บ้านน ้าสามัคคี

เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 24

101 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมน ้าพุง บ้านทามไฮ หมู่ท่ี 5 ต้าบลดงชน อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 22 5 บ้านทามไฮ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 60

102 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าก้่า บ้านด่านม่วงค้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลด่านม่วงค้า อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ความยาว 610 เมตร 22 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

103 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้านน ้าพุง บ้านทามไฮ ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรรสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 22 บ้านทามไฮ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 60

104 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าอูน บ้านงิ ว หมู่ท่ี 16 ต้าบลอุ่มจาน อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ความยาว 1,400 เมตร 22 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 58

105 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านบ่อค้า หมู่ท่ี 11 ต้าบลค้าตากล้า อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร 22 11 บ้านบ่อค้า ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 40

106 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านห้วยดินด้า หมู่ท่ี 10 ต้าบลค้าตากล้า อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร 22 10 บ้านห้วยดินด้า ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 8

107 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม (ระยะท่ี 2)บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ท่ี 15 ต้าบลหนองบัวสิม อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร ความยาว 510 เมตร 22 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 17.2936

108 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม บ้านท่างาม หมู่ 4 ต้าบลหนองบัวสิม อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร ความยาว 754 เมตร 22 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 29.9771

109 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าสงคราม บ้านนาเหมือด หมู่ท่ี 2 ต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 22 2 บ้านนาเหมือด โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 10

110 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมน ้าอูน ช่วงบ้านน้อยโนนจ้านงค์ หมู่ท่ี 10 - บ้านบะทอง หมู่ท่ี 5 ต้าบลพรรณา อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 22 10, 5 บ้านน้อยโนน

จ้านงค์- บ้านบะ

พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 60

111 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าอูน เทศบาลต้าบลพรรณานิคม ต้าบลพรรณา อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ความยาว 2,391 เมตร 22 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 72.165



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

112 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าอูน บ้านพรรณา หมู่ท่ี 2 ต้าบลพรรณา อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 22 2 บ้านพรรณา พรรณา พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 24

113 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าอูน บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ท่ี 10 ต้าบลพอกน้อย อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 22 10 บ้านพอกใหญ่

สามัคคี

พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 128

114 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยปลางหางบ้านต้นผึ ง หมู่ท่ี 1, บ้านต้นผึ งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 12 ต้าบลต้นผึ ง  อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 22 บ้านต้นผึ ง ,บ้าน

ต้นผึ งใหญ่พัฒนา

ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 60

115 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมน ้ายาม บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ท่ี 13 ต้าบลศรีวิชัย อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 22 13 บ้านขัวสูงสวรรค์ ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 40

116 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าสงคราม-ล้าน ้ายาม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 6 ต้าบลสามผง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ความยาว 

1,000 เมตร

22 ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 42

117 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้ายาม บ้านอากาศ หมู่ท่ี 9 ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 22 9 บ้านอากาศ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 24

118 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้ายาม (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม) บ้านอากาศ หมู่ท่ี 3  ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 22 3 บ้านอากาศ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 42

119 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้ายาม บ้านโพธ์ิไทรทอง หมู่ท่ี 19 ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 22 19 บ้านโพธ์ิไทรทอง อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10

120 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยสวย (ฝ่ังขวา) บริเวณบ้านสวยเสด็จ หมู่ท่ี 13, หมู่ท่ี 14 ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 22 ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 16

121 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยน ้าสวย บ้านปากสวย หมู่ท่ี 6 ต้าบลบ้านเด่ือ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ความยาว 500 เมตร 22 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 20

122 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยสวย บ้านปากสวย หมู่ท่ี 4 ถึงบ้านสวยเสด็จ หมู่ท่ี 13 ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว 424 เมตร 22 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 22.0918

123 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยน ้าสวย บ้านปากสวย หมู่ท่ี 4 ถึง บ้านสวยเสด็จ หมู่ท่ี 14 ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 22 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1 25.2

124 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ หมู่ท่ี 25 ถึง บ้านทุ่งธาตุ หมู่ท่ี 10 ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 22 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1 10

125 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยหลวง (ต่อเน่ืองเข่ือเนดิมท้ายน ้า) บ้านพรพระธาตุ หมู่ท่ี 25 ถึง บ้านทุ่งธาตุ หมู่ท่ี 10 ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย

22 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 12.24

126 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยโมง (ระยะท่ี 2) บ้านหงษ์ทอง หมู่ท่ี 5 ต้าบลกองนาง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 22 5 บ้านหงษ์ทอง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 4.8

127 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยโมง บริเวณหมู่บ้านโนนสวาท หมู่ท่ี 11 ต้าบลน ้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 22 11 บ้านโนนสวาท น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 55

128 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยน ้าโมง บ้านอุ่มเย็น หมู่ท่ี 5 ต้าบลน ้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว 400 เมตร 22 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 16

129 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยโมง บริเวณหมู่บ้านโนนสวาท หมู่ท่ี 11 ต้าบลน ้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว 409 เมตร 22 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 18

130 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยโมง (ระยะท่ี 2) บ้านสามขา หมู่ท่ี 6 ต้าบลกองนาง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 22 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5.4

131 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยน ้าโสม บ้านปากโสม ถึงสะพานห้วยโสม ต้าบลผาตั ง อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว 500 เมตร 22 ผาตั ง สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 20

132 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้า หมู่ท่ี 6 บ้านหาดส่ัง ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 22 6 หาดส่ัง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 37

133 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง ริมห้วยโมง (บริเวณท่ีสาธารณะบ้านโคก) 22 13 บ้านโคกกลาง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 22.184

134 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยหลวง หมู่ท่ี 10 บ้านโดนบ่อ ต้าบลหมูม่น อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 22 10 บ้านโดนบ่อ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 21

135 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าราง บ้านชุมพล หมู่ท่ี 7 ต้าบลนายูง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ความยาว 1,250 เมตร 22 นายูง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 18.6298

136 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยน ้าโสม หมู่ท่ี 2 ต้าบลนายูง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 22 นางัว น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 10

137 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าห้วยทวน ชุมชนดงแดงเมืองเหนือ และชุมชนดงแดงเมืองใต้ หมู่ท่ี 3 ต้าบลศรีสุทโธ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 22 3 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 17

138 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยเสียว (ระยะท่ี 3) ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 22 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 35

139 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยเสียว (ระยะท่ี 2) ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ความยาว 1,086 เมตร 22 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 15.6292

140 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองช่วงนุกูลหมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 6, หมู่ท่ี 10 ต้าบลหนองหาน อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 22 2 ,6, 10 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 117.21

141 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าพร้อมระบบส่งน ้าห้วยน ้าหมานตอนบน แห่งท่ี 5 23 กกทอง กกทอง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 7

142 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยปอบตอนล่าง หมู่ท่ี 17 23 17 ห้วยตาดใต้ นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

143 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องภูขี เถ้า หมู่ท่ี 9 23 9 โคกหินใต้ นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

144 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยซ้าภูกอย หมู่ท่ี 8 23 8 ใหม่สันติธรรม นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

145 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วผาขาว หมู่ท่ี 3 23 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

146 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยโป่ง หมู่ท่ี 3 23 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

147 เทศบาลเมือง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมพร้อมทางเท้า ถนนประชาเสรี ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย 23 5 บุ่งคล้า วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.98

148 เทศบาลเมือง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ช่วงศาลเจ้า ปู่ - ย่า ถึงสะพานศรีสงคราม ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง จ.เลย 23 10 ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 9.99



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

149 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยเหมือด พื นท่ีรับประโยชน์ 180 ไร่ 23 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.87

150 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านหนองบัว พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 23 หนองบัว นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.25

151 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยบง ( ตอนบน )  พื นท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ 23 ดง นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 35

152 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยกุดสะกอย พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 23 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 9.65

153 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านกุดฉิม พื นท่ีรับประโยชน์ 620 ไร่ 23 กุดฉิม กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

154 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยเซือมตอนกลาง พร้อมขุดลอก พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 23 โคกสว่าง ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 34

155 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยน ้าปีตอนบน พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 23 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 16.5

156 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยเทวดา พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 23 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 16.25

157 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านเหล่าส้มป่อยพร้อมส่วนประกอบอ่ืน (ห้วยน ้าเมา) พื นท่ีรับประโยชน์ 875 ไร่ 23 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 35.328

158 กรมชลประทาน อาคารรับน ้าพนังกั นน ้าด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จ้านวน 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

น ้าก้่า

23 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 6

159 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าล้าน ้าบัง บ้านกุงโกน พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 23 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

160 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านโคกกลาง(ห้วยหินกอง) พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 23 โคกกลาง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยฮี 24.856

161 จังหวัด อาคารบังคับน ้าห้วยไผ่ 23 13 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 9.5

162 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยทวย พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 23 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 43

163 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยผีบ้า พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 23 6 โคกนาดี นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 25

164 จังหวัด อาคารบังคับน ้าห้วยกะซะ 23 5 ปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 9.6

165 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านนานอ (ห้วยน ้าเมา) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 23 3 นานอ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 50

166 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านโนนศิวิไลย์ (ห้วยม่วงไข่) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 23 12 โนนศิวิไลย์ ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 24

167 กรมชลประทาน โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน ้า บ้านนาขาม พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 23 4 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

168 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหล่ียม คสล.) หมู่ท่ี 11 บ้านโพนทอง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ต้าบลดง

ขวาง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

23 11 บ้านโพนทอง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

169 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหล่ียม คสล.) หมู่ท่ี 9 บ้านหนองสระพัง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ต้าบล

ดงขวาง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

23 9 บ้านหนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

170 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหล่ียม คสล.) หมู่ท่ี 5 บ้านดงขวาง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ต้าบลดงขวาง

 อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

23 5 บ้านดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

171 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล๊อคผนังกันน ้า 23 10 บ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

172 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล๊อคผนังกันน ้า 23 4 บ้านบัว ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

173 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าหนองหล่ม (ปชด)   พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 23 หนองบัวทอง หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 55

174 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าหนองปลาดุก  พื นท่ีรับประโยชน์  350  ไร่ 23 สะง้อ หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 40

175 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายท่อลอดเหล่ียม ห้วยผึ ง 23 4 สามหนอง บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

176 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 5 หนองบัวงาม นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

177 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 4 หนองจิก นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

178 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 4 หนองจิก นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

179 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 4 หนองจิก นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

180 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 5 หนองบัวงาม นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

181 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

182 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

183 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

184 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

185 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

186 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 8 สันทรายงาม นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

187 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 8 สันทรายงาม นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

188 องค์การบริหารส่วนต้าบล รางระบายน ้าคอนกรึตเสริมเหล็ก 23 6 หนองบัวเงิน นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

189 องค์การบริหารส่วนต้าบล รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 6 หนองบัวเงิน นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

190 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

191 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 2 นาสะแบงทุ่ง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

192 องค์การบริหารส่วนต้าบล วางท่อระบายน ้า คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 23 8 สันทรายงาม นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 7

193 องค์การบริหารส่วนต้าบล วางท่อระบายน ้า คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 23 7 โนนสว่าง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 8

194 องค์การบริหารส่วนต้าบล วางท่อระบายน ้า คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 23 2 นาสะแบงทุ่ง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 7

195 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยทรายพร้อมขุดลอก  พื นท่ีรับประโยชน์ 360 ไร่ 23 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 20

196 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยมะแฟนพร้อมขุดลอก พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 23 จอมมณีเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 15

197 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยพังคอง พร้อมระบบกระจายน ้า พื นท่ีชลประทาน 250 ไร่ 23 ดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 40

198 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยสิงห์ตอนล่าง  พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 23 โนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 20

199 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยบ้าน พื นท่ีรับประโยชน์ 340 ไร่ 23 สงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 25

200 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยคันแทใหญ่ ตอนบน   พื นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 23 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 20

201 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยทรายน้อย  พื นท่ีรับประโยชน์  170 ไร่ 23 นาปุ่ง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 10

202 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยค้า  พื นท่ีรับประโยชน์  250 ไร่ 23 บาก ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 20

203 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยอีต่าง ตอนล่าง พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 23 แข้ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 21.7

204 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยค้าเขากวาง พื นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 23 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 10

205 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยน้อย พื นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 23 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 10

206 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยกุดจิกพร้อมขุดลอก พื นท่ีรับประโยชน์ 360 ไร่ 23 3 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 16

207 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 6 23 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

208 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น  - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 14 23 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

209 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย 23 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

210 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ฮองห้วยช้างมัน 23 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

211 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 - นาไกล 23 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

212 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - หนองสิม 23 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

213 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2159

214 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 6 โพนสว่าง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.0813

215 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.4995

216 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร  ผากา 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

217 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์  ยืนยง 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

218 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 5 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก5

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

219 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

220 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย1 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

221 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 3 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก3

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

222 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอยนารีรัตน์ 23 1 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก1

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

223 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร 23 4 บ้านนาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4999

224 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว 23 3 บ้านสองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

225 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2 23 2 บ้านสองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.492

226 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า  ล้าห้วยค้อ   พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 10

227 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยอีนูน  พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 23 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

228 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยหวด แห่งท่ี 1 พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 23 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 25

229 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยหวด   แห่งท่ี 2 พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 สามัคคี จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 8

230 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าพร้อมระบบส่งน ้า ล้าห้วยศรีวิชา พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 นาแกน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 8

231 กรมชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.29  พื นท่ีรับประโยชน์  200  ไร่ 23 ธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

232 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า  ล้าห้วยอูน   พื นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 23 สายปลาหลาย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 35

233 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยลาดกะเฌอ แห่งท่ี 2  พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 ลาดสมบูรณ์ใหม่ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 5

234 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยลาดกะเฌอ แห่งท่ี 1  พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 ลาดสมบูรณ์ใหม่ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 9

235 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า  ล้าห้วยแคน  พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 ห้วยแคนใหญ่ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 9

236 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า  ล้าห้วยหีบ   พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 นาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 9

237 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยหลัว แห่งท่ี 2  พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 23 โคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 18

238 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยหลัว แห่งท่ี 1  พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 23 หนองกระบอก นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 18

239 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยทราย แห่งท่ี 1  พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 23 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

240 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยกระเฌอ  แห่งท่ี 2 พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 23 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

241 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยอีด่อน แห่งท่ี 1  พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 23 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 18

242 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยกระเฌอ แห่งท่ี 1 พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 23 กลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 19

243 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยผีกุบ พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 23 หนองค้า นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25

244 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยไม้แดง  พื นท่ีรับประโยชน์ 100 ไร่ 23 สร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 8

245 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าคลองเปลือย พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร 23 ธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15

246 กรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าพร้อมขุดลอกสนับสนุนแปลงเกษตรและปศุสัตว์ รวมพื นท่ี 60 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

โครงการชลประทานสกลนคร

23 ทรายทอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

247 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยไฮ พร้อมพนังกั นน ้าและอาคารประกอบ จ้านวน 1 แห่ง พื นท่ีรับประโยชน์ 1,180 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร 23 อากาศ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 28

248 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย ต้าบลกุดไห อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 23 5 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 18

249 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยอีด่อน บ้านกุดไห ต้าบลกุดไห อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 23 1 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 18

250 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ล้าห้วยไม้แดง บ้านสร้างแก้ว ต้าบลสร้างค้อ อ้าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 23 5 สร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 10

251 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 2 ช่องทาง ห้วยไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 19 , บ้านโนนเรือ หมู่ 3 23 19,3 หนองไผ่,โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4999

252 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม(BOX Culvert)  (คลองน้อย  ) 23 3 นาเตียง ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.498

253 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม(BOX Culvert)  (หนองทุ่ม ) 23 3 นาเตียง ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.985

254 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยต่างค้า  พื นท่ีรับประโยชน์  250  ไร่ 23 นาตาลเหนือ ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยน ้าโสม 35

255 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น ้าโขงพร้อมระบบส่งน ้า หมู่ท่ี 1 บ้านหนองบัว ต้าบลกวนวัน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 23 1 หนองบัว กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 12

256 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บริเวณห้วยบังพวน จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ต้าบลพระธาตุบังพวน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 23 3 พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 1.776

257 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยกอกน้อย บ้านโนนกุง พื นท่ีรับประโยขน์ 550 ไร่ (ปชด.) โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 23 โนนกุง ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

258 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยทม บ้านห้วยทม พื นท่ีรับประโยขน์ 700 ไร่ (ปชด.)  โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 23 ห้วยทม ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 32

259 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยซัน(ตอนล่าง)บ้านห้วยกระแสน พื นท่ีรับประโยขน์ 600 ไร่ (ปชด.) โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 23 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 23



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

260 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านนาถ่อน พื นท่ีรับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร 23 นาถ่อน ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35

261 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าหนองน้อย (ปชด)   พื นท่ีรับประโยชน์  300  ไร่ 23 ปากโสม หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 25

262 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยแสง หมู่ท่ี 4 บ้านป่าก้าว ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 23 4 ป่าก้าว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.5

263 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล้าห้วยสวย (สะพาน 15) หมู่ท่ี 10 บ้านดอนแดง ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 23 10 ดอนแดง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.8

264 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล้าห้วยสวย หมู่ท่ี 10 บ้านดอนแดง ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุรธานี 23 10 ดอนแดง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 1

265 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล้าห้วยเพียร์จันทร์ บ้านม่วง หมู่ท่ี 11 ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 23 11 ม่วง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 0.6

266 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล้าห้วยสวย บ้านหัวสวย หมู่ท่ี 2 ต้าบลนาพู่ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 23 2 หัวสวย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 1

267 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยกะเลา หมู่ท่ี 10 บ้านกุดค้า ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 23 10 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.236

268 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยกระโดน หมู่ท่ี 10 บ้านกุดค้า ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 23 10 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.241

269 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงตอนบน หมู่ท่ี 7 บ้านกุดค้า ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 23 7 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.242

270 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยวังปลาเข็งตอนล่าง หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งฝน ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 23 8 ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.242

271 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยวังปลาเข็งตอนบน หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 23 8 ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.242

272 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าล้าห้วยทราย (ร่องใหญ่) พื นท่ีรับประโยชน์ 420 ไร่ 23 ม่วงเจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

273 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยถ ้าโล พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 23 บุ่งขี เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 45

274 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยไหล  พื นท่ีรับประโยชน์ 650 ไร่ 23 ไหล่ธาต กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

275 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยไหล (สองห้อง) พื นท่ีรับประโยชน์ 850 ไร่ 23 สองห้อง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 17

276 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าล้าห้วยน้อย พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 23 พะลาน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

277 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยหว้า  พื นท่ีรับประโยชน์  300 ไร่ 23 หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 25

278 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยน ้าค้า  พื นท่ีรับประโยชน์  600 ไร่ 23 โคกเลาะ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

279 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยหว้า  พื นท่ีรับประโยชน์  600 ไร่ 23 12 หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 25

280 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมตามแหล่งน ้าสาธารณะหมู่บ้านในพื นท่ีต้าบลเหล่างาม บริเวณห้วยปลาข่อใหญ่ ขนาด 1.80 X 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

จ้านวน  2  ช่อง

23 2 ดงตาหวัง เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.226

281 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 6 23 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

282 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น  - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 14 23 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

283 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย 23 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

284 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ฮองห้วยช้างมัน 23 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

285 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 - นาไกล 23 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

286 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - หนองสิม 23 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

287 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2159

288 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 6 โพนสว่าง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.0813

289 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.4995

290 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร  ผากา 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

291 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์  ยืนยง 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

292 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 5 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก5

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

293 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

294 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย1 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

295 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 3 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก3

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

296 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอยนารีรัตน์ 23 1 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก1

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

297 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร 23 4 บ้านนาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4999

298 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว 23 3 บ้านสองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

299 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2 23 2 บ้านสองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.492

300 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 6 23 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

301 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น  - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 14 23 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

302 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย 23 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

303 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ฮองห้วยช้างมัน 23 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

304 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 - นาไกล 23 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

305 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - หนองสิม 23 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

306 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2159

307 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 6 โพนสว่าง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.0813

308 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.4995

309 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร  ผากา 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

310 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์  ยืนยง 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

311 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 5 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก5

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

312 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

313 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย1 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

314 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 3 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก3

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

315 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอยนารีรัตน์ 23 1 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก1

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

316 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร 23 4 บ้านนาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4999

317 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว 23 3 บ้านสองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

318 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2 23 2 บ้านสองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.492

319 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 6 23 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

320 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น  - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 14 23 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

321 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย 23 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

322 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ฮองห้วยช้างมัน 23 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

323 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 - นาไกล 23 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

324 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - หนองสิม 23 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

325 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2159

326 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 6 โพนสว่าง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.0813

327 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.4995

328 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร  ผากา 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

329 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์  ยืนยง 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

330 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 5 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก5

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

331 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

332 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย1 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

333 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 3 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก3

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

334 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอยนารีรัตน์ 23 1 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก1

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

335 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร 23 4 บ้านนาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4999

336 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว 23 3 บ้านสองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

337 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2 23 2 บ้านสองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.492

338 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 6 23 6 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

339 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น  - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมูท่ี 14 23 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.9

340 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านค้าบง หมู่ท่ี 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย 23 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

341 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 - ฮองห้วยช้างมัน 23 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

342 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ท่ี 12 - นาไกล 23 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

343 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ทดแทนท่อระบายน ้า) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 - หนองสิม 23 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.356

344 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.2159

345 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 6 โพนสว่าง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.0813

346 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร(ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ท้ามุม 15 องศา กับแนวถนน 23 2 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.4995

347 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร  ผากา 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

348 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด1.80*1.80 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์  ยืนยง 23 1 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

349 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 5 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก5

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

350 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4992

351 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย1 23 4 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก4

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

352 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอย2 23 3 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก3

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

353 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ซอยนารีรัตน์ 23 1 บ้านนิคมทหาร

ผ่านศึก1

ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4949

354 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร 23 4 บ้านนาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4999

355 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว 23 3 บ้านสองคอนเหนือ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

356 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-ค้าผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2 23 2 บ้านสองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.492

357 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย 24 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 8

358 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าห้วยผึ งตอนล่าง โครงการชลประทานเลย 24 วังใหม่ ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 8

359 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารอัดน ้า 1R-LMC กม.1+000 อ่างเก็บน ้าห้วยส้มโฮง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

360 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.8

361 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 จ้าปาทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

362 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังม่วง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 นาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.2

363 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 นาฮี ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.85

364 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน ้าป่าคลองสาย LMC ฝายทดน ้าห้วยหว้าน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

365 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารรับน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าบัง ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 6 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 24 นาบัว พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.96

366 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าป่าคลอง สาย LMC กม.0+320 อ่างเก็บน ้าห้วยนางออ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

367 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นฝายห้วยอีเลิง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 24 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.65

368 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารรับน ้าด้านท้ายฝ่ังขวา ปตร.บ้านตับเต่า จ้านวน 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 24 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.96

369 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารรับน ้าด้านท้ายฝ่ังซ้าย ปตร.บ้านตับเต่า จ้านวน 2 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 24 หนองเทา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

370 กรมชลประทาน โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าบัง ปตร.บ้านนาบัว 24 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

371 เทศบาลต้าบล ขุดลอกคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร บ้านหาดแพง หมู่ท่ี 9 ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 24 9 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

372 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยพุง  จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 24 นาโคกกุง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.6

373 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าและควบคุมน ้า RMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 24 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.989

374 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าและควบคุมน ้า LMC อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก   จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 24 ด่านยาว นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.989

375 กรมชลประทาน ท่อระบายน ้าป่า จ้านวน 1 แห่ง อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร 24 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 2.5

376 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารอัดน ้าห้วยแก้งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 24 ป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

377 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าและป้องกันการกัดเซาะท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยค้าไฮ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 24 ค้าไฮ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5

378 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนเมืองเลย ระยะท่ี 3 อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 25 กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 52

379 กรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตล่ิงล้าห้วยน ้าหมาน พร้อมขุดลอกความยาว 500 เมตร 25 กกทอง กกทอง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 7

380 กรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตล่ิงล้าห้วยน ้าลาย พร้อมขุดลอกความยาว 900 เมตร 25 สูบ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 24

381 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีดเสริมเหล็กห้วยป่าขี 25 16 หนองเป็ดก่า นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

382 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีดเสริมเหล็กล้าห้วยปอบตอนล่าง 25 17 ห้วยตาดใต้ นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

383 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีดเสริมเหล็กล้าห้วยโป่ง 25 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

384 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีดเสริมเหล็กห้วยผาขาว 25 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

385 เทศบาลต้าบล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมภายในเขตเทศบาลฯ 25 1,3,14,

9

ด่านซ้าย/บ้าน

เด่ิน/หัวนายูง/นา

ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.1

386 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน ้า  ในเขตเทศบาลฯ 25 1,3,14,

9

ด่านซ้าย/บ้าน

เด่ิน/หัวนายูง/นา

ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.1

387 เทศบาลต้าบล โครงการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูล้าน ้าหมัน 25 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.03

388 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 25 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 330

389 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักพื นท่ีศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 25 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 51.738

390 จังหวัด ก่อสร้าง Box Culvert 1.5x1.5x6x2 ม. 25 6 ป่าข่า โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3

391 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนเมืองสกลนคร  ระยะท่ี 1 จังหวัดสกลนคร 25 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 168.5667

392 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนสว่างแดนดิน ระยะท่ี 2 อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 25 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 44.5157

393 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 25 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 250

394 กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน ้า 25 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 6.8

395 จังหวัด ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ล้าห้วยนาซาว ตอนล่าง 25 3 บ้านลาดค้อ ต.

ด่านม่วงค้า

ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.53

396 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน ้าอ่างเก็บน ้าหนองอีเลิง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ต้าบลโพนงาม อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 25 1 โพนงาม โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15

397 จังหวัด ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ค ข้ามสายหัวดง บ้านพลังใหม่ 25 11 พลังใหม่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

398 จังหวัด ก่อสร้างท่อระบายน ้าในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ 25 6 โนนสมบูรณ์ นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1

399 จังหวัด ก่อสร้างบล๊อกเหล่ียม 25 7 ทุ่งพัฒนา นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

400 กรมชลประทาน พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพคลองผันน ้าท่ี 1 ช่วงท่ี 2 (ระยะ 3) ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 25 บ้านเล่ือม บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 20

401 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าฝายบ้านสามพร้าว ระยะท่ี 3 จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 25 สามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยดาน 18

402 จังหวัด โครงการวางท่อผันน ้าออกจากท่ีท้าการเกษตรลงแม่น ้าโขง ในฤดูน ้าหลาก 25 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3

403 จังหวัด โครงการวางท่อผันน ้าออกจากท่ีท้าการเกษตรลงแม่น ้าโขง ในฤดูน ้าหลาก 25 6 ทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.263

404 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน ้าหมัน 26 1,3,14,

9

ด่านซ้าย/บ้าน

เด่ิน/หัวนายูง/นา

ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.1

405 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชห้วยฮ่องฮอ ปริมาณ 21,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม 26 ภูเขาทอง หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.517

406 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช ปตร.บ้านนาบัว 26 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

407 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช ปตร.ห้วยแคน 26 หัวดอน ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

408 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา ปริมาณ 90,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม 26 ดงหมู อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3.35

409 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าบ้านดงหมู ปริมาณ 11,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม 26 ดงหมู อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.41

410 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยศรีคุณ ปริมาณ 34,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม 26 นาป่งครอง นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.26

411 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช ปตร.บ้านนาคู่ 26 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

412 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคน ประตูระบายน ้าห้วยบางบาด ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานบึงกาฬ 26 บังบาตร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

413 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน ้าห้วยสหาย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานบึงกาฬ 26 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.15

414 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3

415 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าไม้ดู่ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 ศรีมงคล ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3

416 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่  ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3

417 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าบ้านสานแว้ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 สานแว้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3

418 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าห้วยตะไถ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 ค้าผักกูด กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3

419 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าห้วยขาหน้า ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 หนองคอง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3

420 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าห้วยแคน ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3

421 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืช อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร 26 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3

422 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วม ภายในเขตต้าบลหว้านใหญ่ 26 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.499

423 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยเคร่ืองจักร อ่างเก็บน ้าหนองทุ่งมน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปริมาณ 25,000 ตัน โครงการชลประทานสกลนคร 26 ทุ่งมน เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.4

424 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงคนในอ่างเก็บน ้าห้วยตาลโกน ปริมาณ 350 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร 26 หนองพอกใหญ่ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.1375

425 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงคนในอ่างเก็บน ้าห้วยเบือกอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 100 ไร่ ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการชลประทานสกลนคร 26 อูนดง นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.21

426 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงคนในอ่างเก็บน ้าห้วยวังเรืออันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 100 ไร่ ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการชลประทานสกลนคร 26 โนนสูง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.21

427 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้า พื นท่ี 123 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 26 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4

428 กรมประมง โครงการก้าจัดวัชพืชลอยน ้าระยะท่ี 2 26 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 31.77

429 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก้าจัดผักตบชวาหนองหาร เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 26 - - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 194.708

430 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลองอ่างเก็บน ้าบ้านม่วง 26 10 บ้านม่วง นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

431 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้าและก้าจัดวัชพืชล้าห้วยจิบแจบ 26 1-2 บ้านไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.969

432 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้าและก้าจัดวัชพืชล้าห้วยกุดม้า บ้านไฮหย่อง หมู่ 1 ถึง บ้านอุ่มเหม้า หมู่ 15 26 1-15 บ้านไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4.758

433 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้าและก้าจัดวัชพืชห้วยบง  ม.5 บ้านโคกส้าราญ 26 5 บ้านโคกส้าราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.345

434 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้าและก้าจัดวัชพืชห้วยก้านเหลือง ม.12 บ้านไผ่หลวง 26 12 บ้านไผ่หลวง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.143

435 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้าและก้าจัดวัชพืชห้วยก้านเหลือง ม.2 บ้านโคกดินแดง 26 2 บ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.405

436 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน ้าหนองสองห้อง ปริมาณ 90 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย 26 หนองสองห้อง ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.3

437 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชล้าห้วยโมง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 26 ท่าเสด็จ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.05

438 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน ้าห้วยบังพวน ปริมาณ 90 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย 26 ดงนาค้า หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.3

439 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก้าจัดวัชพืชหนองแคน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองแคน ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 26 5 หนองแคน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.479

440 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก้าจัดวัชพืชกุดซวย หมู่ท่ี 7 บ้านหาดทรายทอง ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 26 7 หาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 9.96

441 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก้าจัดวัชพืชกุดซวย หมู่ท่ี 6 บ้านหาดส่ัง ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 26 6 หาดส่ัง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 9.96

442 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก้าจัดวัชพืชกุดซวย หมู่ท่ี 4 บ้านดอนสนุก ต้าบลสร้างนางขาว  อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 26 4 ดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 9.96

443 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก้าจัดวัชพืชกุดซวย หมู่ท่ี 5 บ้านหนองแคน ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 26 5 หนองแคน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 9.96

444 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชรอบกุดเค้า บ้านดงมดแดง หมู่ท่ี 10 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 26 10 ดงมดแดง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 4.28



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 473 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

(6,911 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

445 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชรอบหนองคาด บ้านดงดาลเหนือ หมู่ท่ี 12 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 26 12 ดงดาลเหนือ โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 4

446 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงคนอ่างเก็บน ้าห้วยยางเงาะ  โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู พื นท่ี 20 ไร่ 26 ถ ้ากลองเพล โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.065

447 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยเคร่ืองจักร อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ 2  โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู ปริมาณ 45,600 ตัน 26 สระแก้ว ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.41

448 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยด้วยเรือ อ่างเก็บน ้าบ้านคลองเจริญ โครงการชลประทานหนองบัวล้าภู ปริมาณ 13,200 ตัน 26 คลองเจริญ บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.41

449 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง(โดยเรือ 40,000 ตัน และโดยแรงคน 400 ไร่) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง 26 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

450 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยนาแบก จ้านวน 25 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี 26 นาแบก บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.082

451 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วม ภายในเขตต้าบลหว้านใหญ่ 26 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.499

452 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วม ภายในเขตต้าบลหว้านใหญ่ 26 6 ทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.263

453 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วม ภายในเขตต้าบลหว้านใหญ่ 26 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

454 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.ดอนขาว  ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร 27 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

455 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.เหล่ากกตาล ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร 27 เหล่ากกตาล ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

456 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเทา ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร 27 หนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 28

457 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสะเดา ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร 27 บ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 27

458 กรมชลประทาน โครงการพนังกั นน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าก้่า พร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาคู่ 27 1 ต้นแหน นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

459 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าก้่าพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาคู่ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร 27 8 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

460 กรมชลประทาน โครงการพนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าก้่า พร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาคู่ 27 7 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

461 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าก้่าพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาคู่ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร 27 8 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

462 กรมชลประทาน โครงการปรับปรุงพนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าบัง พร้อมอาคารประกอบ  ปตร.บ้านตับเต่า 27 5 ผักอีตู่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

463 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ล้าห้วยหลวง 27 7 ดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.499

464 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์หนองกกแพง 27 8 โนนสะอาด บึงทวาย เต่างอย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.499

465 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกหนองสาธารณโยชน์หนองพอก 27 7 ดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.499

466 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการจัดท้าแนวป้องกันวัชพืชในเขตพื นท่ีหนองหาร วางทุ่น ความยาว 3,000 เมตร 27 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 6.958

467 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

โครงการขุดลอกห้วยสมอ(ช่วงท่ี 2) 27 3 รุ่งพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.5

468 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

โครงการขุดลอกห้วยสมอ(ช่วงท่ี 1) 27 1 หนองบัวใหญ่ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.38

469 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกสระน ้าคึกฤทธ์ิ 27 1 ท่าศิลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

470 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกห้วยแฮด 27 7 อ้อมแก้วน้อย บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.43

471 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกห้วยฮ่องเชือก 27 5 วังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.43

472 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกสระน ้าวัดป่าแก้ว 27 4 ชุมพล ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.495

473 กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ขุดลอกสระแดง 27 5 ค้าเจริญ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.495



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
พ.ศ. 2566-2570

ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์ทรพัยากรน ้า



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

1 เทศบาลนคร โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสกลนคร(แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ) 28 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 577.086

2 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยน ้าฮวย และระบบกระจายน ้า 29 เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 144.7344

3 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระเก็บน ้าบ้านนาเจริญ  พร้อมระบบกระจายน ้า 29 5 นาเจริญ เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 3.5179

4 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้าสาธารณะ 29 ร่องจิก ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 6.5332

5 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยน ้าคู่ พร้อมระบบกระจายน ้า 29 2 น ้าคู่ ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 3.5179

6 จังหวัด ขุดลอกซ้าผักคาว หมู่ท่ี  5 29 5 นาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

7 จังหวัด ขุดลอกห้วยน ้าพาน หมู่ท่ี 9 29 9 นาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

8 จังหวัด ขุดลอกหนองหมากฝ้าย หมู่ท่ี 4 29 4 ท่ามะนาว นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.3

9 จังหวัด โครงการขุดลอกสระห้วยขี เหล็ก บ้านหาดเจริญ หมู่ท่ี 4 ต้าบลน ้าแคม อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 29 4 หาดเจริญ น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.315

10 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน ้าสวย (ฝายน ้าล้นห้วยน ้าสวย) 29 ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 20

11 จังหวัด ขุดลอกซ้าภูกอย 29 8 ใหม่สันติท้า นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.435

12 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยป่าหล่ัว ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว  1,500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 29 4 น้อย เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 1.1

13 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกห้วยหินลาด ขนาด กว้าง 18 เมตร ยาว  700 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 29 5 โนนสว่าง เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 1.1545

14 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยกอก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว  750 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 29 8 กลาง ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.22

15 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยซ้าแหน ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 250  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 29 3 กลาง ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.073

16 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยชู้ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว  350 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 29 3 กลาง ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.1027

17 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ ขนาด กว้าง 56 เมตร ยาว 78  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 4,368 ตร.ม. 29 10 โพนสะอาด ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4955

18 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองพ่อโจ๊ะ มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 5,746.25 ลบ.ม. 29 3 ถ่ิน นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.226

19 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกคลองซ้าผักคาว กว้าง 7 เมตร ยาว 420 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,201.50 ลบ.ม. 29 8 หนองมะผาง นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.167

20 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกห้วยไห มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 3 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,201.50 ลบ.ม. 29 1 ไร่ม่วง น ้าหมาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1

21 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกห้วยน ้าหมาน ช่วงหน้าฝ่ายกกต้อง มีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,379 ลบ.ม. 29 1 ไร่ม่วง น ้าหมาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.569

22 เทศบาลต้าบล โครงการพัฒนาล้าน ้าหมันบริเวณหน้าพระธาตุศรีสองรักถึงบ้านนาเวียงและจัดท้าถนนส้าหรับเด่ิน-ข่ีจักรยานข้างริมน ้าหมัน 29 14 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 1

23 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าน ้าหมัน ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 500  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 29 6 นาฮี นาหอ ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.9728

24 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน ้าวัก หมู่ 7 29 7 บ้านชลประทาน ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.3

25 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบุ่งกกค้อ หมู่ 1 29 1 บ้านโนนสว่าง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.305

26 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบุ่งน ้าคาน หมู่ 5 29 5 บ้านยาง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.311

27 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบุ่งกกตาล หมู่ 7 29 7 บ้านชลประทาน ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.16

28 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน ้าวัก หมู่ 4 29 4 บ้านสวัสด์ิพัฒนา ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.369

29 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน ้าคาน (ดอนหญ้านาง) บ้านสวัสด์ิพัฒนา หมู่ท่ี 4 ต้าบลท่าล่ี อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 29 4 สวัสด์ิพัฒนา ท่าล่ี ท่าล่ี เลย น ้าสาน 2

30 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างเก็บน ้าห้วยนาขุม ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว  270 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 5,940  ตร.ม. 29 5 นาเจริญ เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.4995

31 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองน ้าออก ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว  30 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม. 29 4 นาท่อน นาพึง นาแห้ว เลย น ้าหมัน 0.064

32 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยชมพู ขนาด ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  1,700 ตร.ม. 29 6 ป่าหวายพัฒนา นาด้วง นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.225

33 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยดอกค้า ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 70  เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  2,100 ตร.ม. 29 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.259

34 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยขี ควาย ตอนบน ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 90  เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 

2,700  ตร.ม.

29 15 เขาแก้วพัฒนา นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

35 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยพะเนียงแล้ง ตอนกลาง (ภูแก้ว) ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว  60 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 2,400  ตร.ม.

29 11 อนามัย นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.332

36 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยดอกค้า ตอนบน ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 80  เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  

2,400 ตร.ม.

29 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.305

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

37 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยพะเนียงแล้ง ตอนกลาง (ภูเขาแก้ว) ขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว  60 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ี

ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,440  ตร.ม.

29 15 เขาแก้วพัฒนา นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.183

38 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยพะเนียงแล้ง ตอนล่าง ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว  80 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า

 1,600  ตร.ม.

29 15 เขาแก้วพัฒนา นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.194

39 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยดอกค้าตอนกลาง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 100  เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  

1,200 ตร.ม.

29 16 หนองเป็ดก่า นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.123

40 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยฮ่อมซ้าข่า ตอนบน ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว  570 เมตร ลึกเฉล่ีย  3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า

  5,700 ตร.ม.

29 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.451

41 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องพะเนียงแล้งตอนบน (ร่องภูถนน) ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว  100 เมตร ลึกเฉล่ีย  4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการ

ไม่น้อยกว่า  3,000 ตร.ม.

29 16 หนองเป็ดก่า นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.391

42 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องซ้าป่าโค่ ตอนบน ขนาด กว้าง 14 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  3,920

 ตร.ม.

29 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.403

43 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยลาด ตอนบน ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว  500 เมตร ลึกเฉล่ีย  3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  

6,000 ตร.ม.

29 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.455

44 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องผาด้าตอนล่าง ฝ่ังซ้าย ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว  120 เมตร ลึกเฉล่ีย 4  เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 

 3,600 ตร.ม.

29 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.473

45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องผาด้าตอนล่าง ฝ่ังขวา ขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว  100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4  เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 

1,6000  ตร.ม.

29 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.178

46 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องนาขี ควาย ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว  45 เมตร ลึกเฉล่ีย  4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 900  ตร.ม. 29 15 เขาแก้วพัฒนา นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.11

47 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องน ้าสวย ขนาด กว้าง  30 เมตร ยาว  40 เมตร ลึกเฉล่ีย 4  เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200  ตร.ม. 29 10 วังเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.156

48 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยข้าวหลามตอนกลาง ขนาด กว้าง  18 เมตร ยาว 100  เมตร ลึกเฉล่ีย 4  เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อย

กว่า 1,8000  ตร.ม.

29 10 วังเย็น นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.231

49 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องผาด้าตอนกลาง ขนาด กว้าง 22  เมตร ยาว  65 เมตร ลึกเฉล่ีย  4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  1,430

 ตร.ม.

29 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.177

50 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องผาด้าตอนบน ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 65  เมตร ลึกเฉล่ีย 4  เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,625 

ตร.ม.

29 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.205

51 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องผาด้าตอนกลางฝ่ังซ้าย ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 40  เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  

880 ตร.ม.

29 3 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.11

52 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกขยายแหล่งน ้าสาธารณะร่องห้วยลาด ตอนกลาง ขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว 170  เมตร ลึกเฉล่ีย  4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 

4,080  ตร.ม.

29 5 พะเนียง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.477

53 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระสารณะบ้านแก่งปลาปก ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว  70 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  2,100 ตร.ม. 29 4 แก่งปลาปก ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 0.214

54 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยโป่งคร่าง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. 29 3 วังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ห้วยน ้าปวน 0.497

55 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยยางน้อย ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว  1,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  12,000 ตร.ม. 29 3 วังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ห้วยน ้าปวน 0.498

56 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะห้วยกระโดน ขนาด กว้าง 53 เมตร ยาว 70  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,710 ตร.ม. 29 7 ส้าราญ ท่าศาลา ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.401

57 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกห้วยน ้าสานน้อย (ตอนบน) ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 29 3 กลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.463

58 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกห้วยน ้าสานน้อย (ตอนกลาง) ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 870  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 6,960 ตร.ม. 29 3 กลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.401

59 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกห้วยน ้าสานน้อย (ตอนล่าง) ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 960  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 7,680 ตร.ม. 29 3 กลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.444

60 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกร่องน ้าสาธารณะห้วยท่า ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 1,400  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม. 29 3 นาคูณ ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.487

61 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะหนองซ้าใหญ่ ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 70  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. 29 2 ไฮตาก ลาดค่าง ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.339

62 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะวัดอรุณราษฎร์สามัคคี (ตอนบน) ขนาด กว้าง 32 เมตร ยาว 60  เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมืพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 

1,920 ตร.ม.

29 4 ถ ้ามูล สานตม ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.232

63 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกวังน ้าเย็น กว้าง 12 เมตร ยาว 100 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  2,334.69 ลบ.ม. 29 8 โนนกกจาน ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.09

64 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระวังน ้าเย็นตอนบน กว้าง 40 เมตร ยาว 210 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,079.63 ลบ.ม. 29 14 ปทุมวัน ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.497

65 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระน ้าวังน ้าเย็นตอนล่าง  กว้าง 70 เมตร ยาว 150 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,079.63 ลบ.ม. 29 14 ปทุมวัน ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.497

66 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองค้างคา กว้าง 40  เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,712.19 ลบ.ม. 29 13 กลาง ผาน้อย วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.492

67 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกส้างค้าแป้น กว้าง 60 เมตร ยาว 500 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,916 ลบ.ม. 29 11 โนนสมบูรณ์ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 1.141

68 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกสระน ้าสาธารณะวัดวังวิโมกข์ ขนาด กว้าง 55 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,977  ลบ.ม. 29 15 ทุ่งโพธ์ิ ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.386

69 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดเป่ง 29 1 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 28.0925

70 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสายคางฮุง 29 3,11 ขามเป้ียใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 8.6085

71 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองหวาย 29 6 ยอดโพธ์ิ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.452

72 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองหวาย 29 1 เหิบ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.497



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

73 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองลุมพุก 29 9 ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.071

74 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยค้าต้อน (ตอนกลาง) 29 13 นางามเหนือ นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.081

75 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองยาง 29 9 ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.222

76 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองโคก 29 5 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.267

77 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองสระพัง 29 12 น้อยพัฒนา นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.473

78 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยวังแปว หมู่ท่ี 13 บ้านจอมศรี ต้าบลก้านเหลือง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 13 บ้านจอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

79 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยจ้าปา หมู่ท่ี 8 บ้านนาผือ ต้าบลค้าพี  อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 8 บ้านนาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

80 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยนาฮี หมู่ท่ี 3 บ้านนาผือ  ต้าบลค้าพี   อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 3 บ้านนาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

81 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยกะซะ หมู่ท่ี 3 บ้านนาผือ  ต้าบลค้าพี   อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 3 บ้านนาผือ ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

82 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยวังแคน หมู่ท่ี 6 บ้านนาอุดม ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 6 บ้านนาอุดม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

83 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยอีฮุม  หมู่ท่ี  2  บ้านนาฮุม  ต้าบลนาเลียง  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 2 บ้านนาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

84 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเซิง หมู่ท่ี 3 บ้านนามน ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 3 บ้านนามน นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

85 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยฮ้องหิน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองคอง  ต้าบลนาเลียง  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 5 บ้านหนองคอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.175

86 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ท่ี 6 บ้านน ้าบ่อ ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 6 บ้านน ้าบิ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.99

87 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองวังยาว หมู่ท่ี 9 บ้านนาคู่น้อย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 9 บ้านนาคู่น้อย นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.03

88 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองกุดขี หนอนใหญ่ หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหอยน้อย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 10 บ้านหนองหอย

น้อย

นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

89 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองยาง  หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหอยน้อย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 10 บ้านหนองหอย

น้อย

นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.12

90 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองปู่ตา หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหอยน้อย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 10 บ้านหนองหอย

น้อย

นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

91 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองบุ่งกกเมือด หมู่ท่ี 8 บ้านนาคู่เหนือ  ต้าบลนาคู่  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 8 บ้านนาคู่เหนือ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

92 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองก้่าลับ หมู่ท่ี 7 บ้านนาคู่ใต้  ต้าบลนาคู่  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 7 บ้านนาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

93 กรมการปกครอง ขุดลอกหนองคันทา หมู่ท่ี 4  บ้านแขนนาง  ต้าบลนาคู่  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 4 บ้านแขนนาง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

94 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองอีแปงน้อย หมู่ท่ี 6 บ้านน ้าบ่อ ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 6 บ้านน ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

95 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยฮี หมู่ท่ี 3 บ้านค้าอ้อม ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 3 บ้านค้าอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

96 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองเบญ หมู่ท่ี 6 บ้านน ้าบ่อ  ต้าบลนาคู่  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 6 บ้านน ้าบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

97 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองหวาย หมู่ท่ี 10  บ้านหนองหอยน้อย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 10 บ้านหนองหอย

น้อย

นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

98 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองลึก หมู่ท่ี 4  บ้านแขนนาง  ต้าบลนาคู่  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 4 บ้านแขนนาง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

99 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองหอยน้อย ต้าบลนาคู่ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 1 บ้านหนองหอย

น้อย

นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.35

100 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองเต่าใหญ่ หมู่ท่ี 2  บ้านปากบัง ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 2 บ้านปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

101 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองสระพัง  หมู่ท่ี 6 บ้านนางเลิศ ต้าบลพุ่มแก อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 6 บ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

102 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยยางใหญ่  หมู่ท่ี 9 บ้านดงบัง ต้าบลหนองบ่อ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 9 บ้านดงบัง หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

103 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดลอกห้วยปลาเค้า กว้างเฉล่ีย 11.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,200 ลบ.ม. 29 3 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

104 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองน้อย  หมู่ท่ี 12  บ้านดอนสักทอง  ต้าบลหนองสังข์  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 12 บ้านดอนสักทอง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.274

105 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองบุ่งผักกูด  หมู่ท่ี 12  บ้านดอนสักทอง  ต้าบลหนองสังข์  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 12 บ้านดอนสักทอง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

106 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยกระเดา  หมู่ท่ี 8  บ้านหนองสังข์  ต้าบลหนองสังข์  อ้าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 29 8 บ้านหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

107 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยปลาเค้า หมู่ท่ี 9  บ้านค้าเม็ก ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 9 บ้านค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

108 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกวังดินดาก  หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสว่าง ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 1 บ้านโคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 
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แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

109 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยบง  หมู่ท่ี 8 บ้านนกเหาะ ต้าบลโคกสูง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 8 บ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

110 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังตาด  หมู่ท่ี 7 บ้านนาเรียง ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 7 บ้านนาเรียง กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

111 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกวังบ่าง  หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสะอาด ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 9 บ้านโคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

112 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกวังแหน  หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสะอาด ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 9 บ้านโคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.36

113 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยบังฮวก  หมู่ท่ี 4 บ้านกุตาไก้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 4 บ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

114 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองคองู  หมู่ท่ี 4 บ้านกุตาไก้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 4 บ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.16

115 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยแสง(ตอนล่าง)  หมู่ท่ี 8 บ้านนาดอกไม้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 8 บ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.465

116 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยแสง(ตอนบน)  หมู่ท่ี 8 บ้านนาดอกไม้ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 8 บ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.465

117 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยไร่ หมู่ท่ี 12 บ้านดอนดู่ ต้าบลกุตาไก้ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 12 บ้านดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

118 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยยางไปห้วยวังกอ  หมู่ท่ี 8 บ้านหนองบัวค้า ต้าบลนามะเขือ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 8 บ้านหนองบัวค้า นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

119 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยกุดโพธ์ิ  หมู่ท่ี 9 บ้านนางิ ว ต้าบลนามะเขือ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 9 บ้านนางิ ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

120 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยวังหิน  หมู่ท่ี 3 บ้านแหลมทอง ต้าบลนามะเขือ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 3 บ้านแหลมทอง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.137

121 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยกุดน ้าใส  หมู่ท่ี 7 บ้านโคกกลาง ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 7 บ้านโคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.34

122 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองสระพัง  หมู่ท่ี 10 บ้านวังยาง ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 10 บ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

123 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยบง หมู่ท่ี 4 บ้านนาขาม ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 4 บ้านนาขาม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

124 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองวังจาน หมู่ท่ี 2 บ้านมหาชัย ต้าบลมหาชัย อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 2 บ้านมหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

125 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยไผ่(ตอนล่าง)  หมู่ท่ี 1 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 1 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

126 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยไร่  หมู่ท่ี 9 บ้านโพนทันกลาง ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 9 บ้านโพนทันกลาง หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

127 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกวังหนานผัก  หมู่ท่ี 4 บ้านจรุกเตย ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 4 บ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

128 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยไผ่(ตอนบน)  หมู่ท่ี 4 บ้านจรุกเตย ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 4 บ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

129 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองคร้าใหญ่  หมู่ท่ี 10 บ้านกุงใหม่ ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 10 บ้านกุงใหม่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

130 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกสระดอนปู่ตา  หมู่ท่ี 10 บ้านกุงใหม่ ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 10 บ้านกุงใหม่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

131 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยแง้นาขาม  หมู่ท่ี 6 บ้านกุงโกน ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 6 บ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

132 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยบัวแบ้  หมู่ท่ี 6 บ้านกุงโกน ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 6 บ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.39

133 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยลาดแย้  หมู่ท่ี 5 บ้านผักอีตู่ ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 5 บ้านผักอีตู่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

134 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยคลองไหล่หลัด  หมู่ท่ี 5 บ้านผักอีตู่ ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 5 บ้านผักอีตู่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.315

135 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกฮ้องโป่งด้า  หมู่ท่ี 12 บ้านหนองฮี ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 12 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.47

136 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองตาพัน  หมู่ท่ี 2 บ้านโนนหอม ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 29 2 บ้านโนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

137 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยคอก่าน  หมู่ท่ี 7 บ้านโพนสวรรค์ ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 7 บ้านโพนสวรรค์ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

138 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยฮ้องเตย  หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสะโน ต้าบลวังยาง อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 29 3 บ้านหนองสะโน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.335

139 จังหวัด ขุดลอกห้วยเหมือง 29 3 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

140 จังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าหนองห้วยทราย 29 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

141 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยบังกอ บ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 9 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 9 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.99

142 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยแก บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 1 หนองบัว โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

143 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยค้าไผ่ บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 1 หนองบัว โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

144 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยงิ ว บ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 9 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 9 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

145 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองฝร่ัง บ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 2 ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 2 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

146 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกุรุคุ หมู่ท่ี 8 ต้าบลกุรุคุ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 8 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

147 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านกุรุคุ หมู่ท่ี 3 ต้าบลกุรุคุ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 3 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

148 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองคุ้มบ้านโคกสง่า บ้านกุรุคุ ต้าบลกุรุคุ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

149 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยขี หมู บ้านค้าเตย หมู่ท่ี 5 ต้าบลค้าเตย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 5 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

150 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองปลาดุก บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี 8 ต้าบลค้าเตย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 8 ทุ่งมน ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

151 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยแก้ง บ้านค้าเตย หมู่ท่ี 5 ต้าบลค้าเตย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 5 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

152 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหมากเห็บ หมู่ท่ี 5 บ้านดงขวาง ขนาด กว้างเฉล่ีย 13.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.ลึกเฉล่ีย 3.00 

เมตร ต้าบลดงขวาง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

29 5 บ้านดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

153 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบังฮวก 29 10 บ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

154 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบังฮวก 29 5 บ้านดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

155 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยค้า 29 10 บ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

156 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบ่อแก บ้านนามูลฮิ น หมู่ท่ี 9 ต้าบลนาทราย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

157 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองเรือ  บ้านดงสว่าง หมู่ 7  ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 29 7 ดงสว่าง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.4945

158 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยปลากั ง บ้านผึ ง หมู่ท่ี 2 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

159 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหนองขาม บ้านผึ ง หมู่ท่ี 15 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 15 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

160 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยส้มโฮง บ้านผึ ง หมู่ท่ี 2 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 2 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

161 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 29 7 ดงสว่าง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.4888

162 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยขัวเหล็ก บ้านโชคอ้านวย หมู่ท่ี 3 ต้าบลวังตามัว อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 3 โชคอ้านวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

163 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยนากอ บ้านหนองญาติ หมู่ท่ี 2 ต้าบลหนองญาติ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 7 หนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

164 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยฮ่องฮอ บ้านไผ่ล้อมเหนือ หมู่ท่ี 10 ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 10 ไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

165 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองเป่ือยใหญ่ บ้านไผ่ล้อมเหนือ หมู่ท่ี 10 ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 10 ไผ่ล้อมเหนือ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

166 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดฮี  บ้านนาบัว หมู่ท่ี 5 ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 5 บ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.988

167 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านชลประทาน หมู่ท่ี 15 ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 15 บ้านชลประทาน โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.331

168 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองทางหลวง บ้านโคกพัฒนา หมู่ท่ี 12 ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 12 บ้านโคกพัฒนา โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.186

169 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองม่วง บ้านโคกพัฒนา หมู่ท่ี 12  ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 12 บ้านโคกพัฒนา โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.893

170 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองคล้าใหญ่ บ้านนาม่วงท่า หมู่ท่ี 4 ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 4 นาม่วงท่า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.216

171 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกเหมืองแตก บ้านโนนค้า หมู่ท่ี 8 ต้าบลนางาม อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 8 โนนค้า นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

172 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองท่ม บ้านนาคอย หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองย่างชิ น อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

173 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองควายตู้ บ้านนาคอย หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองย่างชิ น อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

174 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหนองลาดควาย บ้านหนองย่างชิ น หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองย่างชิ น อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 8 หนองย่างชิ น หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

175 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยใต้ตอนบน บ้านต้าย หมู่ท่ี 4 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 4 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

176 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยต้ายตอนล่าง บ้านต้าย หมู่ท่ี 12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

177 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยค้อ บ้านโพนเจริญ หมู่ท่ี 10 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 10 โพนเจริญ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

178 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองแจ้ง บ้านบงค้า หมู่ท่ี 3 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 3 บงค้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

179 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเซกาน้อย บ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8 ต้าบลโพนบก อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 8 โนนอุดม โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

180 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยปิง   บ้านเสาเล้าเหนือ   หมู่ท่ี 10 29 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.096



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

181 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกะเม็ด   บ้านเสาเล้าน้อย   หมู่ท่ี 3 29 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.188

182 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเม็ด บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 14 ต้าบลโพนสวรรค์ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 14 โพธ์ิทอง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

183 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเชียงนันท์ บ้านหนองดู่ ต้าบลนาใน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 หนองดู่ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

184 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยเซกาใหญ่ ช่วงท่ี 2 บ้านทุ่งน้อย ต้าบลนาขมิ น อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 ทุ่งน้อย นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 1.94

185 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยคอแลนด์ บ้านนาล้อม หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาหัวบ่อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 10 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

186 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยอีเลา บ้านนาล้อม หมู่ท่ี 2 ต้าบลนาหัวบ่อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 2 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

187 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยปลาคูณ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาหัวบ่อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

188 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยปะบัง บ้านหนองชูชาติ ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 หนองชูชาติ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.91

189 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านค้อพัฒนา หมู่ท่ี 15 ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 15 ค้อพัฒนา บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

190 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยตูม บ้านหนองท่ม หมู่ท่ี 9 ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 9 หนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

191 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยร่องน ้าสร้างแก้ว บ้านสร้างแก้ว หมู่ท่ี 12 ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 29 12 สร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

192 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองขัว บ้านปากทวย หมู่ท่ี 5 ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 5 ปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

193 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองเป่ง บ้านม่วง ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

194 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองผักปอด บ้านม่วง หมู่ท่ี 7 ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 7 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

195 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเชียงยืน บ้านเชียงยืน หมู่ท่ี 4 ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 4 เชียงยืน เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

196 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองตาพู บ้านแก้วปัดโป่ง ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.95

197 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเกิน บ้านนาหนองบก ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 นาหนองบก ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.89

198 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยทามน้อย บ้านแก้วปัดโป่ง หมู่ท่ี 15 ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 15 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

199 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกะทาด บ้านค้าเตยน้อย หมู่ท่ี 16 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 16 ค้าเตยน้อย ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

200 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระบ่อหิน บ้านค้าพอก หมู่ท่ี 3 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 3 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

201 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าบ้านโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 9 ต้าบลพะทาย อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 9 โคกสว่าง พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

202 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยวังกกต้องตอนบน บ้านตาลกุดใต้ หมู่ท่ี 8 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 8 ตาลกุดใต้ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

203 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยแมด บ้านโพนแพง หมู่ท่ี 1 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 1 โพนแพง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

204 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยท่ม บ้านสร้างแห่ทุ่ง หมู่ท่ี 3 ต้าบลกุดฉิม อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 3 สร้างแห่ทุ่ง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

205 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเช่ือม บ้านสร้างแห่ทุ่ง หมู่ท่ี 3 ต้าบลกุดฉิม อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 3 สร้างแห่ทุ่ง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

206 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเซือม หมู่ท่ี 8  บ้านโนนสะอาด  ต้าบลดอนนางหงส์  อ้าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 29 8 โนนสะอาด ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

207 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเซือม หมู่ท่ี 5  บ้านโคกสว่าง  ต้าบลดอนนางหงส์  อ้าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 29 5 โคกสว่าง ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

208 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเซือม หมู่ท่ี 4  บ้านดอนนางหงส์  ต้าบลดอนนางหงส์  อ้าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 29 4 ดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

209 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบึงเหล็ก บ้านบูรพา หมู่ท่ี 10 ต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 10 บูรพา ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

210 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกปรับปรุงห้วยเซือม (ตอนเหนือ-ตอนใต้) 29 1,3 บ.นาแก,บ.ดอน

นางหงส์

ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.1

211 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเช่ือม บ้านโพนบก หมู่ท่ี 5 ต้าบลนาถ่อน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

212 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยแหง่ม บ้านนาค้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 5 นาค้า น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

213 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยโดน บ้านนาค้าเจริญ หมู่ท่ี 13 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 13 นาค้าเจริญ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

214 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยโปร่ง บ้านค้าผักแพว หมู่ท่ี 8 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 8 ค้าผักแพว น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

215 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองห้อง (ช่วงล่าง) บ้านทู้ หมู่ท่ี 6 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 29 6 ทู้ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

216 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยแสง บ้านนาสามัคคี หมู่ท่ี 9 ต้าบลนาเลียง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 9 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
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2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

217 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเข้ บ้านนาโสกน้อย หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 3 นาโสกน้อย บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

218 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเซิงตอนบน  หมู่ท่ี 16 บ้านนาทุ่งทอง ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 16 บ้านนาทุ่งทอง พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

219 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเซิงตอนล่าง  หมู่ท่ี 7 บ้านดงติ ว ต้าบลพระซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29  ึ7 บ้านดงติ ว พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

220 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังฉิมตอนล่าง บ้านสะพานสูง หมู่ท่ี 6 ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 6 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

221 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังฉิมตอนบน บ้านสะพานสูง หมู่ท่ี 7 ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 7 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

222 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยลานเม็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5 ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 5 หนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

223 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยฟักดอกตอนกลาง บ้านยางค้า หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองบ่อ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 4 ยางค้า หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

224 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยนางออตอนกลาง บ้านโพนดู่ หมู่ท่ี 11 ต้าบลหนองบ่อ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 11 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

225 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยฮีตอนล่าง บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 29 5 หนองกุง หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

226 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกเมาหลง หมู่ท่ี 6 บ้านโนนอุดมดี ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 29  ุ6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

227 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยตู้ช่วย(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 4 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย  อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 29 4 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

228 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหล่ม  หมู่ท่ี 3  บ้านดอนแฮด ต้าบลดอนเตย  อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 29 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 2.459

229 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบ้านตอนล่าง  หมู่ท่ี  8 บ้านโคกสี ต้าบลดอนเตย  อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 29 8 โคกสี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

230 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยวังขอน หมู่ท่ี 5 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย  อ้าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 29 5 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 1.2764

231 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเปือย หมู่ 5 บ้านหมูม้น ต้าบลดอนเตย อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 29 5 หมูม้น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 1.0911

232 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองอ้อ 29 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10

233 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่อ 29 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 7

234 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีสาว 29 12 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

235 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัว 29 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 7

236 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองชุมช้าง 29 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 6.68

237 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน ้าเมา 29 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 10

238 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโด 29 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 20

239 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัว 29 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 5

240 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสิม 29 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 3

241 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหลวงตอนบน 29 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

242 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโจด 29 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

243 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองพวด 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10

244 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองต้าเฮียง 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10

245 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่อหลวง 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 5

246 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองพันโฮง 29 14 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 3

247 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองอีแจะ 29 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 7

248 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่อ 29 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 7

249 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองเมา 29 8 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 10

250 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโด 29 7 นาโด นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 3

251 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการลอกหนองบัว 29 5 ดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 5

252 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหลวงตอนบน 29 4 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5
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253 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโจด 29 3 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

254 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองปลาเข็ง 29 1 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 20

255 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่อเอือด 29 2 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 20

256 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองพวด 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 5.43

257 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองต้าเฮียง 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 5

258 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่อหลวง 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 5.5

259 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองอีแจะ 29 13 พันห่าว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 0.5

260 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหนองบัว 29 11 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

261 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองต้าเฮียง 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

262 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่อหลวง 29 15 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

263 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านนาดี หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 29 6 นาดี หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.97

264 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเบือก บ้านหนองซน หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 29 8 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

265 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าหนองซน บ้านหนองซน หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 29 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

266 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองนาดี บ้านนาดี หมู่ท่ี 13 ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 29 13 นาดี หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

267 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหวาย บ้านอูนนา หมู่ท่ี 3 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 3 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.77

268 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยน ้าค้า บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 12 โนนสะอาด นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

269 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองฮ่องช้าง บ้านอูนนา หมู่ท่ี 11 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 11 อูนนา นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

270 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองปลาดุก บ้านนากระทืม หมู่ท่ี 4 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 4 นากระทืม นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

271 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านนาคอย หมู่ท่ี 13 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 13 นาคอย นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

272 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเด่ิน บ้านสามัคคี หมู่ท่ี 7 ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 7 สามัคคี นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

273 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองผักหนอก บ้านเสียว หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 1.84

274 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยคอกช้าง 29 10 บ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 24.5

275 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองปลาปากใหญ่ บ้านดอนแดง หมู่ท่ี 4 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 4 ดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

276 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยขอนแก่น บ้านดอนแดง หมู่ท่ี 4 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 4 ดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

277 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านดอนแดง หมู่ท่ี 5 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 5 ดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

278 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยคอกช้าง บ้านเสียว หมู่ท่ี 10 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 10 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

279 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกบ่อเปือย บ้านเสียว หมู่ท่ี 10 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 10 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

280 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองยาง บ้านดอนพะธาย หมู่ท่ี 2 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 2 ดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

281 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองยาว บ้านเสียว หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 3 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 0.5

282 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านดอนสะฝาง หมู่ท่ี 5 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 29 5 ดอนสะฝาง โพนทอง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

283 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยปากห้วยม่วง บ้านปากห้วยม่วง ต้าบลนาเข อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 29 ปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

284 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองแซะ บ้านนากระแต้ ต้าบลหนองแวง อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 29 นากระแต้ หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

285 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง ต้าบลหนองแวง อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 29 หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.97

286 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองยาว 29 6 ดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.3826

287 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองผือ 29 1 ค้านกกก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.9227

288 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเบิก 29 7 นาพระชัย หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5
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289 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยบง บ้านนกเหาะ หมู่ท่ี 8 ต้าบลโคกสูง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

290 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงขุดลอกห้วยยาง ม.12 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 29 12 ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

291 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงขุดลอกห้วยวังแหน ม.9 ต้าบลกุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 29 9 โคกสะอาด กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.6

292 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหินกอง ม.5 ต้าบลกุตาไก้ อ.ปลาปาป จ.นครพม 29 5 กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.75

293 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงขุดลอกห้วยวังตาด ม.8 บ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 29 8 นาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

294 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยวังแลงหงอย บ้านวังยาง หมู่ท่ี 10 ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 10 วังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

295 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองหญ้าปล้อง บ้านนาขาม หมู่ท่ี 4 ต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 29 4 นาขาม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

296 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหมากม่าน บ้านหนองสะโน หมู่ท่ี 3 ต้าบลวังยาง อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 29 3 หนองสะโน วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

297 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหินกอง บ้านโคกกลาง ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 โคกกลาง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 2

298 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยน ้าจาง บ้านนาโพธ์ิใต้ หมู่ท่ี 9 - บ้านนาโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 10 ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 9,10 โพธ์ิใต้,โพธ์ิทอง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

299 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองกุดค้าว บ้านท่า หมู่ท่ี 8 ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 8 ท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

300 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านดอนแดง ต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 ดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 2

301 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองหมากแซวใหญ่ บ้านดอนสมอ หมู่ท่ี 7 ต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 7 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

302 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านดอนสมอ หมู่ท่ี 1 ต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 1 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

303 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบอง บ้านท่าบ่อ หมู่ท่ี 6 ต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 6 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

304 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหนองตะกร้า บ้านดอนมะจ่าง หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 2 ดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

305 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบ่อมน บ้านนาคอย หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาเด่ือ อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 6 นาคอย นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

306 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยทราย 29 11 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.475

307 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยเด่ือ 29 1 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.487

308 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองเทา บ้านนาค้า หมู่ท่ี 11 ต้าบลนาค้า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 11 นาค้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.96

309 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองแคลนช้าง บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาค้า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 10 โพนงาม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

310 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองตาเอก บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 1 ต้าบลนาค้า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 1 โพนงาม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

311 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยอีหล้า บ้านโพนก่อ หมู่ท่ี 16 ต้าบลนาค้า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 16 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

312 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าหลวง บ้านโพนก่อ หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาค้า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 6 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

313 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองอ้วน บ้านโพนก่อ หมู่ท่ี 6 ต้าบลนาค้า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 6 โพนก่อ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

314 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยผึ ง  หมู่ท่ี 2  บ้านก่อ  ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 29 2 ก่อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

315 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหินกอง  หมู่ท่ี 5 บ้านดอนถ่อน   ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 29 5 บ้านดอนถ่อน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

316 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองตากล้า   หมู่ท่ี 6  บ้านดงขวาง  ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 29 6 ดงขวาง บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 5

317 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบ่อหลวง  หมู่ท่ี  4  บ้านหนองผือ   ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 29 4 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 10

318 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกห้วยแดง  หมู่ท่ี 3 บ้านนาดี  ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 29 3 นาดี บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

319 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบ่อน้อย   หมู่ท่ี 3  บ้านนาดี   ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 29 3 นาดี บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 8.87

320 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองค้าอ้อ ตอนบน  หมู่ท่ี 7  บ้านเซียงเซา  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 29 7 เซียงเซา บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 9.14

321 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองกระโจนชัยวาล   หมูท่ี 9  บ้านนาจาน  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 29 9 นาจาน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 10

322 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบ่อมน  หมู่ท่ี 16  บ้านหนองผือ   ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 29 16 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 10

323 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสุริโย   หมู่ท่ี 10  บ้านเซียงเซา  ต้าบลบ้านเอื อง  อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 29 10 เซียงเซา บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 10

324 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกคลองน ้าเพ่ือการเกษตร บ้านดงหนองบัว หมู่ท่ี 6 ต้าบลบ้านข่า อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 6 ดงหนองบัว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5
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325 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองจอก บ้านยางงอย หมู่ท่ี 3 ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 3 ยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.98

326 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองประตูแอ้ว บ้านสามผง ต้าบลสามผง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0.5

327 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองปลาปากน้อย บ้านเสียวสงคราม หมู่ท่ี 6 ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 6 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.99

328 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองอ้อ บ้านเสียวสงคราม หมู่ท่ี 3 ต้าลหาดแพง อ้าเภอศรีงคราม จังหวัดนครพนม 29 3 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 3

329 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองหาดแพง บ้านหาดแพง หมู่ท่ี 1 ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1

330 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยค้าบอน บ้านหาดแพง หมู่ท่ี 9 ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 9 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5

331 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยบ่อ บ้านหาดแพง หมู่ท่ี 1 ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 29 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 9.98

332 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสามขา พร้อมระบบกระจายน ้า 29 4 โนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ ห้วยคอง 50.255

333 กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าหนองหว้าบ้านโคกสวาง 29 6 โคกสวาง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 1.6

334 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยสายหนองหมาขาว-ห้วยสายหนองปลาค้างตอนบน 29 2 ท่าส้าราญ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.816

335 เทศบาลต้าบล ขุดลอกกุดแคน 29 1 ซาง ซาง เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 4.778

336 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองตะปู 29 2 ท่าส้าราญ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.681

337 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองนาแซง 29 2 ท่าส้าราญ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.788

338 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองแวง 29 9 ซางใต้ ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.788

339 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยใหญ่ตอนบน จุดนานายนิยม ค้าภูษา บ้านดอนก่อ หมู่ 9 29 9 ดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

340 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยหิน 29 16 อีสานพัฒนา โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1

341 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยบาก 29 2 อ่างทอง โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1

342 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยกุด 29 1 โซ่ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1

343 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้ามิด  กว้าง  18 เมตร ยาว  1,000 เมตร ลึก  3 เมตร 29 5 ท่าค้ารวม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.85

344 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเซียงด้า 29 7 ฝอยลม ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.745

345 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหนิง 29 10 โชคอ้านวย ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.95

346 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหนิง 29 10 โชคอ้านวย ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.95

347 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหนิง 29 10 โชคอ้านวย ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.95

348 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยก้านเหลือง 29 5 โนนสา ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.706

349 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยก้านเหลือง 29 5 โนนสา ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.706

350 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยทราย หมู่ท่ี ๑ บ้านโคกกว้าง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 29 1 โคกกว้าง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

351 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกห้วยบักตอน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองบัว 29 2 หนองบัว นากั ง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.183

352 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยทราย 29 11 อุดมสุข พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.469395

353 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยน ้าโพน 29 5 เอือด พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.1988

354 เทศบาลต้าบล ขุดลอกคลองร่องเหมือง 29 6 เอราวัณ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.4337

355 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองใหญ่ 29 6 เอราวัณ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 10

356 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยอีด่าน 29 3 ศรีอุดม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.215

357 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยหมากบ้า 29 11 อุดมสุข พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 12.72105

358 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 29 4 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.491

359 จังหวัด โครงงการขุดลอกห้วยเขาวัว เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 29 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

360 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยล้าประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 29 2 บ้านโนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.483



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

361 จังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 29 7 บ้านโคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.126

362 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองผักหนอก เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 29 4 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.458

363 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยพระอินทร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 29 6 บ้านบางทราย

พัฒนา

หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.127

364 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 29 6 บ้านหนองบัวน้อย หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

365 จังหวัด ขุดลอกหนองน ้าสาธารณประโยชน์ 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4463

366 จังหวัด ขุดลอกห้วยแอก 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4952

367 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

368 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนาป่ง  บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

369 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.332

370 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองป่งเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.318

371 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.465

372 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้านางแพง บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 29 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

373 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25) 29 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

374 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30) 29 10 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

375 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 2 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

376 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโสกขี ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

377 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

378 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้านซ่ง ช่วงท่ี2 29 1 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

379 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้านาลพบุรี 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

380 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าด่านช้าง 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.476

381 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.398

382 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี หมู 29 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

383 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก 29 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

384 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกชะโนดน้อย 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.205

385 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.493

386 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยชะโนด 29 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

387 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ 29 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.364

388 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองขี หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง 29 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

389 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยทรายแล้ง 29 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

390 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยใหญ่ 29 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

391 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดหลง 29 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

392 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน พร้อมระบบกระจายน ้า 29 1 เหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 40.204

393 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยบึงเบา ช่วง 1 พร้อมระบบกระจายน ้า 29 4 ดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 50.255

394 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยแสนตอ พร้อมระบบกระจายน ้า 29 7 อ้อมแก้วน้อย บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 5.0255

395 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแดง 29 9 หนองผือน้อย นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 5

396 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองดอนเม่า พร้อมระบบกระจายน ้า 29 4 หนองผือ สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 40.204
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397 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองดินด้า พร้อมระบบกระจายน ้า 29 12 นาเมืองน้อย อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 50.255

398 กรมประมง โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะท่ี1 29 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 356.2

399 กองทัพบก ขุดลอกหนองลาดควาย 29 วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 19.737

400 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยส้มโฮง 29 12 โคกอ่างทอง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.499

401 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยเม่า 29 10 บ้านกลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

402 จังหวัด ขุดลอกห้วยกะเฌอ 29 3 บ้านกลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

403 จังหวัด ชุดลอกล้าห้วยโคกค้ามี 29 9 นาขาม กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

404 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแสนพัน 29 9 นาขาม กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3

405 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยกุดตูม 29 1 กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.32

406 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยอิด่อน 29 2 กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

407 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยอูน 29 13 โพนงาม กุดบาก กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.5

408 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยปอพาน 29 8 กุดน ้าใส นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3

409 จังหวัด ขุดลอกหนองตาเณร 29 5 โพนงาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

410 จังหวัด ขุดลอกหนองนาโสก 29 10 โนนทรายค้า นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3

411 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยอูน 29 2 หนองค้า นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

412 จังหวัด ขุดลอกหนองขี นก 29 10 นาเพียงใหม่ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.491

413 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยซ่งแข้ 29 2 นาเพียงเก่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.499

414 จังหวัด ขุดลอกห้วยขมาน 29 2 นาเพียงเก่า อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4997

415 จังหวัด ขุดคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร ช่วงท่ี 1 29 2 นาแต้ ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.227

416 จังหวัด ขุดลอกคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร ช่วงท่ี 2 29 2 นาแต้ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.35

417 จังหวัด ขุดลอกห้วยลาดม่ัง 29 2 นาแต้ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.207

418 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยบง 29 10 นาแต้ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.394

419 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยแคน ตอนบน 29 10 นาแต้ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.289

420 จังหวัด ขุดลอกห้วยจาน 29 4 นาแต้ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.24

421 จังหวัด ขุดลอกห้วยหวายตอนบน 29 11 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.495

422 จังหวัด ขุดลอกหนองเบ็ญ 29 2 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.249

423 จังหวัด ขุดลอกห้วยก้านเหลือง 29 10 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

424 จังหวัด ขุดลอกห้วยหวาย 29 11 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.49

425 จังหวัด ขุดลอกห้วยฝายใต้ 29 9 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.343

426 จังหวัด ขุดลอกห้วยพงโพด 29 9 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.343

427 จังหวัด ขุดลอกห้วยก้านเหลือง 29 5 หนองบัวสิม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.496

428 จังหวัด ขุดลอกหนองพุก 29 3 บ้านกลาง ต.กุดไห หนองบัว นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

429 จังหวัด ขุดลอกท่ีสาธารณประโยชน์หนองหวาย 29 6 นาแต้ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.491

430 จังหวัด ขุดลอกโนนสาวเอ้น้อย วังเคร่ือง หลักแป้นป้าย บ้านพลังใหม่ 29 11 พลิังใหม่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1

431 จังหวัด ขุดลอกสายหนองซุง บ้านท่าแร่ 29 4 ท่าแร่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

432 จังหวัด ขุดลอกสายแข้ตีนกุด ตอนล่าง บ้านท่าแร่ 29 4 ท่าแร่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5
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433 จังหวัด ขุดลอกสายแข้ตีนกุด ตอนบน บ้านท่าแร่ 29 4 ท่าแร่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1

434 จังหวัด ขุดลอกหนองลาดควาย 29 5 ดอนแดง โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 5

435 จังหวัด ขุดลอกห้วยปุ่งบาน 29 5 ดอนแดง โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1

436 จังหวัด ขุดลอกหนองมะกุ้ม 29 7 ดงมะกุ้ม โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 8

437 จังหวัด ขุดลอกหนองน ้าเค็ม 29 7 ดงมะกุ้ม โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

438 จังหวัด ขุดลอกหนองผือ 29 7 บ้านดงมะกุ้ม โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 5

439 จังหวัด ขุดลอกหนองแฮ่ 29 7 บ้านดงมะกุ้ม โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 10

440 จังหวัด ขุดลอกหนองบ้านเสาวัด 29 12 เสาวัด โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1

441 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยเตย ตอนบน 29 6 โนนสมบูรณ์ นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.7

442 จังหวัด ขุดลอกต้นผึ ง 29 5 ดอนแดง อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1

443 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าน ้ายาม บ้านสร้างฟาก หมู่ท่ี 7 ต้าบลเจริญศิลป์ - บ้านโคกศิลา หมู่ท่ี 1 ต้าบลโคกศิลา อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 29 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.879

444 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยผาลาด  บ้านเหล่า หมู่ท่ี1 ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 29 1 เหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.363

445 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองวังม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 9 29 9 โคกสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.155

446 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยขีน บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 2 29 2 โพนสวาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.407

447 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงขุดลอกหนองกะโซ่ 29 3 ผักขะย่า ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.403

448 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยปลาเข็ง 29 2 ขมิ น ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3072

449 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยปลาเข็ง 29 12 ชุมชนเจ้าปู่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.98

450 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยหลุง 29 1 ชุมชนภูไทพัฒนา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 2.044

451 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก  ล้าห้วยล้าน ้าพุงหลง บ้านโพนปอหู หมู่ท่ี 8 ต้าบลดงชน - ต้าบลม่วงลาย อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 29 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 2.464

452 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงขุดลอกหนองเต่า บ้านท่าม่วง หมู่ท่ี 2 29 2 ท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.951

453 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงขุดลอกหนองฝาย บ้านท่าม่วง หมู่ท่ี 2 29 2 ท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.798

454 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก  ล้าห้วยอีนาง บ้านใหม่ศรีสุพรรณ หมู่ท่ี 10 ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 29 10 ใหม่ศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.386

455 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก ล้าห้วยหีบ บ้านห้วยหีบ หมู่ท่ี 6 ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 29 6 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4

456 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหน้องอีด่ิง 29 10 ใหม่โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 1.569

457 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยนากุง 29 4 นามน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 0.236

458 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหน้าดินก้าจัดวัชพืชบริเวณหนองแซง 29 14 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 3.42

459 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก ล้าห้วยมาตรตอนบน บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต้าบลเชียงสือ อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 29 1 เชียงสือใหญ่ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.611

460 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก  ล้าห้วยโก้ง บ้านท่าสาวคอย หมู่ท่ี 4 ต้าบลเชียงสือ อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 29 4 ท่าสาวคอย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.088

461 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก  คลองรอบบึงกลาง บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต้าบลเชียงสือ อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 29 1 เชียงสือใหญ่ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.458

462 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยนาน้อย 29 3 โนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.5

463 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดนา 29 3 โนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.5

464 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยวังสะโน 29 10 กลางใหม่ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.226

465 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหลัว 29 7 เทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.377

466 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยน้อย 29 5 หนองกระบอก นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.454

467 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยวังหิน 29 4 หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.359

468 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยลองน้อย 29 3 กลาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.31
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469 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยลองน้อย 29 2 นาเด่ือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.432

470 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยโคกค้ามี 29 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.2

471 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยสองเมือง 29 1 นาม่อง นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.25

472 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยคึกฤทธ์ิ 29 1 นาม่อง นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.15

473 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยแสนพัน 29 9 นาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.812

474 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยปอพาน 29 8 กุดน ้าใส นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.962

475 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยขี หมู- ตอนบน บ้านสงเปือยหมู่ท่ี ๓  ต้าบลนาฮี อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 29 แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.353

476 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยสาน บ้านค้าภูทอง หมู่ท่ี 7 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 7 ค้าภูทอง บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.563

477 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านลึมบอง หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 1 บ่อแก้ว บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.507

478 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบ่อแก้ว บ้านบ่อแก้ว หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 1 บ่แก้ว บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.507

479 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองอีเก้ง บ้านน ้าจั น หมู่ท่ี 3 ต้าบลม่วง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 3 น ้าจั น ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.816

480 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองอีเก้ง บ้านน ้าจั น หมู่ท่ี 3 ต้าบลม่วง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 3 น ้าจั น ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.816

481 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ตาดตอนบน บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 3 ต้าบลมาย อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 3 โพธ์ิทอง มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.542

482 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดลึก  หมู่ท่ี 7 29 7 บ้านสามขา ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

483 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุะเป้ หมู่ท่ี 7 29 7 บ้านสามขา ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

484 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดไห  หมู่ท่ี 7 29 7 บ้านสามขา ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

485 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองฮี บ้านห้วยหลัว หมู่ท่ี 2 ต้าบลห้วยหลัว อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 2 ห้วยหลัว ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5.32

486 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองหมาอีขาว บ้านห้วยหลัว หมู่ท่ี 2 ต้าบลห้วยหลัว อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 2 ห้วยหลัว ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 6

487 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองวังบ่อน ้า บ้านกลาง หมู่ท่ี 10 ต้าบลนาหัวบ่อ อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 29 10 บ้านกลาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.227

488 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองผักแพว 29 4 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 62

489 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบ่อควายน้อย บ้านสงเปลือย หมู่ท่ี4 ต้าบลไฮหย่อง อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 29 4 สงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.319

490 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองกะทาม บ้านโคกไพศาล หมู่ท่ี 9 ต้าบลเด่ือศรีคันไชย อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 29 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.504

491 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยขี มด  พร้อมวางท่อระบายน ้า 29 10 หลุบเลาพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

492 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหล่ม 29 5 หล่ม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

493 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองตาเกียน 29 8 น้อยโนนสวรรค์ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 1

494 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ตาดตอนบน บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 3 ต้าบลมาย อ้าเภอบ้านม่วง 29 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.542

495 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองควายน้อย บ้านโนนแพง หมู่ท่ี 4 ต้าบลเด่ือศรีคันไชย อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 29 4 บ้านโนนแพง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.444

496 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกแก้มลิงล้าห้วยค้อ บ้านหนองตากลวย หมู่ท่ี 3 ต้าบลธาตุ อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 29 3 หนองตากลวย ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.098

497 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยบง บ้านหลักเมือง หมู่ท่ี 3 ระหว่างทาง อบต.วานรนิวาสและเทศบาลต้าบลวานรนิวาส อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 29 3 หลักเมือง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.106

498 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยบง บ้านหลักเมือง หมู่ท่ี 3ระหว่างทาง อบต.วานรนิวาสและเทศบาลต้าบลวานรนิวาส อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 29 13 หลักเมือง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.106

499 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยบูชา บ้านนายม หมู่ท่ี 5 29 5 บ้านนายม อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.493

500 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหิน บ้านโนนส้าราญ หมู่ท่ี 8 29 7 บ้านโนนส้าราญ อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.25

501 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดตะ บ้านวังโพน หมู่ท่ี 6 29 6 บ้านวังโพน อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.498

502 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแห้ว บ้านนายม หมู่ท่ี 5 29 5 บ้านนายม อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

503 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยวังลูกแห บ้านวังโพน หมู่ท่ี 6 29 6 บ้านวังโพน อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

504 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยไร่และหน้าฝายน ้าล้น บ้านหัวนา หมู่ท่ี 3 29 3 บ้านหัวนา อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.498
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505 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยค้า บ้านดอกนอ หมู่ท่ี 1 29 1 บ้านดอกนอ อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

506 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยท่ม บ้านดอกนอ หมู่ท่ี 1 29 1 บ้านดอกนอ อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

507 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองพังฮอ 29 1 พังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.51

508 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองลุมพุก บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 12 29 12 โพนทอง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.492

509 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดไผ่ บ้านธาตุ หมู่ท่ี 3 29 3 ธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.18

510 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกอไผ่ บ้านธาตุ หมู่ท่ี 3 29 3 ธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.312

511 เทศบาลต้าบล โครการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านจ้าปาทอง 29 10 บ้านหนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 9.931

512 เทศบาลต้าบล โครการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านหนองบัว 29 1 บ้านหนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 2.196

513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองเลิงปลาค้าว บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 9  ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 9 โพนงาม แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.269

514 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหนองไหเงิน ตอนบน บ้านนางัว หมู่ท่ี 8 ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 8 นางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.389

515 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหนองไหเงิน ตอนล่าง บ้านนางัว หมู่ท่ี 8 ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 8 นางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.925

516 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองไหเงิน (ตอนล่าง)บ้านนางัว หมู่ท่ี 8 ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 8 นางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.92

517 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองไหเงิน (ตอนบน)บ้านนางัว หมู่ท่ี 8 ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 8 นางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.21

518 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองเลิงปลาค้าว บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 9ต้าบลแวง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 9 โพนงาม แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.266

519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกบึงโน บ้านบึงโนนอก หมู่ท่ี 7 ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 7 บึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5.456

520 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองโคก บ้านค้อ หมู่ท่ี 5 ต้าบลโพนสูงอ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 5 ค้อ โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

521 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเสียว บ้านโพนสูง หมู่ท่ี 1 ต้าบลโพนสูง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 1 โพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

522 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยค้าผักกูด บ้านยางค้า หมู่ท่ี 4ต้าบลโพนสูง อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 4 ยางค้า โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

523 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนอง    บองน้อยบ้านขาม หมู่ท่ี 3 29 3 ขาม ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.486

524 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองน ้าหมาก บ้านธาตุโสภา หมู่ท่ี 11  ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 11 ธาตุโสภา ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

525 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองไผ่ บ้านค้าสะอาดพัฒนา หมู่ท่ี 12   ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 12 ค้าสะอาดพัฒนา ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

526 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน ้าเค็ม บ้านปลวก หมู่ท่ี 13ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 13 ปลวก ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

527 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหมากเต้น บ้านหนองหมากแซว หมู่ท่ี 10 ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 10 หนองหมากแซว ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

528 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองชาด บ้านแสงตะวัน หมู่ท่ี 9 ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 9 แสงตะวัน ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

529 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเสาล้า (ตอนบน)บ้านค้าสะอาด หมู่ท่ี 8 ต้าบลค้าสะอาดแดนดินอ้าเภอสว่าง จังหวัดสกลนคร 29 8 ค้าสะอาด ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

530 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยค้าชนตอนบน บ้านปลวก หมู่ท่ี 4 ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร 29 4 ปลวก ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

531 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยวังแสง บ้านปลวก หมู่ท่ี 13ต้าบลค้าสะอาด อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 13 ปลวก ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

532 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบัว บ้านดงสวรรค์ หมู่ท่ี 7 29 7 ดงสวรรค์ ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.481

533 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแวงฮี  บ้านหนองหลักช้าง หมู่ท่ี 2 29 2 หนองหลักช้าง ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.826

534 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกกุดแอ่วมอง  บ้านนาเตียง หมู่ท่ี 3 29 3 นาเตียง ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.842

535 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองประปาวัดป่าทรายมูลบ้านทรายมูล ต้าบลทรายมูล อ้าเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร 29 - ทรายมูล ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1

536 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองโสกนกเต็น บ้านค้าเม็ก หมู่ท่ี 5ต้าบลทรายมูล อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 5 ค้าเม็ก ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.84

537 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองไผ่สระ บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 7 ต้าบลบงใต้  อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 7 หนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.379

538 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองเบน บ้านบ่อร้าง หมู่ท่ี13 ต้าบลบงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 13 บ่อร้าง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.343

539 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยค้าแค บ้านค้านาดี หมู่ท่ี 8 ต้าบล บงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 8 ค้านาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.451

540 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองฮังกา บ้านกุดจิกสามัคคี หมู่ท่ี 14 ต้าบลบงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 14 กุดจิกสามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

541 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองค้า บ้านนาดอกไม้ หมู่ท่ี 6ต้าบลบงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 6 นาดอกไม้ บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

542 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบ่อ บ้านบ่อร้าง หมู่ท่ี 13  ต้าบลบงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 13 บ่อร้าง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

543 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองเลิงบ่อแก บ้านบงใต้พัฒนา หมู่ท่ี 12 ต้าบลบงใต้  อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 12 บงใต้พัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

544 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยค้าแค บ้านค้านาดี หมู่ท่ี 8 ต้าบลบงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 8 ค้านาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

545 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเป็ดก่า บ้านโคกศรีนวล หมู่ท่ี 11 ต้าบลบงใต้ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 11 โคกศรีนวล บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3

546 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยค้าเข็น บ้านหนามแท่งน้อย   หมู่ท่ี 4 ต้าบลบ้านถ่อน อ้าเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร 29 4 หนามแท่งน้อย บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.3

547 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองบึงอ้อ บ้านพันนา ต้าบลพันนา อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 29 พันนา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 3.686

548 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองวังน ้าเท่ียง บ้านท่าวารี หมู่ท่ี 6   ต้าบลท่าศิลา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 29 6 ท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

549 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกหนองสระบัว บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ท่ี 12 ต้าบลท่าศิลา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 29 12 ท่าดินแดงพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

550 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยตึงตอนกลาง บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ท่ี 12 ต้าบลท่าศิลา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 29 12 ท่าดินแดงพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.585

551 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเลือดนอง หมู่ท่ี 12 บ้านดงสร้างค้า ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร 29 12 ดงสร้างค้า ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

552 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยตาดแม่นาย หมู่ท่ี 6 บ้านปทุมวาปี ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร 29 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

553 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยบ้านแพง หมู่ท่ี 6 บ้านปทุมวาปี  ต.ปุทมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร 29 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกห้วยหิง บ้านคึม หมู่ท่ี 6 ต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย -บ้านเซียงเพ็ง หมู่ท่ี 12 ต้าบลหนองสนม อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร

29 6, 12 คึม, โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.553

555 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยหมากโง้งตอนกลาง 29 5 ดอนปอ ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

556 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยไฮตอนกลาง 29 5 ดอนปอ ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

557 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยหลักงัว 29 2 ท่าควาย ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

558 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยนกกระโดก 29 5 บ้านบะยาวใหญ่ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.103

559 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยแมวโพง 29 3 บ้านบะยาวใหญ่ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.024

560 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยนกกระโดก 29 5 บ้านบะยาวใหญ่ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.103

561 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยแมวโพง 29 3 บ้านบะยาวใหญ่ บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.024

562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองบ่อขี นก บ้านโนนจ้าปา หมู่ท่ี 2 ต้าบลสามัคคีพัฒนา อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 29 2 โนนจ้าปา สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.691

563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองลาดควาย บ้านกลางหมู่ท่ี 5 ต้าบลโพนแพง อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 29 5 กลาง อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4.414

564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองน ้าจั น หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี ๑๐ หมู่ท่ี 17 - เขตเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 29 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.034

565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองดินด้าบ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ท่ี ๘ บ้านนาเมืองน้อย หมู่ท่ี 12 ต้าบลอากาศ - เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัด

สกลนคร

29 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.55

566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองค้า บ้านหนองตาไก้ หมู่ท่ี 11 ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 29 11 หนองตาไก้ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.932

567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดลอกหนองสบห้วย ชุมชนท่ี 11 เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย - บ้านอากาศ หมู่ท่ี 1 ต้าบลอากาศ และบ้านโพนแพง หมู่ท่ี 9 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอ

อากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

29 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.55

568 เทศบาลต้าบล ชุดลอกหนองน ้าจั น ชุมชนท่ี 9,10,17 เขตเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวยและหมู่ท่ี 11 เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ 29 4 บ้านอากาศ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10.975056

569 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองสบห้วย ชุมชนท่ี 11 เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย บ้านอากาศ หมู่ท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต้าบลอากาศ และบ้านโพนแพง หมู่ 9 

เทศบาลต้าบลโพนแพง

29 14 บ้านอากาศ อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 8.2

570 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดซวย พร้อมระบบกระจายน ้า 29 7 ทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 50.255

571 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยตาด หมู่ท่ี 8 บ้านนาจันทร์ ต้าบลโพธ์ิชัย อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 8 นาจันทร์ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.4965

572 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองสวยหลง บ้านสวยหลง หมู่ท่ี  4 ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 4 สวยหลง โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 1.3685

573 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกล้าห้วยขี นาค หมู่ท่ี  1 บ้านหนองบัว ต้าบลกวนวัน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 1 หนองบัว กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.4997

574 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยหนองผือเล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านนาฮี ต้าบลค่ายบกหวาน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 1 นาฮี ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.5

575 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองพันแน หมู่ท่ี 5 บ้านดอนหมู ต้าบลพระธาตุบังพวน อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 29 5 ดอนหมู พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 9.654

576 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า บ้านเม็ก หมู่ท่ี 2 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 2 บ้านเม็ก พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 1.554



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

577 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองควายน้อย หมู่ท่ี 6 บ้านเบิดใหญ่ ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 6 เบิดใหญ่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.5

578 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุด-ขน สระหลวงสาธารณประโยชน์ บ้านเด่ือ หมู่ 3 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 3 บ้านเด่ือ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.341

579 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุด-ขน คลองอิสานเขียวสาธารณประโยชน์ บ้านหนองนาเมือง หมู่ท่ี 13 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหหนองคาย 29 13 หนองนาเมือง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.958

580 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุด-ขน หนองโรงสาธารณประโยชน์ บ้านภู่ หมู่ 5 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 5 บ้านภู่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 77.371

581 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุด-ขน หนองเสียดายใหญ่สาธารณประโยชน์ บ้านโพนงาม หมู่ 8 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 8 โพนงาม วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 5.0315

582 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุด-ขน หนองบ่อไก่เข่ียสาธารณประโยชน์ บ้านเบิดใหญ่ หมู่ 6 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 6 บ้านเบิดใหญ่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 9.996

583 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุด-ขน หนองเลิงผักบ่อสาธารณประโยชน์ บ้านเด่ือ หมู่ 3 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 3 บ้านเด่ือ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 5.0605

584 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงขุดลอกล้าห้วนสวนแตง หมู่ท่ี 6 บ้านเบิดใหญ่ ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 6 เบิดใหญ่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.5

585 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกน ้าสวย บ้านวังยางใต้ หมู่ท่ี 4 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 4 วังยางใต้ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 1.149

586 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองบ่อเทา หมู่ท่ี 12 บ้านโพธ์ิงาม ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 12 โพธ์ิงาม วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 0.5

587 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองต่อสาย บ้านหนองนาเมือง หมู่ท่ี 13 ต้าบลวัดธาตุ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 13 นาเมือง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 1.036

588 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองขวาง บ้านหาดค้าน้อย หมู่ 3 ต้าบลหาดค้า อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 29 3 หาดค้าน้อย หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.563

589 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกล้าห้วยน ้าเย็น หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสวาท ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 3 โนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 0.118

590 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกล้าห้วยวัดเทียน หมู่ท่ี 2 บ้านนาตาล ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 2 นาตาล ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 0.266

591 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองอั วใหญ่ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองอั ว ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 5 หนองอั ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.426

592 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกสระประมง หมู่ท่ี 8 บ้านโนนทอง ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 8 โนนทอง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.46

593 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกคูทด หมู่ท่ี 5 บ้านหนองอั ว ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 5 หนองอั ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 0.46

594 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยยางเมย หมู่ท่ี 8 บ้านค้าพัฒนา ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 8 ค้าพัฒนา บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1.63

595 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองไค้ หมู่ท่ี 3 บ้านวังสิม ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 3 วังสิม บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1.4

596 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกล้าห้วยสวนกล้วย หมู่ท่ี 7 บ้านดงก้าพี  ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 7 ดงก้าพี วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.497

597 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกล้าห้วยบง หมู่ท่ี 7 บ้านดงก้าพี  ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 7 ดงก้าพี วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.497

598 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยกกจาน หมู่ท่ี 7 บ้านหาดทรายทอง ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 7 หาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.5

599 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยแม่นาง หมู่ท่ี 4 บ้านดอนสนุก ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 4 ดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.276

600 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยวังบักเสา หมู่ท่ี 2 บ้านสร้างนางขาว ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 2 สร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.499

601 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยวังบักเสา หมู่ท่ี 2 บ้านสร้างนางขาว ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29 2 สร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0.5

602 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์หนองหวาย  หมู่ท่ี 5 บ้านอุ่มเย็น ต้าบลน้าิโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 29 5 อุ่มเย็น น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 7.24

603 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง หมู่ท่ี 7 บ้านถ่อนโพธ์ิศรี   ต้าบลบ้านถ่อน อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 29 7 บ้านถ่อนโพธ์ิศรี บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 128.57

604 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าชุมชนเพ่ืออุปโภคขุดลอก ระบบประปาบ้านหนองปลาปาก หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองปลาปาก อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 29 1 หนองปลาปาก หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 3.24

605 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหินฮาว พร้อมระบบกระจายน ้า 29 4,11,14 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 13.0663

606 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยทม บ้านนาเจริญ ม.9 ต.ค้าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 29 9 นาเจริญ ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.442

607 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแหลใหญ่ บ้านดงแสนแก้ว ม.4 ต.ค้าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 29 4 ดงแสนแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.498

608 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหน้าฝายหนองบัว บ้านสงบาง ม.6 ต.ค้าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 29 6 สงยาง ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.47

609 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฮองค้าหมาตาย บ้านเมืองเก่า ม.7 ต.ค้าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ 29 7 เมืองเก่า ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.493

610 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองฮุ่ง พร้อมระบบกระจายน ้า 29 5 คอนสวรรค์ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5.0255

611 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแคน พร้อมระบบกระจายน ้า 29 1 อ้อมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35.1785

612 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงห้วยหลวง 29 6,7,10 ถ่อนนาเพลิน นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

613 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหวาย หมู่ท่ี 10 บ้านกุดค้า ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 29 10 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.622

614 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเอียด พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 10 บ้านกุดค้า ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 29 10 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.163

615 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกล้าห้วยงาน ณ บ้านหินตั ง หมู่ท่ี 5 ต้าบลข้าวสาร อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 29 5 บ้านหินตั ง ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.9

616 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกล้าห้วยงาว ณ บ้านข้าวสาร หมู่ท่ี 4 ต้าบลข้าวสาร อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 29 4 ข้าวสาร ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.9

617 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยตาดป่าไร่ 29 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.15

618 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยสนาม 29 4 แก้งเกลี ยง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2

619 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยสมหมากงา 29 21 ภูสวรรค์ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.15

620 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยสนาม (ทิศเหนืออ่างเก็บน ้า) 29 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

621 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัวแดง 29 10 ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.15

622 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยยาง 29 10 ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2

623 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองน ้าขุ่น 29 7 เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

624 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยขี หมู่ท่ี 10 บ้านลาดเจริญ 29 10 นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

625 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยงิ ว 29 9 ดอนงิ ว นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

626 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยสาธารณะ 29 11 ดอนนาม่อง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

627 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยระห้า 29 10 โนนตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

628 จังหวัด ขุดลอกห้วยแอก 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4952

629 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

630 จังหวัด ขุดลอกหนองน ้าสาธารณประโยชน์ 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4463

631 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 29 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.167

632 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.332

633 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองป่งเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.318

634 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.465

635 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้านางแพง บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 29 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

636 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนาป่ง  บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

637 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25) 29 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

638 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30) 29 10 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

639 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 2 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

640 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโสกขี ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

641 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

642 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้านซ่ง ช่วงท่ี2 29 1 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

643 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้านาลพบุรี 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

644 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าด่านช้าง 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.476

645 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.398

646 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี หมู 29 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

647 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก 29 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

648 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกชะโนดน้อย 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.205
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649 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.493

650 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยชะโนด 29 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

651 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ 29 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.364

652 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองขี หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง 29 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

653 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยทรายแล้ง 29 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

654 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยใหญ่ 29 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

655 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดหลง 29 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

656 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ในพื นท่ีต้นน ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยลาก พร้อมระบบกระจายน ้า 29 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 54.30402

657 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 29 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

658 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าชลประทาน 29 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

659 จังหวัด ขุดลอกหนองน ้าสาธารณประโยชน์ 29 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

660 จังหวัด ขุดลอกห้วยแอก 29 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

661 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 29 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

662 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.332

663 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองป่งเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.318

664 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.465

665 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้านางแพง บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 29 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

666 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนาป่ง  บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

667 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25) 29 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

668 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30) 29 10 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

669 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 2 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

670 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโสกขี ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

671 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

672 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้านซ่ง ช่วงท่ี2 29 1 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

673 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้านาลพบุรี 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

674 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าด่านช้าง 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.476

675 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.398

676 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี หมู 29 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

677 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก 29 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

678 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกชะโนดน้อย 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.205

679 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.493

680 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยชะโนด 29 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

681 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ 29 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.364

682 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองขี หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง 29 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

683 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยทรายแล้ง 29 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

684 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยใหญ่ 29 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2
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685 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดหลง 29 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

686 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่ 29 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4983

687 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 29 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4983

688 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4982

689 จังหวัด โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด) 29 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.499

690 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า 29 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4082

691 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน้อยตอนบน 29 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991

692 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย 29 2,4,7 สองคอนใต้ -นาดี

 -ไผ่ล้อม

ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

693 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าชลประทาน 29 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.499

694 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.332

695 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองป่งเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.318

696 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.465

697 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้านางแพง บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 29 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

698 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนาป่ง  บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

699 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25) 29 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

700 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30) 29 10 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

701 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 2 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

702 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโสกขี ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

703 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

704 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้านซ่ง ช่วงท่ี2 29 1 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

705 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้านาลพบุรี 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

706 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าด่านช้าง 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.476

707 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.398

708 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี หมู 29 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

709 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก 29 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

710 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกชะโนดน้อย 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.205

711 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.493

712 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยชะโนด 29 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

713 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ 29 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.364

714 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองขี หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง 29 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

715 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยทรายแล้ง 29 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

716 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยใหญ่ 29 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

717 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดหลง 29 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

718 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.495

719 จังหวัด โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด) 29 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4463

720 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า 29 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4991



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

721 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน้อยตอนบน 29 2,4,7 สองคอนใต้ -นาดี

 -ไผ่ล้อม

ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

722 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.332

723 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮองป่งเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 14 29 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.318

724 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.465

725 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้านางแพง บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 29 1 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

726 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนาป่ง  บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 5 29 5 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

727 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25) 29 1 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

728 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30) 29 10 น ้าเท่ียง น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.497

729 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 2 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3

730 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโสกขี ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 3 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

731 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉ่ีย 3.00 เมตร 29 11 บ้านค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

732 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้านซ่ง ช่วงท่ี2 29 1 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.46

733 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้านาลพบุรี 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.499

734 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าด่านช้าง 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.476

735 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ 29 3 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.398

736 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี หมู 29 6 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

737 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก 29 5 บ้านหนองยางน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.15

738 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกชะโนดน้อย 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.205

739 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว 29 3 บ้านชะโนดน้อย ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.493

740 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยชะโนด 29 4 บ้านดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.49

741 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ 29 1 บ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.364

742 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองขี หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง 29 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

743 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยทรายแล้ง 29 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4

744 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยใหญ่ 29 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

745 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดหลง 29 5 น ้าเท่ียง นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

746 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่ 30 เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 7.16

747 กรมทรัพยากรน ้า ค่าส้ารวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลด่านม่วงค้า ต้าบลแมดนาท่ม ต้าบลยอดชาด 30 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1

748 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า ต้าบลด่านม่วงค้า แมด

นาท่ม อ้าเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

30 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 25.3

749 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า ต้าบลนาข่า อ้าเภอท่าบ่อ 

ต้าบลโพธ์ิตาก อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ต้าบลกลางใหญ่ ค้าด้วง อ้าเภอบ้านผืน จังหวัดอุดรธานี

30 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 27.8

750 กรมทรัพยากรน ้า ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส้ารวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน ้าพร้อมโครงข่ายแหล่งน ้า 7 ต้าบล อ้าเภอ

ชานุมาน อ้าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ และอ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

30 - - โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

751 กรมชลประทาน ค่าศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส้านักงานชลประทานท่ี 5 จังหวัดอุดรธานี 30 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 12.5525

752 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่ 30 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.58



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (755 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

2,889 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

753 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน ้าหนองคูเน่าเสีย 31 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.02

754 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงพัฒนา สวน สาธารณะหนองคูและบ่อบ้าบัด 31 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.1

755 ส้านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงลดของเสียในแหล่งน ้าวิกฤตและจัดการคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าหลัก 31 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 6.296



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
พ.ศ. 2566-2570 

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

17 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

18 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

19 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

20 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

21 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

22 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

23 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

24 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

25 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

26 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

27 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

28 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

29 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

30 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

31 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

32 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

33 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

34 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

35 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

36 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

37 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

38 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

39 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

40 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

41 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

42 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

43 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

44 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

45 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

46 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

47 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

48 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

49 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

50 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

51 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

52 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

53 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

54 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

55 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

56 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

57 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

58 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

59 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

60 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

61 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

62 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

63 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

64 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

65 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

66 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

67 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

68 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

69 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

70 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

71 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

72 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

73 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

74 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

75 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

76 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

77 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

78 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

79 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

80 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

81 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

82 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.0045

83 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

84 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

85 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

86 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

87 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

88 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

89 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

90 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

91 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

92 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

93 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

94 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

95 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

96 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

97 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

98 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

99 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

100 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0045

101 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

102 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

103 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

104 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

105 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

106 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

107 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

108 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

109 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

110 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

111 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

112 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

113 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

114 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

115 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

116 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

117 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

118 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

119 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.029

120 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

121 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

122 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

123 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

124 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

125 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

126 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

127 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

128 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

129 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

130 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

131 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

132 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

133 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

134 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

135 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

136 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

137 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

138 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

139 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

140 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

141 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

142 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

143 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

144 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

145 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

146 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

147 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

148 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

149 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

150 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

151 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

152 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

153 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

154 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

155 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

156 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

157 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

158 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

159 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

160 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

161 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

162 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

163 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

164 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

165 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

166 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

167 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

168 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

169 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

170 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

171 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

172 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

173 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

174 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

175 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

176 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

177 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

178 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

179 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

180 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

181 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

182 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

183 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

184 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

185 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

186 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

187 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

188 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

189 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

190 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

191 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

192 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

193 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

194 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

195 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

196 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

197 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

198 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

199 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

200 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

201 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

202 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

203 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

204 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

205 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0309

206 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0309

207 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

208 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

209 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

210 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

211 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

212 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

213 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

214 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

215 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

216 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

217 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

218 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

219 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

220 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

221 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

222 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

223 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

224 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

225 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

226 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

227 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

228 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.0045

229 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

230 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

231 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

232 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

233 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

234 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

235 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

236 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

237 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

238 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

239 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

240 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

241 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

242 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

243 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

244 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

245 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

246 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

247 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

248 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

249 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

250 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

251 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

252 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

253 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

254 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

255 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

256 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

257 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

258 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

259 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

260 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

261 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

262 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

263 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

264 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

265 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

266 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

267 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

268 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

269 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

270 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

271 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

272 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร น ้าพุง 0.0045

273 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

274 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร น ้าพุง 0.0045

275 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

276 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

277 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

278 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

279 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร น ้าพุง 0.0045

280 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

281 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

282 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

283 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

284 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

285 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

286 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

287 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

288 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

289 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

290 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

291 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

292 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

293 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

294 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

295 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

296 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

297 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

298 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

299 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

300 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

301 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

302 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

303 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

304 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

305 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

306 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

307 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

308 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

309 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

310 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

311 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

312 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

313 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

314 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

315 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

316 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

317 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

318 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

319 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

320 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

321 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

322 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

323 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

324 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

325 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

326 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

327 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

328 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

329 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

330 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

331 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

332 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

333 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

334 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

335 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

336 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

337 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

338 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

339 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

340 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

341 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาม่อง กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

342 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

343 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

344 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

345 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

346 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

347 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

348 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

349 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

350 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

351 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

352 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

353 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

354 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

355 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

356 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

357 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

358 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

359 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

360 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

361 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

363 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

364 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

365 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

366 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

367 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

368 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

369 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

370 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

371 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

372 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

373 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

374 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

375 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

376 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

377 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

378 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

379 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

380 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

381 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

382 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

383 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

384 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

385 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

386 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

387 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

388 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

389 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

390 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

391 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

392 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

393 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

394 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

395 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

396 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

397 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

398 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

399 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

400 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

401 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

402 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

403 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

404 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

405 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

406 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

407 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

408 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

409 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

410 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

411 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

412 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

413 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

414 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

415 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

416 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

417 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

418 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

419 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

420 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

421 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

422 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

423 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

424 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

425 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

426 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

427 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

428 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

429 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

430 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

431 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

432 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

433 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

434 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

435 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

436 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0357

437 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0357

438 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

439 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

440 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

441 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0835

442 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

443 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

444 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

445 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

446 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

447 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

448 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

449 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

450 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

451 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

452 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

453 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

454 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

455 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

456 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

457 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

458 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

459 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

460 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

461 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

462 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

463 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

464 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

465 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

466 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

467 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

468 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

469 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

470 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

471 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

472 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

473 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

474 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

475 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

476 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

477 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

478 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

479 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

480 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

481 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

482 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

483 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

484 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

485 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

486 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

487 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

488 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

489 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

490 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

491 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

492 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

493 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

494 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

495 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

496 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

497 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

498 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

499 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

500 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

501 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0309

502 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

503 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

504 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

505 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

506 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

507 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

508 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

509 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

510 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

511 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.029

512 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

513 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

514 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

515 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

516 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

517 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

518 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

519 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

520 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

521 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

522 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

523 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

524 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

525 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

526 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

527 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

528 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

529 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

530 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

531 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

532 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

533 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

534 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

535 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

536 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

537 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

538 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

539 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

540 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

541 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

542 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

543 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

544 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

545 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

546 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

547 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

548 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

549 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

550 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

551 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

552 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

553 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

554 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

555 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

556 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

567 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

568 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

569 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

570 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

571 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

572 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

573 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

574 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

575 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

576 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

577 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

578 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

579 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

580 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

581 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

582 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

583 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

584 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

585 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

586 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

587 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

588 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

589 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

590 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

591 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

592 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

593 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

594 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

595 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

596 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

597 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

598 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

599 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

600 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

601 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

602 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

603 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

604 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

605 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

606 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

607 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

608 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

609 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

610 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

611 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

612 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

613 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

614 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

615 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

616 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

617 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

618 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

619 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

620 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

621 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

622 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

623 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

624 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

625 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

626 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

627 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

628 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

629 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

630 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

631 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

632 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

633 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

634 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

635 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

636 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

637 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0057

638 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

639 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

640 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

641 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

642 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

643 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

644 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

645 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

646 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

647 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

648 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

649 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

650 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

651 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

652 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

653 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

654 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

655 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

656 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

657 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

658 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

659 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

660 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

661 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

662 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

663 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

664 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

665 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

666 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

667 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

668 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

669 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

670 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

671 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

672 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

673 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

674 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

675 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

676 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

677 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

678 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

679 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

680 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

681 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

682 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

683 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

684 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

685 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

686 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

687 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

688 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

689 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

690 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

691 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

692 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

693 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

694 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

695 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.0045

696 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

697 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

698 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0835

699 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0835

700 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0835

701 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0835

702 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0835

703 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0835

704 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 6 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0761

705 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

706 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

707 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

708 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

709 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

710 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

711 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

712 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

713 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

714 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

715 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

716 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

717 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

718 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

719 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0357

720 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

721 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

722 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

723 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

724 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0368

725 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

726 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

727 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

728 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

729 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0227

730 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0227

731 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0227

732 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0227

733 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

734 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

735 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

736 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

737 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

738 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

739 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

740 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

741 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

742 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

743 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

744 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

745 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

746 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

747 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

748 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

749 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

750 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

751 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

752 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

753 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

754 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

755 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

756 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

757 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

758 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

759 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

760 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

761 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

762 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

763 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

764 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

765 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

766 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

767 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

768 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

769 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

770 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

771 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

772 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

773 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

774 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

775 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

776 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

777 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

778 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

779 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

780 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

781 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

782 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

783 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

784 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

785 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0309

786 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.029

787 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.029

788 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.029

789 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.029

790 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.029

791 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

792 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

793 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

794 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

795 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

796 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

797 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

798 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

799 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

800 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

801 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

802 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

803 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

804 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

805 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

806 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

807 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

808 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

809 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

810 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

811 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

812 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

813 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

814 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

815 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

816 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

817 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

818 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

819 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

820 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

821 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

822 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

823 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

824 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

825 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

826 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

827 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

828 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

829 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

830 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

831 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

832 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

833 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

834 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

835 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

836 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

837 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

838 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

839 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

840 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

841 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

842 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

843 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

844 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

845 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

846 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

847 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

848 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

849 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

850 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

851 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

852 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

853 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

854 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

855 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

856 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

857 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

858 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

859 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

860 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

861 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

862 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

863 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

864 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

865 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

866 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

867 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.0045

868 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

869 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

870 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

871 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

872 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

873 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

874 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

875 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

876 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

877 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

878 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

879 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

880 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

881 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

882 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

883 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

884 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

885 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

886 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

887 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

888 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

889 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

890 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

891 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

892 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

893 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

894 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

895 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

896 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

897 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

898 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

899 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

900 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

901 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

902 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

903 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

904 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

905 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

906 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

907 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

908 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

910 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

911 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

912 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

913 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

914 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

915 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

916 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

917 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

918 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

919 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

920 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

921 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

922 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

923 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

924 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

925 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

926 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

927 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

928 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

929 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

930 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

931 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

932 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

933 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

934 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

935 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

936 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

937 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

938 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

939 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

940 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

941 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

942 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

943 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

944 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

945 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

946 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

947 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

948 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

949 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

950 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

951 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

952 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

953 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

954 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

955 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

956 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

957 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

958 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

959 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

960 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

961 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

962 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

963 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

964 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

965 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

966 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

967 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

968 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

969 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

970 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

971 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

972 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

973 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

974 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

975 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

976 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

977 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

978 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

979 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นางิ ว สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.0248

980 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 สังคม สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.069

981 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0835

982 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0835

983 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0835

984 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 6 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0761

985 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 6 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0761

986 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.069

987 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.069

988 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 5 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0357

989 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0309

990 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0227

991 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0227

992 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0227

993 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนที  5 0.007

994 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 4 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.029

995 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0057

996 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0057

997 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0248

998 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0248



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

999 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1000 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1001 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1002 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1003 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1004 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1005 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1006 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1007 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1008 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1010 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1011 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1012 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1013 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1014 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1015 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1016 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1017 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1018 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1019 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1020 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1021 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1022 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1023 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1024 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1025 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1026 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1027 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1028 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1029 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1030 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1031 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1032 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1033 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1034 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

1035 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1036 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1037 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1038 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1039 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0368

1040 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0309

1041 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0309

1042 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0835

1043 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 6 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0761

1044 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 6 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0761

1045 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบถาวร ขนาด 6 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0761

1046 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0248

1047 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0227

1048 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0227

1049 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0227

1050 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกึ งถาวร ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0227

1051 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0057

1052 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0057

1053 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0248

1054 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0248

1055 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0248

1056 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1057 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1058 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1059 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1060 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1061 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1062 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1063 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1064 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1065 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1066 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1067 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1068 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 32 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.0045

1069 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกหญ้าแฝกเพื ออนุรักษ์ดินและน ้า 33 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก ้า 0.99



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,090 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

75 (ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม

1070 กรมพัฒนาที ดิน โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ลดการชะล้างดินรอบหนองหาร และการปรับปรุง

บ้ารุงดินให้เหมาะสมต่อการเกษตร (ต้าบลนาแก้ว ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว ต้าบลฮางโฮง ต้าบลม่วงลาย ต้าบล

โคกก่อง อ้าเภอเมืองสกลนคร และ ต้าบลด่านม่วงค้า อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร)

33 สกลนคร น ้าพุง 46

1071 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกหญ้าแฝกเพื ออนุรักษ์ดินและน ้า 33 โคกภู ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.33

1072 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกหญ้าแฝกเพื ออนุรักษ์ดินและน ้า 33 นาแค นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 0.825

1073 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.02

1074 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวล้าภู 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.1

1075 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดสกลนคร 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 1.2

1076 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดบึงกาฬ 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.2

1077 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดนครพนม 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.03

1078 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.0152

1079 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวล้าภู 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.076

1080 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดสกลนคร 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.912

1081 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดบึงกาฬ 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.152

1082 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื อการอนุรักษ์ จังหวัดนครพนม 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.0228

1083 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดสกลนคร 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 3.85

1084 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดบึงกาฬ 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.55

1085 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดนครพนม 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.55

1086 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกป่าทั วไป จังหวัดอุดรธานี 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.039

1087 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกป่าทั วไป จังหวัดหนองบัวล้าภู 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.195

1088 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกป่าทั วไป จังหวัดสกลนคร 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 2.379

1089 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกป่าทั วไป จังหวัดบึงกาฬ 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.429

1090 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปลูกป่าทั วไป จังหวัดนครพนม 33 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนที  1 0.039



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
พ.ศ. 2566-2570 

ด้านการบริหารจัดการ



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (5 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

102 (ลบ.)

1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงกำรส ำรวจศึกษำและจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำ ตำมมำตรกำรอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ ำ ของจังหวัดนครพนม 34 ศรีสงครำม ศรีสงครำม นครพนม แม่น้ ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 4 2

2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรน้ ำจังหวัดนครพนม 35 151/1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

นครพน

อำจสำมำรถ เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ ำโขงส่วนท่ี 8 50

3 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประมวลผลสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วมอย่ำงย่ังยืน 35 151/1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

นครพน

อำจสำมำรถ เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ ำโขงส่วนท่ี 8 50

4 กรมพัฒนำท่ีดิน สถำนีตรวจอำกำศ วัดคุณภำพน้ ำ และวัดกำรสูญเสียหน้ำดิน ต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 35 โนนสูง เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.6

5 กรมป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย

โครงกำรกำรจัดกำรอุทกภัยโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน (Community - Based Flood Management : CBFM) 

ลุ่มน้ ำสำขำห้วยน้ ำก่ ำ จังหวัดสกลนคร

35 สกลนคร 13.63

แผนปฏิบัติกำรฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
ทีจ่ะด้าเนินการในอนาคต 

พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580
ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

1 จังหวัด โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี2 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 36 2 เส้ียวเหนือ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1

2 จังหวัด ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี1 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 36 1 กอไร่ใหญ่ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1

3 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน(ชุมชนกกซ้อ)หมู่ท่ี5 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 36 5 น้ าคิว เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

4 จังหวัด โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 36 7 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.162

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ติดต้ังระบบพลังงานโซล่าป้ัม 36 6 แก่งเกล้ียง ลาดค่าง ภูเรือ เลย น้ าสาน 0.1

6 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 36 1-11 ท้ังต าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 1.3

7 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.4

8 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 10 ใหม่ศรีปทุม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.15

9 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 9 ชะโนตน้อย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.2

10 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 8 ชะโนตใหญ่ ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.35

11 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 5 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.4

12 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.8

13 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

14 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 10 ใหม่ศรีปทุม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

15 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 9 ชะโนตน้อย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 1

16 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 8 ชะโนตใหญ่ ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

17 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

18 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 6 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

19 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 5 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

20 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 1 ขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.3

21 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 10 ใหม่ศรีปทุม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.1

22 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 36 4,11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.3

23 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 36 8 ชะโนตใหญ่ ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

24 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 36 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.8

25 เทศบาลต าบล โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 36 9 ชะโนตน้อย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 1.5

26 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 36 6 ชะโงม ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.25

27 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (บ่อตาลาย) 36 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.349

28 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 36 15 ดอนแดง ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

29 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 36 8 ดอนแดง ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

30 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 36 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

31 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 36 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

32 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 36 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

33 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 36 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

34 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 36 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

35 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 36 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

36 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 36 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

37 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 36 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

38 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 36 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

39 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 36 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

40 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 36 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

41 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 36 13 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

42 องค์การบริหารส่วนต าบล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 36 12 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

43 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 36 12 จ าปาศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.1

44 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 36 10 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.1

45 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 36 7 ก้านเหลือง ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.1

46 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 36 5 ดอนโทน ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.2

47 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 36 4 โพนตูม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.3

48 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 36 2 บ้านจอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.1

49 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 36 13 บ้านจอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.1

50 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

อ่างเก็บน้ าหลังโรงเรียนนาค าแคน 36 3 นาค าแคน นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮ้ี 3.5

51 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายท่อเมนส่งน้ าใต้ดิน 36 7,9 ม่วงลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 5

52 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ าในหมู่บ้านห้วยเด่ือเหนือ หมีีู่ท่ี 9 และบ้านห้วยเดือพัฒนา หมู่ท่ี 10 36 9 บ้านห้วยเด่ือเหนือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล าภู

หนองบัวล าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.5

53 เทศบาลต าบล โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 36 13 ภูดินทอง กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.5

54 เทศบาลต าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 36 8 บ้านหม่าน กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.5

55 เทศบาลต าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 36 2 ทุ่งโพธ์ิ กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.5

56 เทศบาลต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 36 7 โนนสูง กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.5

57 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 6 36 1 บ้านเด่ือ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.25

58 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 36 8 ดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.5

59 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 36 6 ดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

60 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาสะเดา (คุ้มไผ่ล้อม) 36 13 นาสะเดา กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

61 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาสะเดา (คุ้มกลางบ้าน) 36 13 นาสะเดา กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

62 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสว่าง 36 10 โนนสว่าง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

63 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกองโพน-หนองไก่ป่า 36 1,11 กองโพน/หนองไก่ป่า กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

64 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกองโพน-นาชุม 36 1,2 กองโพน/นาชุม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

65 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไทรงาม 36 8 ไทรงาม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2

66 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค 36 16 นานคร นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.62

67 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค 36 11 ดอนนาม่อง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.62

68 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค 36 9 ดอนง้ิว นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.62



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

69 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค 36 5 นากลาง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.62

70 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค 36 4 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.62

71 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค 36 1 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.62

72 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 36 ม.15 บ้านค้อน้อยเหนือ ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.615

73 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 36 ม.13 บ้านหนองแวง ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.615

74 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 36 ม.6 บ้านค้อน้อย ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.615

75 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 36 ม.4 บ้านเหล่ากลาง ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.615

76 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 36 ม.3,ม.
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บ้านหินแห่,บ้านหินเจริญ ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.615

77 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 36 ม.1 บ้านอาเลา ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.615

78 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาให้ท่ัวถึง 36 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

79 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน 36 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

80 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  5 36 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

81 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 36 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

82 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 36 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

83 เทศบาลต าบล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 36 6 สายนาดง โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.036

84 เทศบาลต าบล  ่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕ ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 36 5 หินกอง โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.709

85 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาให้ท่ัวถึง 36 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

86 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน 36 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

87 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  5 36 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

88 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 36 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

89 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 36 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

90 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาให้ท่ัวถึง 36 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

91 จังหวัด ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ า 36 4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

92 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน 36 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

93 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  5 36 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

94 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 36 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

95 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 36 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

96 จังหวัด ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ า 36 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

97 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน 36 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4

98 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  5 36 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

99 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง    หมู่ท่ี  4 36 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

100 เทศบาลต าบล โครงการวางระบบท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน   หมู่ท่ี  2 36 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

101 จังหวัด โครงการซอมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 37 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

102 จังหวัด โครงการซอมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 37 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน้ าก่ า 0.5

103 จังหวัด โครงการซอมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 37 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

104 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

105 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

106 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

107 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

108 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

109 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

110 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

111 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ าประปาเทศบาลต าบลท่าแร่ 37 ท่าแร่ เมืองสกลนคร  สกลนคร น้ าพุง 0.5

112 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 บ้านม่วง สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนบน 0.5

113 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.5

114 พัฒนาแหล่งน้ าดิบและระบบประปาหมู่บ้าน 37 วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนบน 0.5

115 พัฒนาแหล่งน้ าดิบและระบบประปาหมู่บ้าน 37 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.5

116 ขุดลอกขยายสระประปาหมู่บ้าน 37 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.5

117 ขุดลอกขยายสระประปาหมู่บ้าน 37 ภูพาน สกลนคร ห้วยน้ าอูน 0.5

118 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบประปาระดับท้องถ่ิน 37 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.5

119 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบประปาระดับท้องถ่ิน 37 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

120 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบประปาระดับท้องถ่ิน 37 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

121 กิจกรรมพัฒนากลไกด้านการตลาดการผลิตน้ าประปาระดับท้องถ่ิน 37 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.5

122 กิจกรรมพัฒนากลไกด้านการตลาดการผลิตน้ าประปาระดับท้องถ่ิน 37 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

123 โครงการศึกษาการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบประปา นอกเขตชลประทาน 37 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.5

124 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 37 ค าตากล้า สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

125 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 37 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน้ าก่ า 0.5

126 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 37 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

127 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 37 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

128 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 37 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

129 ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปาหมู่บ้าน 37 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

130 ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปาหมู่บ้าน 37 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

131 ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปาหมู่บ้าน 37 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

132 โครงการเพ่ิมน้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 37 จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

133 โครงการเพ่ิมน้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 37 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

134 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 37 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.5

135 โครงการเพ่ิมน้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 37 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

136 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 37 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

137 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มเข็ง การพัฒนาระบบประปาระดับท้องถ่ิน 37 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

138 กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิตน้ าประปาระดับชุมชน 37 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

139 กิจกรรมพัฒนากลไกด้านการตลาดการผลิตน้ าประปาระดับท้องถ่ิน 37 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

140 โครงการศึกษา การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบประปา นอกเขตชลประทาน 37 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

141 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 37 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

142 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี2 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 38 2 เส้ียวเหนือ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1

143 จังหวัด ขุดลอกฝายห้วยไผ่บ้านกอไร่ใหญ่ ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 38 1 กอไร่ใหญ่ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

144 จังหวัด ขุดลอกฝายห้วยสมควรบ้านกอไร่ใหญ่ ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 38 1 กอไร่ใหญ่ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

145 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี6 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 38 6 เส้ียวใต้ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2

146 จังหวัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่3  ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 38 3 โพนป่าแดง เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1

147 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล/ปรับปรุงบ่อขาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพร้อมแผงโซล่าเซลล์ 38 6 บ้านลาด นาพึง นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

148 จังหวัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน หมู๋ท่ี 1 - 2 ต าบลแสนพัน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 38 1,2 ดงขวาง แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 7.382

149 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านนาทาม หมู่ท่ี 6 ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 38 6 นาทาม กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.491

150 จังหวัด โครงการขยายประปาใหม่ภายในเขต อบต. นาถ่อน หมู่ท่ี 8 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 38 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

151 จังหวัด โครงการขยายประปาใหม่ภายในเขต อบต. นาถ่อน หมู่ท่ี 10 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 38 10 หนองญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

152 จังหวัด โครงการขยายประปาใหม่ภายในเขต อบต. นาถ่อน หมู่ท่ี 5 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 38 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

153 จังหวัด โครงการขยายเขตประปาใหม่ภายในเขต อบต.นาถ่อน หมู่ท่ี 14 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 38 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

154 จังหวัด โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและผลผลิตภาคการเกษตร หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 13 ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม

 จังหวัดนครพนม

38 5, 13 นาค า และนาค าเจริญ น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 6

155 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 38 2 ฝ่ังแดง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

156 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 38 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

157 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาถ่อน หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทราย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 10 นาถ่อน โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

158 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาตะแบง หมู่ท่ี 4 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 4 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.071

159 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาสองห้อง หมู่ท่ี 8 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 8 นาสองห้อง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.1815

160 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาค าน้อย หมู่ท่ี 6 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 6 นาค าน้อย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.0675

161 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ท่ี 5 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 5 แก้ง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.155

162 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านสามขา หมู่ท่ี 2 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 2 สามขา ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.054

163 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านสามขาใต้ หมู่ท่ี 15 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 15 สามขาใต้ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.113

164 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสามขาเหนือ  หมู่ท่ี 14 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 14 สามขาเหนือ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.096

165 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านดงมัน หมู่ท่ี 5 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 5 ดงมัน ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.08

166 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านเหล่าคราม หมู่ท่ี 12 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 12 เหล่าคราม ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.071

167 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านเหล่าคราม หมู่ท่ี 9 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 9 เหล่าคราม ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1852

168 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านไร่ หมู่ท่ี 9 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 9 บ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1795

169 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 7 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 7 ห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.366

170 จังหวัด ซ่อมแซ่มระบบประปา  บ้านนาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลดงมอน ต าบลนาโสก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 8 นาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.083

171 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดหาาร 38 6 จอมมณีเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.189

172 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านดอนส้มโฮง หมู่ท่ี 4 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 4 ดอนส้มโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.0348

173 จังหวัด ขยายท่อเมนส่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่14 บ้านบูรพาประชาสุข ต าบลนาโสก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 14 บูรพาประชาสุข นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.485



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

174 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ท่ี 16 ต าบลนาโสก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 16 เหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1219

175 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ท่ี 11 ต าบลนาโสก อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 11 เหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.0897

176 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านโคกป่งเปือย หมู่ท่ี 7 ต าบลนาโสก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 7 โคกป่งเปือย นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.0114

177 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาโด่ หมู่ท่ี 6 ต าบลนาโสก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 6 นาโด่ นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.096

178 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองน้ าเต้า หมู่ท่ี 2 ต าบลนาโสก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 2 หนองน้ าเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.082

179 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวน หมู่ท่ี 1 ต.นาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 1 นาสีนวน นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1775

180 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรี  หมู่ท่ี 3 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 3 โนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.0475

181 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยเหนือ หมู่ท่ี 8 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 8 ส้มป่อยเหนือ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.0876

182 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ท่ี 13 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 13 บางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.0705

183 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปา บ้านพังคอง หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 38 10 พังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.1504

184 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเขียน หมู่ท่ี 12 ต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 12 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.127

185 จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกกบก หมู่ท่ี 9 ต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 9 กกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.196

186 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค าผ้ึง หมู่ท่ี 4 ต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 4 ค าผ้ึง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.327

187 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนตูม หมู่ท่ี 3 ต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 8 โนนตูม ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.063

188 จังหวัด ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 ต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 38 8 หนองไผ่ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.126

189 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 38 4 นาซิง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1158

190 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 38 4 นาซิง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.1158

191 องค์การบริหารส่วนต าบล เป่าล้างบ่อบาดาล  7  หมู่บ้าน  ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย 38 1-7 เต่างอย,เต่างอย  เหนือ,โคก

งอย,นา งอย,โพนปลาโหล,

น้ าพุงสามัคคี,เต่า งอยใต้

เต่างอย เต่างอย สกลนคร น้ าพุง 0.1

192 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงบ่อบาดาล  บ้านโคกงอย  หมู่ท่ี  3  ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย 38 3 โคกงอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร น้ าพุง 0.26

193 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงบ่อบาดาล  บ้านน้ าพุงสามัคคี  หมู่ท่ี  6  ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย 38 6 น้ าพุงสามัคคี เต่างอย เต่างอย สกลนคร น้ าพุง 0.139

194 จังหวัด โครงการปรับปรุ่งระบบประปาหมุ่บ้าน 38 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.15

195 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 38 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

196 จังหวัด โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 38 3 พาลุกาเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

197 จังหวัด ปรับปรุงระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพ่ิมแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู 38 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

198 จังหวัด ขยายระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 38 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

199 จังหวัด โครงการพัฒนาระบบประปาน้ าบาดาล (PE) 38 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

200 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์) 38 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

201 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 38 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

202 จังหวัด โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC) 38 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

203 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน 38 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

204 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 38 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

205 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร 38 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

206 จังหวัด โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC) 38 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

207 จังหวัด โครงการพัฒนาระบบประปาน้ าบาดาล (PE) 38 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

208 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน 38 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

209 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน 38 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

210 จังหวัด ขยายระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 38 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

211 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์) 38 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

212 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 38 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

213 จังหวัด โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน 38 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

214 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน) 38 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

215 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE  (รอบหมู่บ้าน) 38 8 สุขส าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

216 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน 38 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

217 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 38 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.6

218 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร 38 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

219 จังหวัด โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 38 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

220 จังหวัด ปรับปรุงระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพ่ิมแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู 38 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

221 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน 38 3 พาลุกาเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

222 จังหวัด ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE 38 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

223 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 38 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

224 จังหวัด โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร 38 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

225 จังหวัด ปรับปรุงระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพ่ิมแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู 38 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.6

226 จังหวัด ขยายระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 38 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

227 จังหวัด โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน 38 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

228 จังหวัด ปรับปรุงระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพ่ิมแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู 38 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

229 จังหวัด ขยายระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 38 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

230 องค์การบริหารส่วนต าบล ต่อเติมระบบตกตะกอนประปาหมู่บ้าน 39 8 โคกทรายค า นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.315

231 องค์การบริหารส่วนต าบล ต่อเติมระบบตกตะกอนประปาหมู่บ้าน 39 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.15

232 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการปรับปรุงระบบประปา 39 19 บ้านขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

233 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา ณ ท่ีท าการ อบต.ไชยบุรี 39 16 ม่วงเหล่าหลวง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5.2

234 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังโพธ์ิ หมู่ท่ี 8 39 8 วังโพธ์ิ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5.2

235 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเพียง หมู่ท่ี 6 39 6 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5.2

236 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหาดกวน หมู่ท่ี 5 39 5 หาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5.2

237 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไชยบุรี หมู่ท่ี 3 39 3 ไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5.2

238 เทศบาลต าบล แหล่งน้ าหนองจันทร์ 39 6 หนองจันทร์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮ้ี 34.44

239 เทศบาลต าบล ปรับปรุงคุณภาพน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตประปาเทศบาลต าบลแสงสว่าง 39 2 แสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.615

240 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ระบบถังกองถังตกตะกอน ถังน้ าใส 39 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.1

241 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านระบบส่งน้ าดิบและระบบตกตะกรอน

 ระบบประปาหมู่บ้าน(สถานท่ีบ่อตาลาย)

39 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

242 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี5 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 40 5 น้ าคิว เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

243 จังหวัด โครการระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดานและวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว 40 7 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

244 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดโครงเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังกกเด่ือ หมู่ 5 ความสูง 10.50 เมตร 40 5 วังกกเด่ือ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน้ าปวน 0.457

245 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซ าขาม หมู่ 14 40 14 ซ าขาม ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

246 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 13 40 13 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

247 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 12 40 12 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

248 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซ าทอง หมู่ 11 40 11 ซ าทอง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

249 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 10 40 10 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

250 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ าใส หมู่ 8 40 8 หนองน้ าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

251 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 7 40 7 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

252 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงนกกก หมู่ 6 40 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

253 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผานาง หมู่ 5 40 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

254 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4 40 4 ผาอินทร์แปลง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

255 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 3 40 3 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

256 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2 40 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

257 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 40 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

258 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบปิด (พร้อมลงระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์) ม.2 40 2 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.65

259 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบปิด (พร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์) ม.5 40 5 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.65

260 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1 แบบปิด (พร้อมระบบสูบน้ าแบบพลังงานแสงอาทิตย์) 40 1 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.65

261 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 40 10 บ้านสาธร เชียงกลม ปากชม เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 5 3.25

262 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 40 8 บ้านห้วยผักกูด เชียงกลม ปากชม เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 5 3.25

263 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 40 5 บ้านห้วยนา เชียงกลม ปากชม เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 5 3.25

264 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 40 4 บ้านคอนสา เชียงกลม ปากชม เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 5 3.25

265 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างถังเก็บน้ าและระบบประปา 40 3 โคกหางวัง ลาดค่าง ภูเรือ เลย น้ าสาน 0.5

266 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพ่ือการเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ (โรงฆ่าสัตว์) หมู่ท่ี 7 40 7 ภูเรือ หนองบัว ภูเรือ เลย น้ าสาน 1.9

267 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มภูสะนาว)  บ้านนผาบ้ิง หมู่ท่ี 5 ต าบลผาบ้ิง   อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 40 5 ผาบ้ิง ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

268 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มโนนกกข่า)  บ้านนาแก หมู่ท่ี 1 ต าบลผาบ้ิง   อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 40 1 นาแก ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.469

269 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มนาร่อง)  บ้านนาแกใต้ หมู่ท่ี 2 ต าบลผาบ้ิง   อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 40 2 นาแกใต้ ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

270 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองผ า หมู่ท่ี 3 ต าบลผาบ้ิง   อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 40 3 หนองผ า ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.469

271 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกกเกล้ียง หมู่ท่ี 4 ต าบลผาบ้ิง   อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 40 4 กกเกล้ียง ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.469

272 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มบ้านโนน)  บ้านนาแก หมู่ท่ี 1 ต าบลผาบ้ิง   อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 40 1 นาแก ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

273 จังหวัด โครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 40 3 หัวดอนน้อย ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.4533

274 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ท่ี 8 ต าบลธาตุพนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 40 8 ดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน้ าก่ า 2.25

275 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล สูบจ่ายตรง บ้านเหล่าจริญ หมู่ท่ี 19 ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 40 19 เหล่าเจริญ น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

276 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บ้านโสกแมว หมู่ท่ี 2 ต าบลอุ่มเหม้า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 40 2 โสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

277 องค์การบริหารส่วนต าบล โครการขยายระบบประปาหมู่บ้าน 40 3 กุดข้าวปุ้น ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.4

278 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าประปา(ส าหรับบริการประชาชนกรณี ฉุกเฉิน) 40 1-11 ท้ังต าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.15

279 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 2,5,7 ขามเฒ่า,ชะโงม,กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 9

280 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 40 1 ขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.55

281 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 40 4,11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.6

282 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบประปาวัตกรรม 40 1-11 ท้ังต าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

283 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 1,3 ขามเฒ่า,กุดข้าวปุ้น ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 6

284 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขุดสระท่ีสาธารณหนองกระเทียม 40 9 ดอนแดง ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 50

285 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 40 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 5.589

286 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา 40 18 บ้านค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

287 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการประปาหมู่บ้าน 40 14 บ้านสมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

288 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านวังโพธ์ิ หมู่ท่ี 8 40 8 วังโพธ์ิ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 3.8

289 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดกลาง หมู่ท่ี 13 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 40 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.8

290 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ท่ี 11 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด 40 11 ท่าแต้ ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.8

291 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดกลาง หมู่ท่ี 10 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 40 10 ดอนต้ิว ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.8

292 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 7 40 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 5.2

293 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ 14 40 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 5.2

294 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ 11 40 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 5.2

295 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ 10 40 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 5.2

296 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 8 40 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 5.2

297 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านค าผักแพว 40 8 ค าผักแพว น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

298 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 บ้านโนนอุดมดี ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

40 6 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

299 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าหนองไชยวาน 40 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20

300 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 40 13 อูนยางค า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน้ าอูน 5

301 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 40 12 อูนยางค า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน้ าอูน 5

302 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 7 หนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 3.5

303 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 7 40 7 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 3.5

304 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 6 40 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 3.5

305 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านซ าบอน หมู่ท่ี 8 40 8 บ้านซ าบอน เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 5.2

306 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านโนนศรีสง่า หมู่ท่ี 17 อบต.โซ่ ต าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานระบบประปาไม้น้อยกว่า 45

 ลบ.ม.

40 17 บ้านโนนศรีสง่า โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 6

307 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านท่าสวาท หมู่ท่ี 9 อบต.โซ่ ต าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานระบบประปาไม้น้อยกว่า 45 

ลบ.ม.

40 9 บ้านท่าสวาท โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 6

308 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 8 บ้านทรายทอง หมู่ท่ี 15 อบต.โซ่ ต าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งาน

ระบบประปาไม้น้อยกว่า 45 ลบ.ม.

40 8,15 บ้านห้วยทราย,บ้านทรายทอง โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 6

309 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 5 บ้านท่าค ารวม ต าบลบัวตูม (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า) 40 5 ท่าค ารวม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 3.4416



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

310 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ท่ี 2 40 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น้ าโขงส่วนท่ี 7/2 5

311 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบริเวณโรงเรียนเทศบาลพรเจริญแห่งท่ี 2 40 11 อุดมสุข พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 0.631

312 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

หนองบ่อใหม่ 40 2 ดงเกษม นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮ้ี 5

313 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะเม็ง หมู่ท่ี 2 จุดท่ี 1 40 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.425

314 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะโน หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 2 40 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.499

315 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะโน หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 1 40 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.498

316 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี  7 40 7 โนนสะอาด นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.4954

317 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ท่ี  5 40 5 โคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.499

318 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ท่ี  4 40 4 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4954

319 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะเม็ง หมู่ท่ี 2 จุดท่ี 2 40 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.498

320 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านป่งขาม หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 40 9 ป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

321 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 16 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

322 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 15 สามขา ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

323 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 12 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

324 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 11 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

325 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 10 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

326 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 7 นาหนองยอ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

327 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 4 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

328 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 3 นาเสือหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

329 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 1 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

330 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี3 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

331 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี 1 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

332 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 40 1 นาลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 5

333 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 40 8 โคกลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 5

334 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 2 ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 40 2,20 สร้างค้อ, โพธ์ิชัยพัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น้ าพุง 4.251

335 เทศบาลต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางระบบประปาและปรับปรุง 40 2 บ้านพัฒนา กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 8.5

336 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 40 1 ,  9 , หนองแวง ศรีสว่าง ดอนกลอย หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20

337 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการ าก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 40 12 โนนเจริญศิลป์  หมู่12 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.608

338 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเจริญศิลป์ 40 12 โนนเจริญศิลป์  หมู่12 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.8

339 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านรุ่งพนาไพร 40 10 รุ่งพนาไพร หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.8

340 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบะทอง 40 7 บะทอง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.8

341 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูงบ้านคูหาพัฒนา หมู่ท่ี 7 40 7 บ้านคูหาพัฒนา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.73

342 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน าีประปาหอถังสูงบ้านนานิคม หมู่ท่ี 10 40 10 นานิคม นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.73

343 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูงบ้านศรีวิไล หมู่ท่ี 8 40 8 บ้านศรีวิไล นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

344 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาอ่างค าผักแพว หมู่ท่ี 5 บ้านดอนหมู 40 5 ดอนหมู หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ แม่น้ าโขงตอนล่าง 10

345 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการท าประตูเปิด-ปิด ฝายน้ าล้น หนองบ่อโคลน 40 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

346 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการสร้างถังเก็บน้ าประปาหมู่บ้าน 40 4 ขม้ิน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.25

347 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการบ่อพักน้ าประปาหมู่บ้านขม้ิน 40 4 ขม้ิน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

348 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น้ าประปาพลังงานโซล่าเซลล์ (บ้านน้ าปู่ หมู่ท่ี 5) ต.บ้านหยวก อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 40 5 บ้านน้ าปู่ บ้านหยวก น้ าโสม อุดรธานี น้ าโมง 0.3

349 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ  POG TANK SYSTEM 40 9 โนนวารี บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น้ าโมง 5.2

350 เทศบาลต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถังสูง 40 22 ชุมชนแสนสุข เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

351 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า บ้านนาน้ าค า หมู่ท่ี 10 ต าบลแก้ง

เหนือ  อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

40 10 นาน้ าค า แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.5

352 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า บ้านฮ่องไผ่  หมู่ท่ี 8 ต าบลแก้งเหนือ 

 อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

40 8 ฮ่องไผ่ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.5

353 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า บ้านนาแมด หมู่ท่ี 7 ต าบลแก้งเหนือ 

 อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

40 7 นาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.5

354 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า บ้านแก้งเหนือ หมู่ท่ี 1 ต าบลแก้ง

เหนือ  อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

40 1 แก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.5

355 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า บ้านนาหนองทุ่ง หมู่ท่ี 6 ต าบลแก้ง

เหนือ  อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

40 6 นาหนองทุ่ง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.5

356 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า บ้านนาขนัน(นาพ่อวิชัย) หมู่ท่ี 5 

ต าบลแก้งเหนือ  อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

40 5 นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.5

357 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ตามแบบบัญชีนวัฒกรรมของส านักงบประมาณ GOP) หมู่ 8 บ้านถ้ าป่อง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี

40 8 ถ้ าป่อง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

358 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ตามแบบบัญชีนวัฒกรรมของส านักงบประมาณ GOP) หมู่ 7 บ้านหนองผือน้อย ต.ห้วยไผ่ อ.โขง

เจียม จ.อุบลราชธานี

40 7 หนองผือน้อย ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

359 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ตามแบบบัญชีนวัฒกรรมของส านักงบประมาณ GOP) หมู่ 2 บ้านห้วยหมาก ต.ห้วยไผ่ อ.โขง

เจียม จ.อุบลราชธานี

40 2 ห้วยหมาก ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

360 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ตามแบบบัญชีนวัฒกรรมของส านักงบประมาณ GOP) หมู่ 1 บ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี

40 1 ห้วยไผ่ ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

361 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขุดสระหลัง ศพด.หนองผือน้อย หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผือน้อย 40 7 หนองผือน้อย ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 6.5

362 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 8 บ้านถ้ าป่อง 40 8 ถ้ าป่อง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 6.5

363 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแดง หมู่ท่ี 17 ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตาม

บัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม

40 17 แดง โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

364 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหินดาน หมู่ท่ี 6 ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม.

40 6 หินดาน โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

365 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนเย็นใต้ หมู่ท่ี 3ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม

40 3 ดอนเย็นใต้ โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

366 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพะไล หมู่ท่ี 4ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตาม

บัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม

40 4 พะไล โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

367 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านค ามณี หมู่ท่ี 7ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตาม

บัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม

40 7 ค ามณี โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

368 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบกรองน้ าประปาผิวดินอ่างเก็บน้ าห้วยพูดช้ิน บ้านกะเตียด หมู่ท่ี 7 40 7 กะเตียด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.2

369 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาพะเนียงออ หมู่ท่ี 5 40 5 นาพะเนียงออ สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5

370 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนชาด หมู่ท่ี 2 40 2 ดอนชาด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 3

371 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บุ่งเป่ง 40 1 สองคอน สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.2

372 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถังสูง 40 9 ชุมชนขุมค า แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

373 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถังสูง 40 4 ชุมชนบ้านฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

374 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบผลิตน้ าประปา ( Water Treatment ) POG ขนาดใหญ่ 40 14 ดอนดู่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

375 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบผลิตน้ าประปา ( Water Treatment ) POG ขนาดใหญ่ 40 13 โพธ์ิทอง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

376 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบผลิตน้ าประปา ( Water Treatment ) POG ขนาดใหญ่ 40 12 นาม่วง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

377 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบผลิตน้ าประปา ( Water Treatment ) POG ขนาดใหญ่ 40 8 แก้งไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

378 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบผลิตน้ าประปา ( Water Treatment ) POG ขนาดใหญ่ 40 6 นาคอม นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

379 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการระบบผลิตน้ าประปา ( Water Treatment ) POG ขนาดใหญ่ 40 4 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

380 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 40 8 แก้งไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

381 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 40 9-18 ดอนง้ิว - นาเจริญ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.5

382 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 40 11 เหมือดแอ่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 4.9

383 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 40 8 แก้งไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 4.9

384 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 40 4 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 4.9

385 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 40 3 เหมือดแอ่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 4.9

386 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง    บ้านนาทราย  หมู่ท่ี  2 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา

การผลิต 15 ลบ.ม./ชม.

40 2 นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 2.45

387 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 ม.10 บ้านกระแอกน้อย ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

388 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 ม.5 บ้านในนสูง ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 3.3

389 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 ม.11 บ้านโนนหล่อง ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 3.3

390 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 ม.8 บ้านค าสว่าง ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 5.2

391 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 40 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 5.589

392 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ท่ีพักสงฆ์ห้วยยาง) 40 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

393 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

394 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

395 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

396 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน) 40 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

397 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3656

398 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม 40 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

399 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3575

400 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4103

401 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3595

402 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 16 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

403 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 15 สามขา ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

404 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 12 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

405 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 11 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

406 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 10 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

407 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 7 นาหนองยอ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

408 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 4 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

409 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 3 นาเสือหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

410 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 1 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

411 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

412 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

413 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

414 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

415 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

416 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

417 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

418 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 1 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

419 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.757

420 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอ่ียน 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

421 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย 40 4 ทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

422 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

423 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี 1 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

424 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี3 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

425 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 40 2  ุพุทธรักษา โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ แม่น้ าโขงตอนล่าง 4.038

426 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

427 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

428 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

429 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

430 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

431 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

432 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 8 สุขส าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

433 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

434 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.02

435 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม 40 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

436 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

437 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.6

438 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

439 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

440 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 16 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

441 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 15 สามขา ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

442 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 12 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

443 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 11 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

444 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 10 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

445 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 7 นาหนองยอ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

446 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 4 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

447 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 3 นาเสือหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

448 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 1 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

449 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

450 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

451 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

452 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

453 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

454 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

455 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

456 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 1 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

457 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.757

458 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอ่ียน 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

459 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย 40 4 ทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

460 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

461 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี 1 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

462 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี3 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

463 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

464 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.52

465 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

466 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

467 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

468 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 40 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

469 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

470 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม 40 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

471 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

472 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

473 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

474 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

475 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

476 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.02

477 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

478 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

479 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

480 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

481 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.035

482 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

483 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

484 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 40 5 นาหนองบก หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.093

485 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 40 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4103

486 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 16 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

487 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 15 สามขา ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

488 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 12 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

489 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 11 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

490 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 10 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

491 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 7 นาหนองยอ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

492 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 4 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

493 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 3 นาเสือหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

494 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 1 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

495 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

496 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

497 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

498 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

499 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

500 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

501 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

502 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 1 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

503 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.757

504 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอ่ียน 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

505 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย 40 4 ทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

506 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

507 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี 1 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

508 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี3 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

509 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 40 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

510 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 40 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

511 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

512 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 40 8 สุขส าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

513 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.37



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

514 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม 40 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

515 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

516 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

517 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

518 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

519 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน) 40 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

520 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

521 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3656

522 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.6

523 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

524 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3575

525 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 5 นาหนองบก หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.093

526 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

527 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

528 จังหวัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง 40 3 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

529 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 16 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

530 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 15 สามขา ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

531 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 12 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

532 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 11 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

533 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 10 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

534 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 7 นาหนองยอ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

535 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 4 นาตะแบง ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

536 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 3 นาเสือหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

537 เทศบาลต าบล โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 40 1 ค าป่าหลาย ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

538 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

539 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

540 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

541 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

542 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 3 หนองอินหม่อน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

543 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 6 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

544 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

545 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 1 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

546 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง 40 8 นาหลวง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.757

547 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอ่ียน 40 10 หนองเอ่ียน หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

548 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย 40 4 ทุ่งนางหนาย หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

549 องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง 40 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 0.668

550 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี 1 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 1 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

551 เทศบาลต าบล โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ท่ี3 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน

ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

40 3 พาลุกา ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 5.168

552 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 41 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

553 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 41 น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

554 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าประปา (แบบบาดาล) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 41 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.4

555 จังหวัด โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน 41 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

556 โครงการขยายท่อระบบประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านทู้ 41 น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

557 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 41 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 41 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.5

559 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน 41 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน้ าก่ า 0.5

560 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน 41 นาสีนวล เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

561 จังหวัด โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 41 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

562 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคไปยังบ้านพังเม็ก 41 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.5

563 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 41 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

564 การประปาส่วนภูมิภาค วางท่อ HDPE ขนาด 710 มม. PN8 พร้อมอุปกรณ์ 41 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

565 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 41 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

566 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 41 ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

567 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 41 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

568 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 41 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

569 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 41 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

570 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 41 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย ห้วยน้ าปวน 0.5

571 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 41 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

572 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 41 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

573 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 41 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน้ าก่ า 0.5

574 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง 41 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

575 จังหวัด กอสรางประปาน้ าบาดาลระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 41 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.5

576 จังหวัด กอสรางประปาน้ าบาดาลระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 41 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.5

577 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี 4 -	บ.จ าปาเหนือ 41 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.5

578 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง 41 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.5

579 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 41 บ้านม่วง สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนบน 0.5

580 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 41 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.5

581 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ่อบาดาลขนาดใหญ่ 41 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

582 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 41 หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

583 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 41 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

584 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 41 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

585 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 41 บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

586 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 41 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

587 ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันใน

การอุปโภคและบริโภค

41 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.5

588 ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันใน

การอุปโภคและบริโภค

41 หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

589 ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันใน

การอุปโภคและบริโภค

41 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

590 ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันใน

การอุปโภคและบริโภค

41 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

591 ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันใน

การอุปโภคและบริโภค

41 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

592 ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันใน

การอุปโภคและบริโภค

41 ห้วยเด่ือ เมือง หนองบัวล าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

593 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 41 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

594 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 41 น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

595 จังหวัด โครงการก่อสร้างประปาบ้านผ้ึง 41 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม ห้วยทวย 0.5

596 จังหวัด ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิดภานในหมู่บ้าน หมู่ท่ี1 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42 1 กอไร่ใหญ่ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.3

597 จังหวัด ก่อสร้างถังน้ ากลางภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี1 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42 1 กอไร่ใหญ่ เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1

598 จังหวัด ก่อสร้างระบบกรองน้ าระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี3 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42 3 โพนป่าแดง เส้ียว เมืองเลย เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

599 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังประทุม หมู่ท่ี 9 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 9 วังประทุม เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.4957

600 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 16 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 16 หัวฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

601 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านพรสว่าง หมู่ท่ี 14 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 14 พรสว่าง เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

602 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ท่ี 12 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 12 ทรัพย์เจริญ เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

603 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านโคกรัง หมู่ท่ี 7 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 7 โคกรัง เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

604 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านโคกสวรรค์ หมู่ท่ี 5 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 5 โคกสวรรค์ เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

605 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝายใต้ หมู่ท่ี 4 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 4 หัวฝายใต้ เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

606 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขัวไม้แดง หมู่ท่ี 2 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัด

เลย

42 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.4957

607 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ท่ี 13 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 13 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

608 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ท่ี 12 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 12 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

609 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ท่ี 10 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 10 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

610 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านหนองน้ าใส หมู่ท่ี 8 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 8 หนองน้ าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

611 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ท่ี 7 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 7 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

612 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านดงนกกก หมู่ท่ี 6 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

613 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านผานาง หมู่ท่ี 5 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

614 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ท่ี 3 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 3 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828

615 จังหวัด ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน้ าปวน 0.2828



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

616 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองบง) 42 6 หนองบง เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.352

617 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500  วัตต์ (บ้านนาซ าแซง)) 42 5 นาซ าแซง เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.352

618 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (บริเวณบ้านแก่งหิน) 42 4 แก่งหิน เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.352

619 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (กกสะทอน) 42 2 กกสะทอน เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.352

620 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นาซ าแซง) 42 5 นาซ าแซง เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.352

621 จังหวัด โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะหนองสิม 42 11 โนนสวรรค์ เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.549

622 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาีนแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500  วัตต์ (ภูทับฟ้า) 42 13 ภูทับฟ้า เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.352

623 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์ (โนนผาผุงพัฒนา) 42 12 โนนผาพุงพัฒนา เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.352

624 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (โนนสวรรค์) 42 11 โนนสวรรค์ เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.352

625 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (ยางเด่ียว) 42 10 ยางเด่ียว เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.352

626 จังหวัด โครงการปรับปรุงน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นาหลวง) 42 9 นาหลวง เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.352

627 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (น้ าทบ) 42 8 น้ าทบ เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.352

628 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (บ้านขอนแก่น) 42 7 ขอนแก่น เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.352

629 จังหวัด โครงการสะพานท่อลอดเหล่ียม คสล. พร้อมก าแพงปากท่อลอดเหล่ียม (ห้วยนางร า) 42 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.495

630 จังหวัด โครงการสะพานท่อลอดเหล่ียม คสล. พร้อมก าแพงปากท่อเหล่ียม (ห้วยพุงช้าง) 42 7 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.495

631 จังหวัด โครงการสะพานท่อรอดเหล่ียม  คสล. พร้อมก าแพงปากท่อลอดเหล่ียม (ห้วยเตย) 42 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.495

632 จังหวัด โครงการระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดานปละวางท่อ 42 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

633 จังหวัด โครงการระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดานและวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว 42 7 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

634 จังหวัด โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมเมนจ่ายน้ า ความยาว 1,200 เมตร หมู่ท่ี 6 (บ้านกกเกลือคุ้มบ้านใหม่) 42 6 กกเกลือคุ้มใหม่ ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.497

635 จังหวัด โครงการหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 1 (บ้านปากปวน) 42 1 ปากปวน ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.417

636 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 9 (บ้านกุดโง้ง) 42 9 กุดโง้ง ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.089

637 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยท าการติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 7 (ท่าทิศเฮือง) 42 7 ท่าทิศเฮือง ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0548

638 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยท าการติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า 42 5 ป่าเป้า ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.0548

639 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองผ า) 42 3 หนองผ า ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

640 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (แก่งสาคอน) 42 6 แก่งสาคร ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

641 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (นาแกใต้) 42 2 นาแกใต้ ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

642 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ผาบ้ิง) 42 5 ผาบ้ิง ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

643 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (กกเกล้ียง) 42 4 กกเกล้ียง ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

644 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (นาแก) 42 1 นาแก ผาบ้ิง วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

645 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ฟากเลย) 42 4 ฟากเลย ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.619

646 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ศรีสงคราม) 42 11 ศรีสงคราม ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.619

647 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (โคกหนองแก) 42 9 โคกหนองแก ศรีสงคราม วังสะพุง เลย ห้วยน้ าปวน 0.619

648 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ดงน้อย) 42 8 ดงน้อย ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.619

649 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ) 42 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

650 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ) 42 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

651 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ) 42 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

652 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ) 42 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

653 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ) 42 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

654 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ) 42 10 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

655 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน 42 5 วังเป่ง น้ าทูน ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.5

656 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน 42 4 แก่งม่วง น้ าทูน ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.5

657 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน 42 2 หนองบง น้ าทูน ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.5

658 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน 42 1 น้ ามี น้ าทูน ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.5

659 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลหนองผือ 42 10 เพชรโสภณ หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 3

660 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังพักระบบสูบน้ าพลังงานแสนอาทิตยื 42 1 อาฮี อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.5

661 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังพักระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณบ่อเดิม (ข้างโรงเรียน) 42 2 ห้วยคัง อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 4 0.5

662 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 7 หนองสิม นาพึง นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

663 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดบ่อน้ าต้ืน 42 1 นาพึง นาพึง นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.3

664 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42  ึ7 หนองสิม นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

665 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจอะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 5 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

666 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 1 นามาลา นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

667 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 2 หัวด่าน นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

668 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 3 นาปูน นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

669 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 6 โคก นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

670 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 4 ซ าทอง นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

671 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 5 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย แม่น้ าโขงส่วนท่ี 3 0.5

672 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 42 5 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย น้ าหมัน 0.5

673 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าและติดต้ังพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปา 42 1 ปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย น้ าสาน 0.5

674 เทศบาลต าบล โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโพนทอง หมู่ท่ี 2 42 2 หนองเสือคราง หนองบัว ภูเรือ เลย น้ าสาน 0.5

675 เทศบาลต าบล โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณภูกวี) หมู่ท่ี 2 42 2 หนองเสือคราง หนองบัว ภูเรือ เลย น้ าสาน 0.5

676 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าเพ่ือการเกษตร  แบบบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ท่ี 19 อ าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม

42 19 เหล่าเจริญ น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.45

677 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าเพ่ือการเกษตร แบบบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 6 ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 42 6 บ้านทู้ น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.45

678 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 9 42 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

679 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 9 42 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

680 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 8 42 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

681 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 7 42 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

682 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 6 42 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

683 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 5 42 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

684 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 4 42 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

685 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 3 42 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

686 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 2 42 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

687 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งท่ี 1 42 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น้ าโขงส่วนท่ี 8 0.5

688 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูง หมู่ท่ี 8 42 8 นาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

689 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูง หมู่ท่ี 5 42 5 ผักอ่ีตู่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

690 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังสูง หมู่ท่ี 4 42 4 จรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

691 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสู่ง หมู่ท่ี 2 42 2 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

692 องค์การบริหารส่วนต าบล เจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรโซล่าเซล 42 2 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน้ าก่ า 0.5

693 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 42 15 บ้านหนองบัวงาม โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 0.16

694 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 42 10 บ้านโนนจ าปาทอง โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 0.16

695 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 42 1 บ้านโพธ์ิหมากแข้ง โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น้ าสงครามตอนบน 0.16

696 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนองยอ หมู่ท่ี 7 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 42 7 นาหนองยอ ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.222

697 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าแขม หมู่ท่ี 5 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 42 5 เหล่มแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.5

698 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านดงมอน หมู่ท่ี 1 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 42 1 ดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.364

699 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านคอนสาย หมู่ท่ี 5 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 42 5 คอนสาย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2735

700 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 42 2 บ้านโคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2955

701 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 42 1 ป่าไร่ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.473

702 จังหวัด ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 42 8 หนองแวง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.3239

703 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 1 บ้านพังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

704 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 8 บ้านหนองคอง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

705 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 7 บ้านห้วยเลา พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

706 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 6 บ้านโพนสว่าง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

707 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 5 บ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

708 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 4 บ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

709 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 3 บ้านต้ิว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

710 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 42 2 บ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.3507

711 องค์การบริหารส่วนต าบล เจาะบ่อบาดาลน้ าต้ืนต าบลเต่างอย  หมู่ท่ี  1-7  ต าบลเต่างอย  อ าเภเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 42 1-7 เต่างอย,เต่างอย  เหนือ,โคก

งอย,นา งอย,โพนปลาโหล,

น้ าพุงสามัคคี,เต่า งอยใต้

เต่างอย เต่างอย สกลนคร น้ าพุง 0.2

712 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายมะนบ บุบผาวัน

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

713 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางประภาท พรมหาค า

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

714 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาย สมบูรณ์  พันธุออน

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

715 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส จินตนา  บรรผนึก

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

716 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง ศรีสวรรค์  จันทร์ศรี

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

717 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง ป้อม ใจเร็ว

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

718 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง ดาวเรือง ก่ิงโก้

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

719 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสข นาด 2500 ลิตร จ านวน4 ถัง ของ นางมัจฉา ทาแฮ

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

720 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายชัยศิริ  ก่ิงโก้

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

721 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนาย วุฒิไกร พลหงษ์

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

722 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางประเทียน บุบผาวรรณ์

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

723 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายกรีฑาพล พิมพ์มีลาย

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

724 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

725 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายเอกพร แสงพรมขารี

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

726 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายอุทิศ วิชัยยา

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

727 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง ทองใส ทิพย์สุวรรรณ

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

728 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง สมนึก แสงพรมชารี

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

729 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง จันทร์เพ็ง ปุ่งค าน้อย

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

730 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายประยูร พันธุออน

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

731 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของน.ส ภัทรศยา พันธุออน

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

732 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของน.ส  ยิรวรรณ  ก่ิงโก้

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

733 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนาย มิตร เพ็งอินทร์

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

734 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนาง ประนวม เดือยพิมพ์

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

735 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนาง ศรีนคร วาทโยธา

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

736 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง บุญทัน ทิพย์สุวรรณ

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

737 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของน.ส นิตยา กุบุญ

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

738 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส นิตยา ปุ่งค าน้อย

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

739 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง แอบเบ้ิล กุมล

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

740 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง โฉมเฉลา ไชยโคตร

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

741 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง เตรียม เรียมแสน

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

742 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส สุกัญญา พานเชียงศรี

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

743 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาย ณรงค์ พานเชียงศรี

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

744 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง รัศมี ใจม่ัน

42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

745 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายทวี  บุบผาวรรณ์

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

746 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายออมสิน  ทิพย์สุวรรณ์

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

747 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายปฎิพันธ์  นาหม่ืนหงษ์

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

748 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายนารินทร์  ทีคอโงน

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

749 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางทองจันทร์  แก้วกาเหรียญ

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

750 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนายวิศัลย์  พันธุออน

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

751 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายประหยัด  ศรีพลพา

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

752 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 3,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของนางมลิวัลย์ วงค์แหวน

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

753 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนายสายัน ปุ่งค าน้อย

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

754 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนางสมอน บุบผาวรรณ์

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

755 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนางประเพ็ญ  พิพิธภัณฑ์

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

756 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนายศรีจันทร์  สีทิน

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

757 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนางทองคาย แสงพรมชารี

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

758 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนางวิจิตร แสงพรมขารี

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

759 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนางปราณี ไก่สระแก้ว

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

760 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนางสาวประนม ทีคอโงน

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

761 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนายนคร  แสงพรมชารี

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

762 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายชวน  ทีคอโงน

42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

763 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสมร อ าภาวงศ์

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

764 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาย ปรารถนา  เขียดลาขวาง

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

765 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง จันสี วงศ์ดวงผา

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

766 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง สัตย์ เทวสกุล

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

767 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาย นวนศรี ยนต์พันธ์

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

768 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 25 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง จีรนันท์ โคตรหานาม

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

769 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 25 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาย ประนอม ปุ่งค าน้อย

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

770 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง ดอกไม้ ศิริชมภู

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.8

771 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาย วิโรตน์ พุทธก้อม

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

772 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส บุญเพ็ง ปุ่งค าน้อย

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

773 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง วิมล บุริภัคด์ิ

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

774 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาง ประเพียร แสงพรมชารี

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

775 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 3,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ  นาย สุลพจน์ แสงพรมชารี

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

776 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นาย เทวา แสงพรมชารี

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

777 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาย สอง อุปติ

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

778 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง นารี หอมนาน

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

779 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสข นาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาย สุพจน์ อ าภางวงศ์

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

780 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง หนูพร ปุ่งค าน้อย

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

781 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางเพ่ิม อุปติ

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

782 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นาง ใจมุง พันธุออน

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

783 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส ค าภา อินธิแสง

42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

784 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  บุบผา  ฮุยพิทักย์

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

785 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางบุดสดี  โคตรธรรม

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

786 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางทวี  ทิพย์สุวรรณ

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

787 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายบุญสวัสด์ิ  แสงพรมชารี

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

788 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางบันเทิง  แสงพรมชารี

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

789 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายหนูคูณ  แสงพรมชารี

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

790 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายสินชัย  อินธิแสง

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

791 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส.อติญา  แสงพรมชารี

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

792 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายประยาน  แสงพรมชารี

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

793 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายจ ารัส  แสงพรมชารี

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

794 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสมบิน  ทิพย์สุวรรณ์

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

795 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายทศพล  แสงพรมชารี

42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

796 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางราตรี พานเชียงสี

42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

797 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางทุมมี  โทอาษา

42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

798 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางทองจันทร์  โทอาษา

42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

799 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางยุวรี  สีสุดา

42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

800 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางรัตนาภรณ์  บุบผาวรรณ์

42 6 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

801 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางบังอร  หารยงค์

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

802 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางเพิน  สุพล

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

803 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสีนวน  พันธุออน

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

804 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางประนอม  เพชรศรี

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

805 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 12 ถัง ของ นายเอ่ียม  ปุ่งค าน้อย

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

806 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายชารี  วงค์ดวงผา

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

807 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายนิยม  ไก่ษะแก้ว

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

808 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางพิศวาต  ค าสงค์

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

809 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายอ้อมแก้ว  เช้ือค าเพ็ง

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

810 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายสว่าง  เขียดลาขวาง

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

811 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง  12เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส.สุดารัตน์  เทวสกุล

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

812 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 47 ถัง ของ นายสมบัติ  พันธุออน

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

813 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายไพฑูรย์  อุปติ

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

814 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายบรรณา  มหาชัย

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

815 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายค าผอง  แสงพรมชารี

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

816 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสัจจะ  อินแตน

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

817 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสายทอง  อุปติ

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

818 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายสุนันท์  บ่อนิล

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

819 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางข่อง  อุปติ

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

820 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายสัมพันธ์  ขันบรรจง

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

821 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายวิลัย  วงค์มีแก้ว

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

822 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายวิลัย  ปุ่งค าน้อย

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

823 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส.นุจรีย์  พันธุออน

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

824 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส.โยทะกา  แสงพรมชารี

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

825 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ น.ส.น้อยมะณี  อ าภาวงค์

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

826 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายจรูญ  ตะวงสา

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

827 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางประลวน  ชนประเสริฐ

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

828 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายดนุพล  สิงห์งอย

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

829 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสุภาพร  แสงพรมชารี

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

830 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางเหล่  จันลาย

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

831 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ น.ส.ประมวล  สิมสะกะ

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

832 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายทองจันทร์  อ าภาวงค์

42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

833 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายร้วนชัย  วันลา

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

834 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางวิมล  ทิพย์สุวรรณ

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

835 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายเวียน  มหาชัย

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

836 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายอุดม  อ าภาวงค์

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

837 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายบุญเลิศ  พันธุออน

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

838 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางวิภาวดี  จันดี

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

839 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางทองสุก  ทีคอโงน

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

840 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายจันสา  อินธิแสง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

841 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายวาสนา  พันธ์ุออน

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

842 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางบุษบา  งอยภูธร

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

843 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายไสว  ทิพย์สุวรรณ

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

844 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางน้ าฝน  อ าภาวงค์

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

845 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายพัสดี  พันธุออน

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

846 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส.รัตนาภรณ์  ปุ่งค าน้อย

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

847 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายดนตรี  ขันทีท้าว

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

848 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายรังสรรค์  สิงห์ค ามา

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

849 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางวิลัยวัลย์  วงค์ยะมี

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

850 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 3,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ  นางนันทนา  ไก่สะแก้ว

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

851 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายพิสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

852 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส.ทองค า  อินธิแสง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

853 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสมศรี  อินธิแสง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

854 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสังขาร  ค าสงห์

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

855 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางเฟ่ือง  พาระแพง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

856 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางกาบ  มีรัตรค า

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

857 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายแสงจันทร์  แสงพรมชารี

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

858 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายโสพล  จันทร์ลาย

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

859 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายวุฒิชัย  สิมสะกะ

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

860 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางไพฑรูย์  แก้วก่ิง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

861 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายแรงฤทธ์ิ  อินธิแสง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

862 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสมนึก  อินธิแสง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

863 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายศรีสุวรรณ  พันธุออน

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

864 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสมพน  อินธิแสง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

865 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางเหลือ  พันธุออน

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

866 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสุวรรณ  ไกษรวงค์

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

867 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสมจิตร  ทิพย์บุปผา

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

868 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสายทอง  อ าภาวงค์

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

869 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางเจริญ  คันทะนาด

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

870 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายสวาด  โทอาสา

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

871 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายบุญเวียน  ปุ่งค าน้อย

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

872 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ  นายเสวต  คณะพล

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

873 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ  นางต่อม  อวนวัง

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

874 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส.ดอกรัก  จักร์เครือ

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

875 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางบุญเทียน  ทิพย์สุวรรณ

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

876 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางบุญเทียน  ทิพย์สุวรรณ

42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

877 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ  นางสาวหนูถิน ทิพย์สุวรรณ

42 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

878 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายศักด์ิ  ตองตาสี

42 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

879 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางรัตนา  พันธุออน

42 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

880 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางวงศ์ศรี  ศรีนารัตน์

42 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

881 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางรัศมี  หลักค า

42 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

882 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางหนูพล  สิมสะกะ

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

883 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสาวพิษสมัย  พาระแพง

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

884 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 3,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ นางพร้อม  ปุ่งค าน้อย

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

885 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางเลา  มาธรรม

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

886 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางภาวนา  อ าภาวงศ์

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

887 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายอดิศักด์ิ  พาวะดี

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

888 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสาวประนอม  ทิพย์สุวรรณ

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

889 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสาวศิริลักษณ์  วงเครือสอน

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

890 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายมีชัย  แสงพรมชารี

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

891 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสาวรัตนาพร  กะวานธง

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

892 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายศิริมงคล ทีคอโงน 42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

893 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสมยศ บุบผาวรรณ์ 42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

894 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางเทียมทอง  อุเทนหลอย 42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

895 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายณรงค์  พานเชียงศรี 42 12 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

896 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ น.ส จิน  คันทะนาต 42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

897 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางอุลัยวรรณ  พรหมศรี 42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

898 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นาง ปราณี  ไก่สระแก้ว 42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

899 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ น.สพูม คันทะนาต 42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

900 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางเฉลียว  พันธุออน 42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

901 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางเทวี  บุบผาวรรณ์ 42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

902 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางวิวอน จันทะรังษี 42 11 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

903 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายพรชัย ชัยโคตร 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

904 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายไวคุณ คณะพล 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

905 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางหนูคาย  ทิพย์สุวรรณ

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

906 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสุรีพร  กวดขัน

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

907 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายส าลอง  ทิพย์สุวรรณ

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

908 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางดาราพร  อุปคิ

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

909 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางวานิด  ทิพพะแหม่ง

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

910 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 3,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ นางอ้อย ทีคอโงน

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

911 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางสาวทัศนีย์ นาหม่ืนหงษ์

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

912 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตขอ งนายชม อุปติ 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

913 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสุเทพ อ าภาวงศ์ 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

914 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางวรรณ์  นาหม่ืนหงษ์ 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

915 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายเสริมชัย อ าภาวงศ์ 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

916 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางสุกัญญา  ชินบูรณ์ 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

917 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสนชัย พันธุออน 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

918 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางใจมุง  พันธุออน 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

919 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของนา ยสถาน อ าภาวงศ์ 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

920 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสมัคร เทษไทสงค์ 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

921 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางเอียน อ าภาวงศ์ 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

922 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายวิทยา ตาบ่อฮุง 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

923 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสุรินทร์ พิมพิลาย 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

924 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางบุษบา  แสงพรมชารี 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

925 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางบุญทรง อ าภาวงศ์ 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

926 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 7.5 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 3,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ของ นายสมควร  อินทวงศ์

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

927 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นางถาวอน  แสงพรมชารี

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

928 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายประถม  นาหม่ืนหงษ์

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

929 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายไว  พาระแพง

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

930 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของนายสราวุฒิ  สิมสะกะ

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

931 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางนิภารัตน์  พันธุออน

42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

932 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส สุพัฒตา ต่ายเนาดวงน์

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

933 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตขอ งนางเตือนใจ สุสีดา 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

934 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางจันสี  วงศ์ดวงผา 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

935 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายวายุ ศิริชมภู 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

936 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางสตรี ทองใบ 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

937 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางณัฐพล  อ าภาวงศ์ 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

938 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางสุดใจ แสงพรมชารี 42 10 ปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

939 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางวิลัยลักษณ์  ทิพย์สุวรรณ 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

940 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางบุญเทศน์  อุปติ 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

941 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสุนันท์  บ่อนิล 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

942 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายนพณัฐ์  แสงพรมชารี 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

943 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายประเสริฐ์ มหาชัย 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

944 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายค ากอง อินธิกาย 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

945 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสีใคร วันลา 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

946 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสวาง อินธิแสง 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

947 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายยุรนันท์  พาระแพง

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

948 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส.ก้านก่อง  แสงพรมชารี

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

949 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายซ้าย ทิพย์สุวรรณ 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

950 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายกันยา  คันทะนาต 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

951 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษต ของนาง ต่อม อวนวัง 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

952 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของนาย สร้อย  พันธ์ุออน 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

953 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายประสาท  เมืองอามาตย์

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

954 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส.ไครทอง  ศิริมาศ

42 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

955 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางประมวล  พรมจ าปา

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

956 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตขอ งนางสุดารัตน์  ปุ่งค าน้อย 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

957 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางไพวรรณ์  พลวงศ์ษา 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

958 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางบุญยัง  ปุ่งค าน้อย 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

959 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของนายศรีสุวรรณ  พันธุออน 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

960 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายพัศดี  พันธุออน 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

961 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางทองสุก ทีคอโงน 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

962 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส.จิรปรียา  มหาชัย

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

963 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางเพ็ญพิศ  ไชยดคตร

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

964 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางรัตนาภรณ์  พรหมเมือง

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

965 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นายชาญวิทย์  มหาชัย

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.8

966 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  น.ส.อินแปง  พันธ์ุออน

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

967 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางทองเศียร  จันทะรังษี 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

968 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางฉลอง โทพา 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

969 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางเดือน ทิพย์สุวรรณ 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

970 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายประยาน  แสงพรมชารี 42 9 โพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

971 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายละไม  พรมแสนสา 42 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

972 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางสมหมาย  อินธิแสง 42 4 ปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

973 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางสุวณีย์ คันทะนาต 42 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

974 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายกนกพล  ปุ่งค าน้อย 42 3 ดอนดู่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

975 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางบัญชี  ทิพย์สุวรรณ 42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

976 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางมณีจันทร์ พลวงศ์ษา 42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

977 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บ

น้ าไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางตุ้มทอง  หมู่แสนกอ

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

978 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,5000 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางวัดจะรากร  ไชยวังราช

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

979 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตขอ งนายสุรศักด์ิ  อุ่นตูม 42 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

980 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายประหยัด  นามวงศ์ 42 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

981 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ น.สประนอม ทิพย์สุวรรณ 42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

982 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายศักด์ิสิทธ์ิ  คันทะนาด 42 2 โพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

983 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายจอมใจ  แก้วค าแจ้ง

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

984 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตขอ งนางปราณี  บุระเนตร 42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

985 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางผล นนท์สะเกต 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

986 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง นายสมคิด  โพธ์ิบุญเรือง

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

987 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง   นายรุ่งเพชร  พันธ์ุออน

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

988 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง  นางวัง  ไชยโคตร

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

989 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายณัฐวัฒน์ พิมมีลาย 42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

990 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางเล้ียม  สายพันธ์ 42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

991 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ น.ส ยงค์  พานเชียงสี 42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.705

992 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางบุญทัน ปุ่งค าน้อย 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

993 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายเซ็ง คันทะนาด 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

994 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายประมวล พลวงศา 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

995 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง   นางพิสมัย  พรมจ าปา

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

996 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง นายกาณี ของ

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

997 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง นายกาณี ของ  น.ส.อมรา  อินธิกาย

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

998 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง นายกาณี ของ  นายสุภาพ  แสงพรมชารี

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

999 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางด าเนิน  ไชยฮัง 42 7 ป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1000 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางวันเพ็ญ  แสงพรมชารี 42 6 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1001 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายสมรัตร์ นาหม่ืนหงษ์ 42 6-1 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1002 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายไกลทอง สาถีระเนตร 42 6 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1003 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายเต่ิง  แดงขะจร 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1004 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตขอน.สอุลัยวรรณ์  พรมจ าปา 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1005 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางประมวล ไม้แพ้ 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1006 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางนุ่มนวล พรมจ าปา 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1007 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง นายกาณี ของ  นางบุญทอม  ราชัย

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

1008 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง นายกาณี ของ  ไชยโคตร

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

1009 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ นายสายัน  ไชยโคตร

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

1010 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายจามร กุลมินทร์ 42 6 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1011 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางกัลณะกร  เพียลใหล 42 6 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1012 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของนาย โรจนทรัพย์  ทวีชาติ 42 6 นาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1013 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ น.สวันเพ็ญ  นนทะวงศ์ 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1014 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางบัญญัติ  พรมเมือง 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1015 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นางจ าปา วันนาพ่อ 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1016 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางกรวิภา  ไชยโคตร

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

1017 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ าหอถังสูง 12 เมตร ติดต้ังถังเก็บน้ า

ไฟเบอรืกลาสขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง ของ  นางสาวนิภา  เครือตาแก้ว

42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.8

1018 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายนิด อ าภาวงศ์ 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1019 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ นายประลวน ชนปร้ะสริฐ์ 42 5 ปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1020 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตขอ งนางทองม้วน  พลวงศา 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1021 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตของ  นายจันสี ไชยโคตร 42 1 นาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน้ าก่ า 0.705

1022 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาล 42 12 โนนเจริญศิลป์ หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.16

1023 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาล 42 10 รุ่งพนาไพร หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.16

1024 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาล 42 7 บะทอง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น้ าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.16

1025 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 18 บ้านตาดโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน้ าอูน 0.729

1026 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 14 บ้านห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน้ าอูน 0.729

1027 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 19 บ้านหนองแวงค า วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน้ าอูน 0.729

1028 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 8 บ้านขอนขว้าง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน้ าอูน 0.729

1029 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 3 บ้านธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน้ าอูน 0.729

1030 เทศบาลต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (สนามฟุตบอลเทศบาลต าบลหนองลาด) 42 9 บ้านหนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.7133

1031 เทศบาลต าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ท่ีสาธารณะ) 42 8 บ้านหนองบาก หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.7133

1032 องค์การบริหารส่วนต าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหินฮาว  หมู่ที่ี 4 42 4 บ้านหินฮาว นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 0.25



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1033 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 42 14 เพ็กทอง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 2.37

1034 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 42 9 ต่างแคน บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 2.37

1035 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 42 7 โนนกกข่า บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 2.37

1036 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 42 6 โนนอุดม บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 2.37

1037 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 42 5 คลองเจริญ บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 2.37

1038 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 42 3 น้ าโมง บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 2.37

1039 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 42 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู น้ าโมง 2.37

1040 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 42 17 บุญทันพัฒนา สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1041 เทศบาลต าบล ก่อสร้างอาคารบริการน้ าด่ืมระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.  แบบ 6/2 42 3 บ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.3508

1042 เทศบาลต าบล ก่อสร้างอาคารบริการน้ าด่ืมระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.  แบบ 6/2 42 2 บ้านนาสะแบง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.3508

1043 เทศบาลต าบล ก่อสร้างอาคารบริการน้ าด่ืมระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.  แบบ 6/2 42 1 บ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.3508

1044 จังหวัด โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร 42 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1045 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ ม.5 ด.ดงหมู 42 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1046 จังหวัด โครงการระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู 42 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1047 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

1048 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1049 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 42 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1050 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู 42 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1051 จังหวัด โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าช้าบ้านดอน) 42 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1052 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 8 สุขส าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

1053 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์ 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1054 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1055 จังหวัด โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ าด่ืม 42 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1056 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1057 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 42 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1058 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1059 จังหวัด โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 42 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

1060 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1061 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ 42 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1062 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 42 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.035

1063 จังหวัด โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ 42 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1064 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ 42 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1065 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.6

1066 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 42 5 นาหนองบก หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.093

1067 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 3 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1068 จังหวัด โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 42 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

1069 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.15

1070 องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลภายในหมู่บ้าน บ้านเทพสถิตย์ หมู่ท่ี 12 ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 42 12 บ้านเทพสถิตย์ ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.1

1071 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 42 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1072 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู 42 4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

1073 จังหวัด โครงการติตต้ังเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่งพร้อมทุ่นพยุง เพ่ือการเกษตรจากแม่น้ าโขง 42 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1074 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์ 42 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1075 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4

1076 จังหวัด โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ าด่ืม 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1077 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1078 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 42 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1079 จังหวัด โครงการติดต้ังแพสูบน้ าประปาใหม่ 42 5 นาขามป้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1080 จังหวัด โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1081 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1082 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ 42 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1083 จังหวัด โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ 42 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

1084 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ 42 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1085 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 6 สมสะอาด หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1086 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

1087 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 42 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

1088 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1089 จังหวัด โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 42 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3656

1090 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ ม.5 ด.ดงหมู 42 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3575

1091 จังหวัด โครงการระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู 42 5 นาหนองบก หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.093

1092 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1093 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3595

1094 จังหวัด โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ าด่ืม 42 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1095 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1096 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 42 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1097 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 2) 42 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1098 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 1) 42 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1099 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1100 จังหวัด โครงการติดต้ังแพสูบน้ าประปาใหม่ 42 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1101 จังหวัด โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 42 8 สุขส าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1102 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 42 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1103 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 42 2 บางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1104 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1105 จังหวัด โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 42 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.37

1106 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ ม.5 ด.ดงหมู 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1107 จังหวัด โครงการระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู 42 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1108 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1109 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 42 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1110 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู 42 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1111 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์ 42 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1112 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 9 โคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.15

1113 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 6 สมสะอาด หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1114 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3575

1115 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1116 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 3 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1117 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

1118 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์ 42 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1119 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1120 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1121 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1122 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.52

1123 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ 42 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1124 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 2) 42 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1125 จังหวัด ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดท่ี 1) 42 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.4

1126 จังหวัด โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ าด่ืม 42 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1127 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 8 สุขส าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1128 จังหวัด โครงการจัดระบบน้ าด่ืมหมู่บ้าน 42 7 นามน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1129 จังหวัด โครงการติดต้ังแพสูบน้ าประปาใหม่ 42 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1130 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1131 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ 42 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1132 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 42 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1133 จังหวัด โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ 42 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1134 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ 42 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1135 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1136 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 42 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1137 จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 42 5 นาขามป้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.5

1138 จังหวัด โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 42 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.6

1139 จังหวัด โครงการโรงกรองน้ าด่ืมหยอดเหรียญ ม.5 ด.ดงหมู 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร ( 1,179 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
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 (1,151 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำอุปโภคบริโภค

1140 จังหวัด โครงการระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู 42 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.1

1141 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.3

1142 จังหวัด โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าช้าบ้านดอน) 42 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.05

1143 จังหวัด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 42 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.02

1144 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู 42 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.2

1145 จังหวัด ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู 42 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น้ าโขงส่วนท่ี 9 0.03

1146 ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหอถังสูง พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและติดต้ัง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 43 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4

1147 ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหอถังสูง พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและติดต้ัง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 43 หว้านใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.4

1148 ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหอถังสูง พร้อมติดตังเคร่ืองสูบน้ าและติดตัง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 43 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4

1149 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.4

1150 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน้ าอูน 0.4

1151 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น้ าพุง 0.4

1152 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 นาสีนวล เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.4

1153 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 43 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.4

1154 เจาะบ่อบาดาลพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 7 43 นาตง โพนนาแก้ว สกลนคร น้ าพุง 0.4

1155 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี 4 43 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.4

1156 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ 43 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน้ ายาม 0.4

1157 ก่อสร้างระบบน้ าบาดาลและธนาคารน้ าแบบปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 43 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี แม่น้ าโขงตอนล่าง 0.4

1158 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 43 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น้ าโขงส่วนท่ี 7/2 0.4

1159 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1160 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1161 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.4

1162 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1163 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 43 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1164 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 43 ไชยวาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1165 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 43 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1166 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1167 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1168 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู ห้วยมุก 0.4

1169 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4
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1170 ภาครัฐสนับสนุนขุดบ่อน้ าบาดาลให้มากข้ึน 43 สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1171 จัดต้ังกลุ่มน้ าบาดาลเพ่ือบริโภค/ภาคการเกษตรอย่างย่ังยืน 43 ทุ่งฝน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1172 โครงการส ารวจและประเมินศักยภาพน้ าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ 43 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1173 โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีแล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม 43 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.4

1174 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน 43 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.4

1175 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือชุมชน 43 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 0.4

1176 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านน้ าบาดาลประจ าต าบล 43 ปวนพุ หนองหิน เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4

1177 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง (แสงอาทิตย์) 43 โคกขม้ิน วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4

1178 โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านน้ าบาดาลประจ าต าบล 43 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4

1179 โครงการขุดเจาะน้ าบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง 43 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น้ าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
ทีจ่ะด้าเนินการในอนาคต 

พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580
ด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลติ



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

1 จังหวัด ขุดลอกฝายห้วยน ้าค้าหมู่ท่ี4 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 44 4 ภูสวรรค์ เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.25

2 เทศบาลต้าบล ขุดลอกฝายน ้าล้นวัดซ้าทอง หมู่ 11 44 11 ซ้าทอง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.49

3 เทศบาลต้าบล ขุดลอกฝายยาว บ้านเอราวัณ หมู่ 12 44 12 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.695

4 เทศบาลต้าบล ขุดลอกฝายหลวง บ้านเอราวัณ หมู่ 10 44 10 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.123

5 เทศบาลต้าบล ขุดลอกฝายยาว บ้านดงนกกก หมู่ 6 44 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.56

6 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าฝายห้ายม่วง 44 6 อาฮี อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.9

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการซ่อมแซมฝายประชาอาสา 44 5 บ่อเหมืองน้อย แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.15

8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกฝายประปาอาสาคลองหลังบ้าน 44 แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.5

9 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกฝายนาสามเป้ิน 44 แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.244

10 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น หมู่ 7 44 7 หนองสิม นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.5

11 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกห้วยกกกอกใหญ่ 44 4 ลาดค่าง ลาดค่าง ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

12 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยชายแดนตอนบน 44 ๑๑ สามแยกพัฒนา ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

13 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยน ้าค้อ 44 ๑๐ น ้าค็อน้อย ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

14 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงาการขุดลอกห้วยสาธารณะ ม.๗ห้วยเบียกตอนบนตอนล่าง,ห้วยเลยหลง 44 7 หนองอีเก้ง ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

15 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าฝายบ้านโคกแฝก  หมู่ท่ี  7  ต้าบลผาน้อย  อ้าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 44 7 โคกแฝก ผาน้อย วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 1.2

16 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยยาง(สายหนองแซงหมู่ 4,5,6,11) 44 5 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.06

17 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยยาง 44 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.3

18 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยยาง(ห้วยน ้าค้า) 44 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.3

19 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพังห้วยบ่อแก(บริเวณบ้านดงมะเอก หมู่ท่ี 5) ขนาดความยาวจ้านวน 2 ช่วง ยาวรวม 165 เมตร (ก้าแพงกันดิน)

 แบบตอกเสาเข็ม ตามมาตรฐาน ทช

44 5 ดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5.268

20 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น 44 2 บ้านค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

21 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองฝายท่าเรือ 44 2,7 ท่าเรือ,บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 3.276

22 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมคันฝาย นานายกองไทย หมู่ท่ี 2 44 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

23 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฝายคึกฤทธ์ิ 44 8 บ้านหนองนาแซง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.931

24 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหินตอนกลาง 44 6 ชัยเจริญ นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1

25 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่อเล็กบ้านนาดงใหญ๋ 44 3 นาดงใหญ่ นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5

26 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการซ่อมแซมฝายดินและอาคารท่อลอดกั นล้าห้วยอังฮ้า หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยไม้ซอด 44 9 ห้วยไม้ซอด ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.15

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

27 องค์การบริหารส่วนต้าบล งานขุดลอก หมู่ท่ี ๒ บ้านโนนบุญมี (ฝายคึกฤทธ์ิ) 44 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ ห้วยคอง 0.27

28 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายหลวงพ่ึงตนเองล้าน ้าพุง บ้านน ้าพุงสามัคคี หมู่ท่ี 6 ต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย 44 6 น ้าพุงสามัคคี เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.2

29 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายห้วยค้อ  บ้านโพนปลาโหล  หมู่ท่ี  5  ต้าบลเต่างอย  อ้าเภอเต่างอย 44 5 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.1

30 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝาย  บ้านโพนปลาโหล  หมู่ท่ี  5  ต้าบลเต่างอย  อ้าเภอเต่างอย 44 5 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.1

31 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกปรับปรุงฝายน ้าล้นล้าห้วยบน บ้านขอบเหล็ก หมู่ท่ี 5 ต้าบลเก่ากลอย อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 44 5 บ้านขอบเหล็ก เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.6

32 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกฝายน ้าล้นห้วยโค่โล่ 44 8 โนนวิไล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.992

33 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยค้าปะอีอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 44 ป่าก่อน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.6

34 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการซ่อมสร้างฝายกั นน ้าล้าห้วยใหญ่ 44 3 ยางซอง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1

35 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้นห้วยวังไห่ 44 6 บ้านหนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

36 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายห้วยหิน บ้านกุดค้า หมู่ท่ี 7 ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 44 7 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.122

37 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมฝายห้วยโค้น หมู่ท่ี 5 บ้านโพนสูง ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 44 5 โพนสูง ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 0.07

38 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่อมแซมฝายน ้าล้นล้าห้วยน ้าม้า ล้าห้วยหลอด ล้าห้วยเมย (บ้านหยวกใหม่ หมู่ท่ี 14) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 44 14 บ้านหยวกใหม่ บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 4.5

39 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองนวน บ้าน  โคกค่อย  หมู่ท่ี 7  ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ปริมาณดินขุด 897  ลบ.ม.

44 8 ม่วงเจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0469

40 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนอง บ้านโคกค่อย  หมู่ท่ี 7  ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ปริมาณ

ดินขุด 1,938 ลบ.ม.

44 7 โคกค่อย เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.074

41 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองป่าช้า บ้านดอนแสพัน  หมู่ท่ี 6  ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ปริมาณดินขุด 3,021 ลบ.ม.

44 6 ดอนแสนพัน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.1152

42 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองนาตาปอ บ้านนาตาปอ  หมู่ท่ี 4  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 

เมตร ปริมาณดินขุด 8,775 ลบ.ม.

44 4 นาตาปอ เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4434

43 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองขุ่นบ้านนานวน  หมู่ท่ี 2  ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ปริมาณดินขุด 1,290    ลบ.ม.

44 2 นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.058

44 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองหลวง บ้านเจียด  หมู่ท่ี 1 ต้าบลเจียด ขนาดกว้าง 41.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 

เมตร ปริมาณดินขุด 2,394 ลบ.ม.

44 1 เจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.0978

45 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยตามธรรมชาติ(ร่องคล้อ)บ้านเจียด    หมู่ท่ี 1 อบต.เจียด อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 44 1 เจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.242

46 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงชลประทานร่องดูน หมู่ท่ี 6 บ้านหนองฆ้อง 44 6 หนองฆ้อง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

47 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยกะลึง บ้านสารภี หมู่ท่ี 1 44 1 สารภี สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4

48 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงฝ้ายน ้าล้นห้วยหุ่งหลวง 44 6 หุ่งหลวง หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

49 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝายห้วยค้ามิด กม. 0+000 โครงการชลประทานหนองคาย 44 ค้าศิลา-ท่าค้าบง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.8

50 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยหินซา 44 14, 2 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 19.13224

51 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยสีดา 44 6 พรเจริญ ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 18.12528

52 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยน ้าหมาน 44 1 กกทอง กกทอง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 18.12528

53 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยสยาม 44 5 โคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 19.13224

54 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาฝายน ้าล้นห้วยชม 44 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.51044



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

55 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยชม 44 1 ปากชม ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 15.1044

56 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยน ้าคู้ 44 6 หนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 17.11832

57 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยบังกอ 44 8 ผึ ง บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 16.11136

58 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาฝายน ้าล้นห้วยบังฮวก_ตอนล่าง_ 44 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.00696

59 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน ้าล้นห้วยยาง 44 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15.1044

60 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยตุ้มแตน ( ปชด.) บ้านโคกสาร จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 44 โคกสารท่า โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

61 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยแก้วแมง ( ปชด.) บ้านหินส่ิว จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 44 หินส่ิว ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7

62 กรมชลประทาน ซ่อมแซมฝายห้วยค้าปะอีอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 44 ป่าก่อน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

63 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยน ้าลาย 44 น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 20.0782

64 เทศบาลต้าบล ขุดลอกฝายกกพุง 44 12 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

65 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาฝายน ้าล้นห้วยสงฆ์ 44 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 1.00391

66 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยบังพวน 44 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 1.00391

67 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาฝายน ้าล้นหนองปลาขาว 44 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1.00391

68 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยหลวง 44 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.00391

69 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและภัยแล้งเขตเทศบาลต้าบลท่าล่ี 45 2 บ้านท่าล่ี ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 1

70 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงบ้านหนองแต้ พร้อมระบบกระจายน ้า 45 หนองแต้ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 75.3825

71 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงหนองกุดเวียน พร้อมระบบกระจายน ้า 45 หนองสังข์ใต้ หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 25.1275

72 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงหนองเอิด พร้อมระบบกระจายน ้า 45 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 65.3315

73 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเทา 45 7 นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 20

74 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยไผ่ 45 10 หนองบัว นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 20

75 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโคน 45 12 สร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

76 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยม่วง 45 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

77 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบง 45 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.494

78 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงหนองกวางตายออกไปห้วยหลวง 45 4 บ้านท่าหลักดิน นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

79 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้านาสะเดา 45 14 นาสะเดา กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

80 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้ากุดสองห้อง 45 7 สองห้อง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

81 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยแซง 45 12 ดอนส้มโฮง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

82 กรมชลประทาน แก้มลิงเก็บน ้าประปาบ้านหินสอ พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลปลาบ่า อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 45 หินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 5

83 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงหนองเข่ือน พร้อมระบบกระจายน ้า 45 ยอดโพธ์ิ นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 55.30965

84 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงกุดลุงชุง พร้อมระบบกระจายน ้า 45 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35.19705

85 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงหนองก้าหลง พร้อมระบบกระจายน ้า 45 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 60.3378

86 กรมชลประทาน งานปรับปรุงแก้มลิงบึงกรองทอง พร้อมอาคารประกอบ จ้านวน 1 แห่ง 45 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

87 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงหนองก้านเหลือง พร้อมระบบกระจายน ้า 45 ทางหลวง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 55.4147

88 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงบ้านหนองหอย พร้อมระบบกระจายน ้า 45 หนองหอย พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 16.12064

89 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงหนองสองห้อง 45 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30.2088

90 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงบ้านนางเลิศ พร้อมระบบกระจายน ้า 45 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 24.16704

91 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บสระลอยฟ้า 45 9 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

92 กรมชลประทาน จัดหาและติดตั งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน เข่ือนน ้าหมาน 46 โป่งเบี ย น ้าหมาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 8

93 จังหวัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยไผ่น้อยหมู่ท่ื1 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 46 1 กอไร่ใหญ่ เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

94 จังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหกหมู่ท่ี3 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 46 3 โพนป่าแดง เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.3

95 จังหวัด โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านกกบก 46 5 กกบก หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

96 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าซ้าไฮ(อ่างขนาดเล็กหนองกะลึม) 46 3 นาเบน เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 12

97 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าซ้าป่าไร่ 46 5 วังอาบช้าง เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1.2

98 เทศบาลต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเตย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 46 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 3.813

99 เทศบาลต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินฮาว บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2 46 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 4.637

100 เทศบาลต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยตาดคล้า บ้านผานาง หมู่ 5 46 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 6.177

101 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยขยาม 46 5 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 2.5

102 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าบ้านดงหมู จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 46 ดงหมู อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

103 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยนางออ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 46 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 39

104 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 46 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 40

105 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าวังแสง พร้อมระบบกระจายน ้า 46 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 50.255

106 กรมชลประทาน โครงการขุกลอกสระเก็บน ้า 46 11 น้อยศรีวิลัย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

107 กรมชลประทาน โครงกานขุดลฮกอ่างเก็บน ้า 46 1 นาซอ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

108 กรมชลประทาน โครงการขุดลอกหนองปลาเซือม 46 1 นาซอ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 1.5

109 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองเข็ม 46 7 บ้านหนองบัวแดง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 28.325

110 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยวังแปว หมู่ 13 46 13 จอมศรี ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

111 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเบือกเหนือ (ห้วยต้อง) 46 11 บ้านโนนสวาท หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

112 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองผือ 46 8 บ้านท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 1

113 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองไชยวาล 46 1 บ้านดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.55

114 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า 46 6 บ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 9

115 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบ่อประปาบ้านดอนแดง 46 3 บ้านดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.76

116 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าหนองบัว บ้านห้วยสงคราม หมู่ท่ี 12 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอก

ขนทิ งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.

46 12 บ้านห้วยสงคราม โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

117 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าหนองผักชี บ้านหนองตะไก้ หมู่ท่ี 11 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอก

ขนทิ งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.

46 11 บ้านหนองตะไก้ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

118 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าบ่อเสน่ บ้านอีสานพัฒนา หมู่ท่ี 16 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอก

ขนทิ งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.

46 16 บ้านอีสานพัฒนา โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

119 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าหนองดูน บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 8 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขน

ทิ งไม้น้อยกว่า 33,500 ลบ.ม.

46 8 บ้านห้วยทราย โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.6

120 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าห้วยค้าปะกั ง บ้านท่าสวาท หมู่ท่ี 9 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอก

ขนทิ งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.

46 9 บ้านท่าสวาท โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

121 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าหนองหญ้าคา บ้านหนองตะไก้ หมู่ท่ี 11 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุด

ลอกขนทิ งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.

46 11 บ้านหนองตะไก้ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

122 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าหนองกุดจับ บ้านโนนมันปลา หมู่ท่ี 10 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุด 46 10 บ้านโนนมันปลา โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

123 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าหนองกุดแห่ บ้านนารวงทอง หมู่ท่ี 18 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุด

ลอกขนทิ งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.

46 18 บ้านนารวงทอง โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

124 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าห้วยผึ ง บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 7 อบต.โซ่ ต้าบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ ง

ไม้น้อยกว่า 50,000 ลบ.ม.

46 7 บ้านโคกสะอาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 2.4

125 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยน ้าเย็น พื นท่ี 10,834 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 4 ม. 46 6 บ้านดงสว่าง โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3

126 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยสหาย 46 3 หนองเด่ินทุ่ง หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5

127 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินแตก หมู่ ๔ บ้านสมสนุก 46 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ ห้วยคอง 6.749

128 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 46 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 49

129 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าวังเดือนห้า พร้อมระบบกระจายน ้า 46 4 โคกไชยวาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 35.1785

130 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังอ้อยหนู พร้อมระบบกระจายน ้า 46 10 วังอ้อยหนู ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 35.1785

131 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างห้วยโตนตาด 46 6 ดงยาง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.492

132 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยไฮ 46 3 ดอนกลอย หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.9

133 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขุดลอก อ่างเก็บน ้าหนองเตย  พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงข่ายน ้าต้าบลเพ่ือ

เกษตรแปลงใหญ่

46 9 ค้าโพน ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 100

134 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างห้วยแก้ง หมู่ท่ี 3 บ้านนาอุดม 46 3 นาอุดม หนองไฮ เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 50

135 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงหนองเพียแก้ว 46 6 บ้านหนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

136 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด 46 4 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

137 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด 46 4 นิคม 1 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

138 เทศบาลต้าบล ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยสามพาด (ม.7) 46 7 ป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.5

139 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเมย (บ้านหยวกน้อย หมู่ท่ี 2) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 46 2 บ้านหยวกน้อย บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 5.76

140 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่อมแซมประตูอ่างเก็บน ้าล้าห้วยคะนานตอนล่าง (บ้านท่าล่ี หมู่ท่ี 4) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 46 4 บ้านท่าล่ี บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 0.6



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

141 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยปูน 46 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

142 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า   โปร่งบุปผา 46 17 นางาม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.471

143 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า      บ้านดอนแซง 46 16 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

144 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า    บ้านทรายพูล 46 10 ทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 6.357

145 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า    โปร่งพุฒตาวงศ์ 46 6 โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 3.046

146 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า    ร่องเตย 46 3 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.445

147 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า      สร้างโพน 46 3 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

148 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า   บ้านเตย 46 3 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.703

149 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอก อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าโล หมู่ท่ี 4 บ้านบุ่งขี เหล็ก 46 4 นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

150 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอก อ่างเก็บน ้าห้วยตาด หมู่ท่ี 2 บ้านนาแวง 46 2 นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

151 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าพะเนียด 46 10 พะเนียด หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 5

152 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยละอุ่ง พร้อมระบบส่งน ้า บ้านม่วงไข่ ต้าบลสานตม อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 46 ม่วงไข่ ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 5

153 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยตาด 46 7 เขาแก้ว เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 5

154 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างวังเปือย 46 2 โสกใหม่ เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 3

155 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าสาธารณประโยชน์(หลังเทศบาลต้าบลเขาแก้ว) 46 4 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

156 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบึงบ่อ 46 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 20.1126

157 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าไชยวาล 46 หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 10.0563

158 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองโคก 46 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 40.2252

159 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองฝ่ายท่าเรือ 46 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 10.0563

160 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองไชยวาลใหญ่ 46 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 10.0563

161 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสาบ 46 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 15.08445

162 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองตาด 46 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 30.1689

163 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านดอนเสียด 46 ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 40.2252

164 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านซ่งเต่า 46 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15.08445

165 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองหลวง 46 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15.08445

166 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ่อสามขา 46 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.1689

167 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าน ้าจั น 46 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30.1689

168 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 8 ระยะท่ี 4 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1,200 ม. 46 ไร่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 15



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

169 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 9 ระยะท่ี 2 ปริมาณดินขุดลอก 150,000 ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 1,000 

เมตร

46 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 12

170 กรมชลประทาน เพ่ิมศักยภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยไฮ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ต้าบลด่านศรีสุข อ้าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 46 ห้วยหินขาว ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 30

171 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. 46 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 8

172 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 450 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย 46 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

173 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยลาน ระยะท่ี 5 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณดิน 

412,500 ลูกบาศก์เมตร

46 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 15

174 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยหินส่ิว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000

 ลบ.ม.

46 ไทยเจริญ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 8

175 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 7 ระยะท่ี 4 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 1,200 

เมตร

46 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 15

176 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านนาตาล 46 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 15.08445

177 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าเชียงอาด 46 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 20.1126

178 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอก/ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยแก้วแมงบ้านนิคมแปลง 2 ม.9,บ้านนิคมแปลง 1 ม.10 46 บ้านนิคมแปลง 2,บ้านนิคม

แปลง 1

ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 80

179 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านจ่ัน 46 บ้านจ่ัน บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 25

180 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าทุ่งใหญ่ 46 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 10.0563

181 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บหนองหญ้าข้อ 46 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 25.14075

182 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังช้าง 46 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 10.0563

183 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยน ้ามีแล้ง 46 8 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 4

184 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง 46 6 ตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 5

185 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าโคกห้วยน ้ามี 46 13 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 3

186 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็กหนองกะลึม 46 3 นาเบน เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 8

187 กรมชลประทาน ปรับปรุงหนองเลิงเต่า ดินขุด 29,200 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 1.250 กิโลเมตร 46 นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 7.5

188 กรมชลประทาน ปรับปรุงหนองสังข์ ดินขุด 27,600 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 1.260 กิโลเมตร 46 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 8

189 กรมชลประทาน ปรับปรุงหนองข้าว ดินขุด 23,300 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 0.950 กิโลเมตร 46 ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 7

190 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสวังนอง 46 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15.1131

191 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองอ้าเภอ บ้านกะเสริม หมู่ท่ี 6 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 46 6 กะเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 7.5

192 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบึงสะคาม 46 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15.1131

193 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยพุง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 46 นาโคกกุง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 10

194 กรมชลประทาน ปรับปรุงบึงแดง ความยาว 0.740 กิโลเมตร 46 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 8.5

195 กรมชลประทาน ปรับปรุงบึงไฮ ดินขุด 10,700 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 0.900 กิโลเมตร 46 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 7



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

196 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยบ่อ 46 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15.1131

197 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าวังถ ้า 46 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30.2262

198 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 8 ระยะท่ี 5 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 800 เมตร

46 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 12

199 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 9 ระยะท่ี 3 ปริมาณดินขุดลอก 150,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 850 เมตร

46 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 12

200 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินอาคารหัวงานอ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก กม.0+000 - กม.0+450 ระยะทาง 450 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย

 พื นท่ีรับประโยชน์ 1500 ไร่

46 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10

201 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. 46 ต่างค้า ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 8

202 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยลาน ระยะท่ี 6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณดินขุดลอก 

412,500 ลูกบาศก์เมตร

46 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 15

203 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 7 ระยะท่ี 5 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 1,300 เมตร

46 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 15

204 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านท่าหลวง 46 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 20.1508

205 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองนาแซง 46 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 35.2639

206 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง 46 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 25.1885

207 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ง พร้อมระบบกระจายน ้า โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 46 นาอุดม ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 5

208 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 46 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 40.3016

209 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าทุ่งนาซ่าว 46 1 นาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 29.20184

210 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยขอนฮ้อ 46 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 3.02088

211 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยเซิม 46 7 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 30.2088

212 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าซ้าหวาย-ก้านบ่วง 46 9 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 4

213 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าซ้าขี ค่าง(ขนาดเล็ก) 46 8 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 5

214 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าด้าเนินการเอง อ่างเก็บน ้าห้วยเชียงยืน โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร 46 เชียงยืน วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

215 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า ปตร.ธรณิศนฤมิต 46 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 60

216 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยหนองเข็ม 46 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 1.00696

217 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย 46 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 28.19488

218 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยบ่อ 46 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.1392

219 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยวังนองเหนือ 46 7 หมูม่น ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 28.19488

220 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโดก 46 5,9 เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 29.20184

221 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ 46 1 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 29.20184

222 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองกุกุ่มใหญ่ บ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ท่ี 5 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 46 5 กุดกุ่มใหญ่ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 4.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

223 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองบ่อเสน่ห์ 46 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 15.1044

224 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยหอย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 46 ปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 10

225 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยพุ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 46 นาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 10

226 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยคล้อ 46 5 โคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2.5174

227 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแดง 46 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 20.1392

228 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลม่วง _อ่างเก็บน ้าห้วยไร่_ 46 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20.1392

229 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองบัวงาม 46 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15.1044

230 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองโสน 46 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10.0696

231 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินอาคารหัวงานอ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก กม.0+000 - กม.0+550 ระยะทาง 550 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย 

พื นท่ีรับประโยชน์ 1,000 ไร่

46 ต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 15

232 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดินอ่างฯห้วยเปลวเงือก 46 คอนดง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2

233 กรมชลประทาน ปรับปรุงท้านบดิน อ่างฯ ห้วยหินมุก 46 ต่างค้า ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 2

234 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยลาน ระยะท่ี 7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณขุดลอก 

412,500 ลูกบาศก์เมตร

46 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 15

235 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 7 ระยะท่ี 6 ปริมาณดินขุดลอก 350,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 1,300 เมตร

46 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 20

236 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหินช่วง2 46 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 6.04176

237 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสรวง 46 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.2088

238 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างห้วยทราย บ้านห้วยฆ้อง หมู่ท่ี 5 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 46 6 ห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2

239 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าทุ่งนาซ่าว 46 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 1.00391

240 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าฝายภูหัวชน 46 หัวฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 10.0391

241 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกลม 46 ชมน้อย เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 10.0391

242 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสีเสียด 46 ห้วยสีเสียด ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10.0391

243 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองหญ้าปล้อง 46 9 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

244 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าสาธารณประโยชน์ 46 12 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

245 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าสาธารณะวัดป่า บ้านนาป่าหนาด 46 4 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

246 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าฝายหลวง 46 8 ท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

247 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยภูแก้ว 46 11 โสกใหม่ เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

248 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยภูแก้ว 46 2 โสกใหม่ เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

249 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย 46 พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1.00391

250 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ 46 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.00391

251 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวาย 46 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20.0782

252 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองห้วยน ้าเย็น บ้านกะเสริม หมู่ท่ี 6 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 46 6 กะเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 8

253 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแวง บ้านกลาง หมู่ท่ี 15 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 46 15 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 30



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

254 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสระหลวง บ้านตาล หมู่ท่ี 2 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 46 2 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 7.5

255 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยนกทา 46 ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 20.0782

256 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าห้วยอีพัน 46 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 30.1173

257 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองลาดกะเฌอ 46 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 15.05865

258 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยนาก้านเหลือง 46 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 10.0391

259 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง 46 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15.05865

260 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าบ้านดงต้อง 46 โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.00391

261 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยทราย 46 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 15.05865

262 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองสมห้วย 46 โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15.05865

263 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 8 ระยะท่ี 7 ปริมาณดินขุดลอก 350,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 1250 เมตร

46 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 20

264 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา  เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 9 ระยะท่ี 5 ปริมาณดินขุดลอก 350,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 950 เมตร

46 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 20

265 กรมชลประทาน เพ่ิมศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก ต้าบลเหล่าต่างค้า อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 46 ต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 2.5

266 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าค้าภู 46 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 10.0391

267 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยงู 46 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 25.09775

268 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเปือย 46 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 15.05865

269 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยปลาเหงือก 46 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.05865

270 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็ยน ้าห้วยบ้าน 46 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย น ้าโมง 19.07429

271 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างห้วยกระแสน บ้านหนองแมงดา หมู่ท่ี 3 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 46 319 หนองแมงดา ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2

272 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยตุ 46 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 15.05865

273 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองดอนงัว 46 บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15.05865

274 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าพระองค์ 46 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 15.05865

275 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านคกมาด พื นท่ีชลประทาน 800 ไร่ 47 คกมาด เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 35

276 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง พื นท่ีชลประทาน 1000 ไร่ 47 ใหม่ศาลาเฟือง นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 35

277 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าฝายห้วยน ้าหมัน ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 47 หมากแข้ง กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.99

278 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าห้วยศอก ความยาว 400 ม. โครงการชลประทานเลย 47 เด่ิน ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.98

279 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยทับหมู ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย 47 เหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.975

280 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสีดา ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 47 นาเช่ือม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.98

281 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยตาดสูง ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย 47 นาปอ แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.985

282 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูเรือ ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย 47 หินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.985

283 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้าสระเก็บน ้าโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ โครงการชลประทานเลย 47 วังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.7

284 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบสูบน ้าด้วยโซล่าเซลล์ โครงการพัฒนาพื นท่ีเพ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว–ผาสาว 47 นาซ้าแซง เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.5

285 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ประตูระบายน ้าห้วยบังกอทั ง 2 ฝ่ัง โครงการชลประทานนครพนม 47 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

286 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ประตูระบายน ้าห้วยบังกอทั ง 2 ฝ่ัง โครงการชลประทานนครพนม 47 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

287 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.85



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

288 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.75

289 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC กม.0+550 ถึง กม.0+650 อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 100 เมตร โครงการ

ชลประทานนครพนม

47 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

290 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า LMC กม.0+000 ถึง กม.1+000 อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 1,000 เมตร โครงการ

ชลประทานนครพนม

47 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

291 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า RMC กม.0+000 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทาน

นครพนม

47 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.79

292 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน ้าล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้า

ก้่า

47 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.55

293 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,400 ไร่ บ้านดงคราม 47 ดงคราม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

294 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองดักน ้าจ้างเหมา ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปริมาณดินขุด 10,850 ลบ.ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

น ้าก้่า

47 นาบัว พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.495

295 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า อ่างเก็บน ้าหินชะแนน จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานครพนม 47 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.8

296 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย RMC กม.0+100 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 800 เมตร โครงการ

ชลประทานนครพนม

47 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.65

297 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.85

298 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการ

ชลประทานนครพนม

47 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

299 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า สาย LMC กม.0+100 ถึง กม.1+100 อ่างเก็บน ้าหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการ

ชลประทานนครพนม

47 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.95

300 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองดักน ้าจ้างเหมา ฝ่ังซ้ายด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปริมาณดินขุด 9,660 ลบ.ม. โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาน ้าก้่า

47 หนองเทา หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.44

301 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองดักน ้าจ้างเหมา อาคารรับน ้าฝ่ังขวา ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปริมาณดินขุด 9,880 ลบ.ม. โครงการส่ง

น ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า

47 นาบัว หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.45

302 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพื นหินก่อฝายทดน ้าห้วยโคน พื นท่ี 340 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม 47 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

303 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝายทดน ้าห้วยโคน ความยาว 25 เมตร  โครงการชลประทานนครพนม 47 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4

304 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน ความยาว 40.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.7

305 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820  ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.75

306 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรุับปรุง/ซ่อมแซมระบบคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร(สถานีสูบน ้า 4 สถานี) 47 1-6 ขามเฒ่า,นาโดน,ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.3

307 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประตูเปิดปิดน ้าคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร(สถานีสูบน ้า 4 สถานี) 47 1-6 ขามเฒ่า,นาโดน,ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

308 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร (ก่อสร้างระบบคลองไส้ไก่,คลองระบบใต้ดิน 47 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

309 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 4,11(สถานีสูบน ้านาโดน แห่งท่ี2) 47 4,11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

310 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 5,6(สถานีสูบนุุ้ชะดงมแห่งท่ี 3) 47 5,6 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

311 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า  หมู่ท่ี 2(สถานีสูบน ้าขามเฒ่าแห่งท่ี 2) 47 2 ขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

312 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประตูเปิดปิดน ้าคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 47 1-6 ทั งต้าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.4

313 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาถ่อน หมู่ท่ี 2 47 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

314 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 47 12 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

315 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 47 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

316 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 47 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

317 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 47 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

318 องค์การบริหารส่วนต้าบล ซ่อมแซมคลองส่งน ้าเพ่ิมความสูง จากนานายลือเดช - นานางค้าใบ หมู่ท่ี 7 47 7 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

319 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ โครงการชลประทานบึงกาฬ 47 ดอนกลาง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.3

320 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสวรรค์ 2 พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ 47 โนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 35

321 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

322 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย 1R-LMC กม.0+500-2+000 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 2.4

323 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 2

324 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลอง สาย 1R-LMC กม.3+000 - 6+500 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา ความยาว 3,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 1

325 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 47 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

326 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าเต่า โครงการชลประทานสกลนคร 47 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.85

327 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร 47 บึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.85

328 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา อ่างเก็บน ้าห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร 47 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.335

329 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.395 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร 47 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.95

330 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว  0.420 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร 47 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.93

331 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยยาง โครงการชลประทานสกลนคร 47 บึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.85

332 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้าล้าห้วยน ้าบ่อไหลลงอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

47 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 11.5

333 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

334 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.25

335 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านงิ วด่อน พื นท่ีรับประโยชน์ 1600 ไร่ 47 งิ วด่อน งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

336 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าแพง พื นท่ีรับประโยชน์ 1450 ไร่ 47 ป่าแพง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 27

337 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.55

338 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้า ล้าหัวยทรายตอนบน 1 ไหลลงอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู

พานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

47 หนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 8.9

339 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนสัมพันธ์-สายปลาหลาย พื นท่ีรับประโยชน์ 2000 ไร่ 47 ดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 39.82

340 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร 47 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 3

341 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า และ ท่อส่งน ้าเข้านา อ่างเก็บน ้าตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.85

342 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว 1.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยเดียก โครงการชลประทานสกลนคร 47 นาค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 0.98

343 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายในเขตจังหวัดสกลนคร จ้านวน 10 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.95

344 กรมชลประทาน งานกิจกรรมต่อเน่ืองเกษตรกรอ่างเก็บน ้าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 22 แห่ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.8

345 กรมชลประทาน งานส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน ้า  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.59

346 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนวัตกรรม  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.25

347 กรมชลประทาน งานกิจกรรมต่อเน่ืองแปลงเกษตรกรต้นแบบพร้อมเครือข่าย จ้านวน 25 แห่ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.5

348 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ จ้านวน 15 แห่ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.2

349 กรมชลประทาน งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.4

350 กรมชลประทาน งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเน่ืองศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จ้านวน 10 แห่ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

47 นานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 1.5

351 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ สาย RMC ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย โครงการชลประทานสกลนคร 47 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.52

352 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแข้ พื นท่ีรับประโยชน์ 900 ไร่ 47 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

353 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร 47 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.226

354 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1L - LMC ความยาว  0.780  กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร 47 ห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.92

355 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร 47 นาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.85



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

356 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้า สาย RMC ความยาว 0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร 47 นาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.29

357 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.140 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยแบ่ง โครงการชลประทานสกลนคร 47 โคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.85

358 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบึงประชาราษฎร์ 2 พื นท่ีรับประโยชน์ 1200 ไร่ 47 บึงประชาราษฎร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 42.63

359 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร 47 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.98

360 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 2R - LMC ความยาว  1.050  กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร 47 ค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.84

361 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 0.390 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร 47 กุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.88

362 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้ากุดน ้าใส โครงการชลประทานสกลนคร 47 โนนค้า โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.8

363 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร 47 โพธิไพศาล โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.85

364 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.930 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยสะเพอ โครงการชลประทานสกลนคร 47 กกส้มโฮง กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.65

365 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร 47 นิรมัย กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.98

366 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายจ้านวน 230 ตรม.ฝายห้วยบ่อแดงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 47 นาดอกไม้ บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.85

367 กรมชลประทาน งานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกร อ่างเก็บน ้าภูเพ็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.5

368 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนต้นม่วง พื นท่ีชลประทาน 500 ไร่ 47 ดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25

369 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าโคกภูใหม่ 2 โครงการชลประทานสกลนคร 47 โคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.95

370 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.430 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าโคกภูใหม่ 1 โครงการชลประทานสกลนคร 47 ยางโล้น โคกภู ภูพาน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.85

371 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC ความยาว 1.00 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยเเหน่ง โครงการชลประทานสกลนคร 47 นาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.55

372 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว  0.600  กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าสร้างแก้ว โครงการชลประทานสกลนคร 47 สร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.5

373 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย RMC ความยาว   0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยขี หิน โครงการชลประทานสกลนคร 47 สร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.83

374 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยขี หิน โครงการชลประทานสกลนคร 47 สร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.98

375 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว   0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยแข้ โครงการชลประทานสกลนคร 47 สร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.98

376 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงท้านบดิน ความยาว 0.350 กิโลเมตร  อ่างเก็บน ้าห้วยผีปอบ โครงการชลประทานสกลนคร 47 หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 0.7

377 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพังฮอ พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ 47 พังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30

378 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านไฮ่โนนอุดม พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ 47 ไฮ่โนนอุดม ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30

379 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่าและอาคารระบายฯจ้านวน 185 ลบ.ม.อ่างเก็บน ้าหนองอีเลิง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทาน

สกลนคร

47 อากาศฯ พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.95

380 กรมชลประทาน ซ่อมเสริมคันดินและหินเรียงหน้าท้านบดินอ่างเก็บน ้าห้วยมะไฟตอนล่าง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร 47 ทรายทอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7

381 กรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าพร้อมขุดลอกสนับสนุนแปลงเกษตรและปศุสัตว์ รวมพื นท่ี 60 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง อันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ โครงการชลประทานสกลนคร

47 ทรายทอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

382 กรมชลประทาน ซ่อมแซมงานจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหวด อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะท่ี2 47 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 4

383 กรมชลประทาน ปรับปรุงงานจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะท่ี 1 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 4.73

384 กรมชลประทาน ปรับปรุงงานจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าบ่อสะอือ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ระยะท่ี1 47 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

385 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านโนนแจ้ง - ดอนซูด 47 ดอนซุด หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 40

386 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านโคกคอย 47 โคกคอย เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

387 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนสวาท 47 โนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

388 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 840 ไร่ บ้านโพนสา 47 โพนสา โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 30

389 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC ความยาว 2.50 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหินส่ิว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทาน

หนองคาย

47 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

390 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย LMC ความยาว 1.90 กิโลเมตร อ่างเก็บน ้าห้วยหินส่ิว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทาน

หนองคาย

47 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 0.5

391 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ขุดลอกอ่างเก็บน ้าวัดปทุมทองธนารามพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนระบบ

ประปาผิวดินแบบอัตโนมัติขององค์กรผู้ใช้น ้าบ้านนิคมหมู่ 6

47 5 บ้านนิคม ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

392 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินครก(หนองน ้าใส)พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังกานแสงอาทิตย์สนันสนุน

เกษตรแปลงใหญ่ขององคุ๋กรผู้ใช้น ้าบ้านสามแยกหมู่ 1

47 1 สามแยก ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

393 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ขุดลอกอ่างเก็บน ้าวัดภูด่านกอย  พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลง

ใหญ่ขององค์กรผู้ใช้น ้าบ้านภูด่านกอยหมู่ 6

47 6 ภูด่านกอย ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

394 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยคันแท พร้อมระบบกระจายนุุ่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่องค์กร

ผู้ใช้น ้าบ้านหินเกิ งหมู่ 4

47 4 หินเกิ ง ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

395 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าล้าป่าค้าว จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี 47 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 10

396 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองตาไก้ ความยาว 1.532 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี 47 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 10

397 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันกั นน ้าอาคารบังคับน ้าวังคางฮูง  ความยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี 47 วังทอง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 2.5

398 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงล้ารางสาธารณล้าห้วยวังเป็ด 47 2 บ้านไผ่ นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.35

399 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขยายเขตคลองส่งน ้าชลประมานหมู่ท่ี 4 บ้านขมิ น 47 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

400 กรมชลประทาน ปรับปรุงลาดตล่ิงด้านท้ายฝายล้าปิงใต้าบลหญ่ (ปชด.) บุฮม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 47 ผาแบ่น บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 15

401 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่ามะนาว ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 47 ท่ามะนาว นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 35

402 กรมชลประทาน ปรับปรุงบานเหล็กพับได้ฝายบ้านติดต่อ ต้าบลนาอาน อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 47 ติดต่อ นาอาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 45

403 กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน ้าห้วยแสนติ วพร้อมอาคารประกอบ ต้าบลปากชม อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 47 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 7

404 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร.ห้วยบังกอ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

405 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ี 1,200 ไร่ บ้านนาโดน 47 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

406 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า  บ้านบัว พร้อมระบบส่งน ้า 47 บัว ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 25

407 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 850 ไร่ บ้านดงหมู 47 ดงหมู ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 27

408 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านนาหลวง 47 นาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

409 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ แก้มลิงหนองเซา 47 นาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 20

410 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงยอ 47 ดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 20

411 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านสระพัง 47 หนองสระพัง บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 35

412 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 900 ไร่ บ้านหนองสระพัง 47 หนองสระพัง บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 38

413 กรมชลประทาน งานขุดลอกจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดิน 200,000 ลูกบาศก์เมตร 47 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.4

414 กรมชลประทาน ปรับปรุงรางระบายน ้า ความยาว 4,200 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 น้อยหนองเค็ม หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 6.5

415 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน ้าล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ความยาว 140 เมตร 47 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.55

416 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านท่าลาด 47 ท่าลาด ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

417 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนขาว (ประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 47 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 95

418 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองย่างชิ น 47 หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

419 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านกระเสิม 47 กระเสิม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 38

420 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยทวย จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 47 กะเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 2

421 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยลังกา จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 47 ท่าลาด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.2

422 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ฝ่ังขวา ปตร.ห้วยลังกา จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 47 ท่าลาด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.2

423 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารคันกั นน ้าเดิม ปตร.ห้วยทวย จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 47 กะเสริม ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

424 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หนองสาหร่าย แห่งท่ี 1 47 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 40

425 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร. ห้วยบังฮวก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.3

426 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร. บังฮวก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

427 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 782 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

428 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 83,604 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

429 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า 2L-MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 2 พื นท่ี 500 ไร่ ส้านักงาน

จัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 โพนทอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

430 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านขอนกอง(ประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 47 ขอนกอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 125

431 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า  บ้านต้องใหม่ 47 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 28

432 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้า สถานีสูบน ้าท่ี 1 ฝ่ังซาย ปตร.ห้วยแคน ระยะท่ี 1 47 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

433 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบคลองระบายน ้า  สถานีสูบน ้าท่ี 2 ฝ่ังซ้าย ปตร. ห้วยแคน 47 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

434 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านดอนข้าวหลาม 47 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

435 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองดักน ้าห้วยวาน 47 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.955

436 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า LMC และ RMC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 1 พื นท่ี 500 ไร่ 

ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 นาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

437 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.0+000 สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ 47 นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.99

438 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านพิมาน 47 พิมาน นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

439 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านพิมานท่า 47 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

440 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านปากบัง 47 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

441 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.12+800 สถานีสูบน ้าบ้านนาแก 47 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

442 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายซอย 3L-MC กม.0+900 สถานีสูบน ้าบ้านนาแก 47 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

443 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายซอย 3L-MC กม.0+600 สถานีสูบน ้าบ้านนาแก 47 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

444 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ กม.12+470 สถานีสูบน ้าบ้านนาแก 47 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

445 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองหอยใหญ่ 47 หนองห้อยใหญ่ สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

446 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา สถานีสูบน ้าบ้านนาแก 47 สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

447 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้าหนองสังข์ จ้านวน 1 แห่ง 47 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 7

448 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ 47 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

449 กรมชลประทาน ซ่อมแซมตล่ิงล้าน ้าก้่าบ้านหนองกุง 47 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

450 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดอนหลวง 2 47 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 25

451 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 800 ไร่ นองอีเดียก 47 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 25

452 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนสมอ 2 พื นท่ีชลประทาน 3,000 ไร่ 47 ดอนสมอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 60

453 กรมชลประทาน ปรับปรุงโครงการอนุรักป่าและพัฒนาแหล่งน ้ากุดเลาะกุดกว้าง 47 นางัว นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5.5

454 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ แก้มลิงหนองบ่อตาอาด 47 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 15

455 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร. ห้วยลังกา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

456 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน ้าล้น ปตร.ตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ความยาว 100 เมตร 47 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.45

457 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาเชือก จ้านวน 1 แห่ง 47 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

458 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั นน ้า ปตร.บ้านนาบัว จ้านวน 4 แห่ง 47 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

459 กรมชลประทาน ปรับปรุงทางระบายน ้าล้น ปตร.บ้านตับเต่า 47 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

460 กรมชลประทาน ซ่อมคันพนังกั นน ้าฝ่ังซ้าย NO.1 กม.0+850 ปตร.บ้านหนองบึง 47 ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

461 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้าหนองข้าว จ้านวน 1 แห่ง 47 ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 7

462 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาขาม 47 วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

463 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาโพธ์ิ 2 พื นท่ีชลประทาน 500 ไร่ 47 นาโพธ์ิ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 29

464 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยหนองดุก 47 นาอินทร์ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 15

465 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองผือ 47 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 30

466 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร. น ้าอูน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 12

467 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดงน้อย 47 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 40

468 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ หนองคาด 47 บ้านแค สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 30

469 กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน 47 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 50

470 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาค้า ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ 47 นาค้า โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

471 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 47 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

472 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 47 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

473 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 4 บ้านห้วยทราย (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 47 ห้วยทราย โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 240

474 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าส้มโฮง 47 4/ท่าส้มโฮง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 27

475 กรมชลประทาน ปรับปรุงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยสหาย ต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 47 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

476 กรมชลประทาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าอ่างเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสหาย 47 บุ่งคล้าเหนือ หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

477 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสันติสุข(หนองเลิง) ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 47 สันติสุข ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 35

478 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสวรรค์ 2 47 โนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ ห้วยคอง 35

479 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ บ้านแก้ง 47 แก้ง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 20

480 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1

481 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 แห่ง 47 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 15

482 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยไร่2 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 ไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

483 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 2

484 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

485 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน  โครงการชลประทานมุกดาหาร 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

486 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 2

487 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าห้วยพุ จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 47 นาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 12

488 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยพุ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 นาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3

489 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยหอย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 47 ปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3

490 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

491 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อส่งน ้าสาย 1L-MP อ่างเก็บน ้าบ้านสานแว้ จ้านวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร 47 สานแว้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 7



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

492 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด ระยะท่ี 3 พื นท่ี 500 ไร่ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14 47 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 5

493 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 47 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

494 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้าบึงไฮ จ้านวน 1 แห่ง 47 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 7

495 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต21,ยูนิต 22.1 พื นท่ี 1,600 ไร่ 47 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 17

496 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านงิ วด่อน บ้านงิ วด่อน ต้าบลงิ วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47 งิ วด่อน งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

497 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าแร่ บ้านท่าแร่ ต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47 ท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 28

498 กรมชลประทาน ปรับปรุงร่องระบายน ้าข้างคลอง RMC กม. 36+000  - 37+500 ฝ่ายส่งน ้าฯ ท่ี 6  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2564 47 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 2

499 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน ้ายาว 11.100 กม. จุดปล่อยปากคลองR-17Lและจุดปล่อยปากคลอง

R-16L(2567)

47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 135.8777

500 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าแพง บ้านป่าแพง ต้าบลดงชน  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47 ป่าแพง ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 27

501 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านยอดชาด (2) 47 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 35

502 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านหนองบึง 47 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.95

503 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนกุง (ประตูระบายน ้าบ้านหนองบึง  พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 47 โนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 65

504 กรมชลประทาน ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน ้าบึงคัน จ้านวน 1 แห่ง 47 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 7.5

505 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าวัดไตรสิกขาราม พื นท่ีรับประโยชน์ 700 ไร่ 47 ฝาง แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 25

506 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน ้ายาว 11.100 กม.2567 47 หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 155.2888

507 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 1 บ้านดงหม้อทอง (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า  พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 47 ดงหม้อทอง ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร ห้วยน ้ายาม 72

508 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสามขา พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 47 สามขา ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 38

509 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC กม.16 ยาว 12.509 กม(2567)) 47 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 87.2107

510 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (RMC บ้านเปือย ยาว 9.758 กม.(2567)) 47 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 42.784

511 กรมชลประทาน ปรับปรุงร่องระบายน ้าข้างคลอง R-6L-2L กม.2+000 -กม.6+000 ฝ่ายส่งน ้าฯ ท่ี 4 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2567 47 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

512 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต7,8  พื นท่ี 2,300 ไร่ 47 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

513 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต6,8  พื นท่ี 1,200 ไร่ 47 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

514 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต6 พื นท่ี 800 ไร่ 47 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 12

515 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต6 (ส่วนท่ี1) พื นท่ี 1,200 ไร่ 47 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

516 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC ดอนม่วย ยาว 11.499 กม(2567)) 47 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 80.113

517 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง2567 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 157.8278

518 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 47 - แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

519 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 47 - แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 60

520 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้า ระบบรายบายน ้า อาคารชลประทานและส่วนประกอบอ่ืน คลอง LMC  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 47 - แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 7

521 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยเรือขุด โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 47 - แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

522 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 47 - แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.85

523 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน  210,000 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2567 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.1

524 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า จ้านวน  2,500 ไร่  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2567 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.85

525 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2567 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 55



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

526 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC อุ่มเหม้า ยาว 10.521 กม(2567)) 47 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 61.4023

527 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านต้นผึ งใหม่พัฒนา 47 ต้นผึ ง ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 39.82

528 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน ้าข้างคลอง LMC โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง 47 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

529 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง 47 อ่าง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

530 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพลังใหม่ พื นท่ีรับประโยชน์ 1,750 ไร่ 47 พลังใหม่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยฮี 41.5

531 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 2 บ้านนาดี (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 47 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 90

532 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ บ้านหนองหม่ืน 2 47 หนองหม่ืน ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 35

533 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยบังพวน   ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 หนองนาง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 10

534 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ บ้านภู่ 2 47 ภู่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 40

535 กรมชลประทาน ปรับปรุงทรบ.ห้วยโพธ์ิ (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั นน ้าโขง ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย) 47 โพธ์ิ หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 75

536 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 10  ระยะ 4 ความยาว 720 เมตร 47 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 2.15

537 กรมชลประทาน ขุดลอกร่องชักน ้าสถานีสูบน ้าท่ี 9 ปริมาณดินขุดลอก 70,000 ลูกบาศก์เมตร 47 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 3

538 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 10MC1-2  ดาดคอนกรีต 2,000 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 47 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 1.35

539 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าสาย 1L-RMC ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ กม. 2+500 ถึง 5+000 พร้อมอาคารประกอบ 47 สาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 4.5

540 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 8SL2  ดาดคอนกรีต 937 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 47 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.65

541 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 8MC2  ดาดคอนกรีต 2,012 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 47 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 1.25

542 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 8 ระยะ 4 ความยาว 1,150 เมตร 47 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 3.45

543 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 9  ระยะ 4 ความยาว 750 เมตร 47 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 2.25

544 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 9LAT1  ดาดคอนกรีต 937 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 47 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 0.855

545 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าเจริญ พื นท่ี ชลประทาน 1,000 ไร่ 47 เหล่าเจริญ เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

546 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านโคกคอย 47 โคกคอย เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

547 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านสุขส้าราญ 47 สุขส้าราญ เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

548 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองสงน ้าสาย RMC กม. 0+000 ถึง 1+620 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง  1.62 

กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย

47 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3

549 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านนิคมดงบัง 47 นิคมดงบัง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

550 กรมชลประทาน จัดรูปท่ีดินสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 โพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 10

551 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนสวาท 47 โนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

552 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน ้าห้วยหลวง กม. 0+000 โครงการชลประทานหนองคาย 47 ดอนคง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 3

553 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนบ่อ 47 โนนบ่อ โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 30

554 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 6 ระยะ 5  ความยาว 2,500 เมตร 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 7.52

555 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 5 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

556 กรมชลประทาน พัฒนาล้าห้วยอ่ิน (5DE) 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 19

557 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ี 337.31 ไร่และระยะทาง 136.46 

กิโลเมตร

47 - กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.45

558 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ีชลประทาน 54,000ไร่ 47 - กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

559 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ห้วยโมง

47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

560 กรมชลประทาน ซ่อมแซมท่อส่งน ้าสถานีสูบน ้าท่ี 1 จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 47 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.8

561 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าหนองไผ่ ปริมาณดินขุดลอก 163,600 ลูกบาศก์เมตร 47 น ้าโมง ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

562 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 3 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

563 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 4 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

564 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 1 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

565 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อระบายน ้า4DC1 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

566 กรมชลประทาน ขุดลอกห้วยลาน บริเวณด้านท้าย ปตร.ห้วยลาน 47 ท่าส้าราญ น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 6

567 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเปงจาน พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 47 เปงจาน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 40

568 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 7 ระยะ 5  ความยาว 3,400 เมตร 47 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 10.255

569 กรมชลประทาน ซ่อมแซมพนังกั นน ้าท่ี 2 (DIKE2) จ้านวน 1 แห่ง 47 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 15

570 กรมชลประทาน ปรับปรุง flapgate สถานีสูบน ้า P.7 จ้านวน 1 แห่ง 47 8/ดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 10

571 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 7MC1 ดาดคอนกรีต 4,530 ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง 47 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 2.65

572 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าล้าห้วยบน บ้านกุดแห่ ต้าบลกุดแห่ อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 47 กุดแห่ กุดแห่ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.02

573 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนกลอย ต้าบลนาบัว อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 47 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30

574 กรมชลประทาน ปรับปรุงบานเหล็กพับได้ฝายบ้านสามพร้าว ต้าบลสามพร้าว อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 47 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 45

575 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าล้าป่าค้าว 47 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 8

576 กรมชลประทาน ปรับปรุงบานเหล็กพับได้อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง ต้าบลหมูม่น อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 47 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 45

577 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง 47 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 12

578 กรมชลประทาน ขุดลอกหนองบ้านเชียงเพ็ง 47 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

579 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง (เมืองเพีย ส่วนท่ี 3) พื นท่ี 1,000 ไร่ 47 ดงหมากหลอด เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 10

580 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเสียว (ระยะท่ี 2) 47 ท่าเสียว นาไหม บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30

581 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านออมกอ (ระยะท่ี2) 47 ออมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30

582 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าม้า (ระยะท่ี2) ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 9 47 ค้าด้วง ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 10

583 กรมชลประทาน สถานีสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 1,700 ไร่ บ้านนาหินโหง่น 47 นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 48

584 กรมชลประทาน ปรับปรุงทางระบายน ้าเล่ียงเมือง คลองฝ่ังขวา ฝายห้วยน ้าหมาน 47 ท่าแพ กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 3

585 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยศอก (ระยะท่ี 1) ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 9 47 ห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 10

586 กรมชลประทาน ปรับปรุงบริเวณ ประตูระบายน ้าห้วยบังกอ โครงการชลประทานนครพนม 47 หนองเซา ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.2

587 กรมชลประทาน ปรับปรุงท่อรับน ้าป่า ประตูระบายน ้าห้วยบังกอ 4 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 หนองเซา ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

588 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม  พื นท่ีรับประโยชน์   103,199 ไร่ 47 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.34

589 กรมชลประทาน งานบ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการชลประทานนครพนม พื นท่ีรับประโยชน์   103,199 ไร่ 47 นาโพธ์ิ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 21.6

590 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายโครงการชลประทานนครพนม 47 ในเขต จ.นครพนม หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.95

591 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายอ่างเก็บน ้าโครงการพัฒนาแหล่งน ้าอันเนืองมาจากพระราชด้าริ 47 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 20

592 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน 47 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 8

593 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านค้าผาสุข 47 เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

594 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้าล้น ปตร.บ้านนาบัว 47 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

595 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแซง 47 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

596 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าลาด(ประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 47 ท่าลาด นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 240

597 กรมชลประทาน ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝ่ังขวา ปตร.ห้วยทวย จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 47 กะเสริม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 2

598 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านตาลท่า 47 ตาลท่า พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 40

599 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 83,604 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

600 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 782 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

601 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า 2L-MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 3 พื นท่ี 500 ไร่ ส้านักงาน

จัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 โพนทอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

602 กรมชลประทาน งานปรับปรุงระบบส่งน ้าและรบบระบายน ้าสถานีสูบน ้าบ้านนาแก จ้านวน 1 แห่ง 47 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

603 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า  LMC และ RMC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 2 พื นท่ี 500 ไร่ 

ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 นาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

604 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 1 พื นท่ี 500 ไร่ ส้านักงานจัดรูป

ท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

605 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 2,000ไร่ บ้านโคกพระทาย 47 โคกพระทาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 50

606 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ความยาว 400 เมตร 47 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

607 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ความยาว 500 เมตร 47 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

608 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะเดา จ้านวน 1 แห่ง 47 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

609 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเซียงเซา พื นท่ีชลประทาน 350 ไร่ 47 เซียงเซา บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 25

610 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หนองสาหร่าย แห่งท่ี 2 47 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 40

611 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านไคสี 47 5/ไคสี ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

612 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

613 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 2

614 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ บ้านเขามโนรมย์ 47 ขามมโนรมย์ ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 35

615 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าถ ้าไม้ดู่ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 ศรีมงคล ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2.96

616 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร 47 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

617 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าบ้านสานแว้ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 สานแว้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3

618 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด ระยะท่ี 4 พื นท่ี 1,000 ไร่ ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 

14

47 โนนสะอาด หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 10

619 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ บ้านน ้าบ่อ 47 น ้าบ่อ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 20

620 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 47 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

621 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าปอแดง  บ้านเหล่าปอแดง ต้าบลเหล่าปอแดง  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47 เหล่าปอแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

622 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบ้านท่าวัด  บ้านท่าวัด ต้าบลเหล่าปอแดง  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47 ท่าวัด เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

623 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกก่อง ระยะ 2 บ้านโคกก่อง ต้าบลโคกก่อง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47 โคกก่อง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

624 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาแก บ้านนาแก ต้าบลดงมะไฟ  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47 นาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

625 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต4 (ส่วนท่ี 5) พื นท่ี 3,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

626 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต4 (ส่วนท่ี 1) พื นท่ี 3,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

627 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต4 (ส่วนท่ี 2) พื นท่ี 3,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

628 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต8 (ส่วนท่ี1) พื นท่ี 2,500 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

629 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต8 (ส่วนท่ี2) พื นท่ี 2,500 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

630 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต8 (ส่วนท่ี3) พื นท่ี 2,500 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

631 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน ้ายาว 11.100 กม. จุดปล่อยปากคลองR-17Lและจุดปล่อยปากคลอง

R-16L(2568)

47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 135.8777

632 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนน ้าค้า ระยะท่ี 2 47 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

633 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านตองโขบ บ้านตองโขบ ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 30

634 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพน บ้านโพน ต้าบล[บ้านโพน อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47 บ้านโพน นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 30

635 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านกลาง 47 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 35

636 กรมชลประทาน งานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ลาดด้านซ้าย ฝายโพนสวรรค์ ยาว  500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม 47 ท่าศาลา นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร น ้าพุง 1.5

637 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า  พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านนาเพียง 47 นาเพียง นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

638 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาถ่อน(ประตูระบายน ้าบ้านนาถ่อน พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 47 นาถ่อน หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 100

639 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านค้ายาง พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 47 ค้ายาง ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 40.855

640 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านขี เหล็ก พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 47 ขี เหล็ก ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 39.85

641 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (RMC บ้านเปือย ยาว 9.758 กม.(2568)) 47 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 42.784

642 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC กม.16 ยาว 12.509 กม(2568)) 47 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 87.2107

643 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC ดอนม่วย ยาว 11.499 กม(2568)) 47 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 80.113

644 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน  210,000 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2568 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.1

645 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าในพื นท่ีตอนล่างจากระบบสูบน ้าให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC อุ่มเหม้า ยาว 10.521 กม(2568)) 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 61.4023

646 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า จ้านวน  2,500 ไร่  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2568 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.85

647 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2568 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 60

648 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองผือ พื นท่ีรับประโยชน์ 1,800 ไร่ 47 หนองผือ สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 42.65

649 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านดอนเม็ก 47 ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 35

650 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 3 บ้านหนองบัวเงิน (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 47 หนองบัวเงิน อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 165

651 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านค้าบุญมี 47 ค้าบุญมี อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 35

652 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 9  ความยาว  1,100 เมตร 47 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 3.5

653 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสถานีสูบน ้าท่ี 8 47 ไร่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 15.19

654 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 8 ระยะ 5 ความยาว 1,600 เมตร 47 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 5

655 กรมชลประทาน ปรับปรุง Siphon สถานีสูบน ้าท่ี 8 จ้านวน 1 แห่ง 47 ไร่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 2

656 กรมชลประทาน ปรับปรุง Siphon สถานีสูบน ้าท่ี 9 จ้านวน 1 แห่ง 47 โพนทอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 2

657 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกหัวภู พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 47 โคกหัวภู เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

658 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านสังคมพัฒนา 47 สังคมพัฒนา เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

659 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านสังคมพัฒนา 47 สังคมพัฒนา เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

660 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบส่งน ้าสาย 1R-LMC อ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย 47 เหล่าต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 15

661 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองสงน ้าสาย RMC กม. 1+620 ถึง 3+430 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง  1.81 

กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย

47 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

662 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 คุยลุมพุก ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 5

663 กรมชลประทาน ขุดลอกห้วยล้าผักแว่นพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.098 ล้าน ลบ.ม. 47 นาฮ้า ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

664 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านผือ 47 ผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 40

665 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ีชลประทาน 54,000 ไร่ 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

666 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ห้วยโมง

47 - กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

667 กรมชลประทาน ปรับปรุง flapgate สถานีสูบน ้า P.6 จ้านวน 1 แห่ง 47 8/ดอนหมี กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 7

668 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 5 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

669 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ี 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 

กิโลเมตร

47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.45

670 กรมชลประทาน งานปรับปรุงเคร่ืองกว้าน บานระบายท่ีอาคารควบคุมระดับน ้า REGULATOR จ้านวน 1 แห่ง 47 ท่าเสด็จ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 22.15

671 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 1 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

672 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 3 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

673 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 4 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

674 กรมชลประทาน จัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ส่วนท่ี 2  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 ดอนก่อ, นาโพธ์ิ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 10

675 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย Drain Along Dike 2 47 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 15

676 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าสาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยบังพวน กม.0+000 ถึง 1+500 พร้อมอาคารประกอบ 47 ดงนาค้า บ้านฝาง สระใคร หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 3

677 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านสังกะสี 47 สังกะสี แก้งไก่ สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 40

678 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหินโงม 47 หินโงม โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 30

679 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าโสกน ้าขาว 47 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 8

680 กรมชลประทาน จัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง (ส่วนท่ี 4) พื นท่ี 1,723 ไร่ 47 โนนแดง, สามัคคีพัฒนา ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 20

681 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสุวอ 47 สุวอ นาค้า บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30

682 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง (เมืองเพีย ส่วนท่ี 4) พื นท่ี 1,000 ไร่ 47 หัวขัว หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 10

683 กรมชลประทาน สถานีสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านคันพะลาน 47 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 84

684 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,300 ไร่ บ้านดงยอ 47 ดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 13

685 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านเทพพนม 47 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 35

686 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าดงน้อย จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 47 โนนชมพู วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

687 กรมชลประทาน ปรับปรุงร่องน ้าหนองญาติ พร้อมอาคารประกอบ  โครงการชลประทานนครพนม 47 ดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

688 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารคันกั นน ้าเดิม ฝายโพนสวรรค์ จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 47 ท่าศาลา นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 20

689 กรมชลประทาน ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านกลาง 47 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 38

690 กรมชลประทาน ปรับปรุงติดตั งเกียร์มอเตอร์บานระบายบันไดปลาโจน ประตูระบายน ้าในเขตพื นท่ีโครงการ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

691 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้าย  ปตร.ห้วยแคน 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

692 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 83,604 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

693 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 782 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

694 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าท่ี 2   ฝ่ังซ้าย  ปตร.ห้วยแคน 47 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 7



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

695 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า LMC และ RMC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 3 พื นท่ี 500 ไร่ 

ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 นาคู่กลาง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

696 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบกระจายน ้า (คลองไส้ไก่) ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่ 47 นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

697 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 2 พื นท่ี 500 ไร่ ส้านักงานจัดรูป

ท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

698 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะล้าน ้าก้่า ปตร.บ้านนาขาม 47 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

699 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านวังสิม 47 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

700 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านฮ่องโจด 47 โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

701 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านตับเต่า 47 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

702 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองดักน ้าห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม 47 วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

703 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดอนสมอ (แก้มลิงหนองสามขา) 47 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10

704 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหนามแท่ง 47 โนนหนามแท่ง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 35

705 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2.96

706 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 2

707 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

708 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ ฝายห้วยส้มกบ 47 พรานอ้น มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 30

709 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยพุง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 นาโคกกุง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3

710 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อทิ งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยตะไถ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ้านวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร 47 ค้าผักกูด กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 3

711 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด ระยะท่ี 5 พื นท่ี 1,000 ไร่ ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 

14

47 ชะโนด หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 10

712 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 47 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

713 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต4 (ส่วนท่ี 1) พื นท่ี 3,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

714 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต4 (ส่วนท่ี 2) พื นท่ี 3,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

715 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต4 (ส่วนท่ี 3) พื นท่ี 3,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

716 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต4 (ส่วนท่ี 4) พื นท่ี 3,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

717 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแข้ บ้านหนองแข้ ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

718 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนกุง 47 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 40

719 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเชียงสือ บ้านเชียงสือ ต้าบลโพนนาแก้ว อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47 เชียงสือ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

720 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเต่า พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 47 นาเต่า โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 37.655

721 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 5 บ้านดงหม้อทอง (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 47 ดงหม้อทอง ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 240

722 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้า จ้านวน 2,500 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ต้าบลแร่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 6.85



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

723 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 210,000 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ต้าบลแร่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.1

724 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเสาวัด พื นท่ีรับประโยชน์ 1,750 ไร่ 47 เสาวัด โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 38.85

725 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยป่าหว้าน 47 แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15.1044

726 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองระบายน ้าภายใน โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย 47 เหล่า มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 1

727 กรมชลประทาน ปรับปรุง  ทรบ. ห้วยหมากก่อง 47 หมากก่อง สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 15

728 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 9 ระยะ 5 ความยาว 1,250 เมตร 47 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 3.752

729 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 10 ระยะ 5 ความยาว 1,180 เมตร 47 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 3.55

730 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเมย พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 47 นาเมย เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

731 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย LMC อ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 47 ต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 0.9

732 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านดงมดแดง 47 ดงมดแดง เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

733 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,050 ไร่ บ้านหนองแวง ต้าบลน ้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 47 สุขส้าราญ เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

734 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 1R-LMC อ่างเก็บน ้าห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 47 ต่างค้า เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 0.9

735 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 2L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.34 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 47 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

736 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 1L-1L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.51 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 47 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

737 กรมชลประทาน จัดระบบน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวรรค์  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 โนนสวรรค์ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10

738 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน ้า อ่างฯห้วยเปลวเงือก 47 คอนดง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 3

739 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 1L-RMC อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.57 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย 47 นาไม้เฮียว จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3

740 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย RMC กม.3+430 - กม.5+200 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.77 

กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย

47 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3

741 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ี 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 

กิโลเมตร

47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.45

742 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ีชลประทาน 54,000 ไร่ 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

743 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ห้วยโมง

47 - กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

744 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบกระจายน ้า สถานีสูบน ้าท่ี 5 ความยาว 1,500 เมตร 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

745 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 3 ความยาว 1500.00 เมตร 47 - น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

746 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าหนองหัวเสือ-หนองหัวเรือ ปริมาณดินขุดลอก 163,600 ลูกบาศก์เมตร 47 น ้าโมง น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

747 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน ้าท่ี 1 ความยาว 1500.00 เมตร 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

748 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูบท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง  (ระยะท่ี 1)  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 หนองปลาปาก, พานพร้าว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 5

749 กรมชลประทาน จัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง P9 (ระยะท่ี1)  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 พานพร้าว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

750 กรมชลประทาน จัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง (ส่วนท่ี 5) พื นท่ี 2,019 ไร่ 47 ถ่ิน, จุ้ม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 18

751 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง (ปะโค ส่วนท่ี 1) พื นท่ี 1,000 ไร่ 47 จุ้ม, ถ่ิน ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 10

752 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าสาย RMC ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ กม.5+000 ถึง 7+500 พร้อมอาคารประกอบ 47 สาวแล ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 4.5

753 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้า อ่างฯห้วยบังพวน 47 ดงนาค้า หายโศก บ้านผือ อุดรธานี แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 5

754 กรมชลประทาน สถานีสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 4,000 ไร่ บ้านโนนตาล (แห่งท่ี1) 47 โนนตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 87

755 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยศอก (ระยะท่ี 2) ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 9 47 ห้วยตาด ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 10

756 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าน ้าเลย ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 9 47 หัวกะโป๊ะ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

757 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารคันกั นน ้าเดิม ปตร.ห้วยทวย จ้านวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 3 โครงการชลประทานนครพนม 47 กะเสริม ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 20

758 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 782 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2

759 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้าโครงการชลประทาน  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า พื นท่ีชลประทาน 83,604 ไร่ 47 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.7

760 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองบ่อ 47 ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

761 กรมชลประทาน ปรัปปรุงรางระบายน ้าข้างคลองส่งน ้า ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่ 47 นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

762 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบ่อพักน ้า ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่ 47 นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

763 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า ล้าน ้าก้่าจุดท่ี 3 (คบ.น ้าก้่า) 47 บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

764 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบ่อดอกซ้อน 47 พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

765 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน ้า MC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า ระยะท่ี 3 พื นท่ี 500 ไร่ ส้านักงานจัดรูป

ท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14

47 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

766 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน ้าข้างคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก 47 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

767 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารท่อลอดคลองส่งน ้าสาย 3L-MC จ้านวน 3 แห่ง สถานีสูบน ้าบ้านนาแก 47 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 8

768 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านดินด้า 47 หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

769 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าหนองนางด่อน 47 หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

770 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านดอนสมอ 2 47 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 40

771 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั นน ้า ปตร.บ้านนาบัว จ้านวน 4 แห่ง 47 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

772 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแคน ระยะท่ี 1 พื นท่ี 1,000 ไร่ ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 14 47 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

773 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองกกคูณ 47 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

774 กรมชลประทาน จัดระบบน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าศรีชมช่ืน  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 ท่าศรีชมช่ืน หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 10

775 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ แก้มลิงล้าห้วยใหญ่ 47 พรานอ้น ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 30

776 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 0.2

777 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื นท่ีชลประทาน 49,720 ไร่ 47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 2

778 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด ระยะท่ี 6 พื นท่ี 1,000 ไร่ ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 

14

47 โนนทัน ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 10

779 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 47 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

780 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า ล้าน ้าก้่าจุดท่ี 1 (คบ.น ้าก้่า) 47 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 20



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

781 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต5 พื นท่ี 3,500 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

782 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต9 (ส่วนท่ี1) พื นท่ี 2,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

783 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต9 (ส่วนท่ี2) พื นท่ี 2,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

784 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต9 (ส่วนท่ี3) พื นท่ี 2,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

785 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต9 (ส่วนท่ี4) พื นท่ี 2,000 ไร่ 47 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21

786 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารรับน ้าคลองดักน ้าห้วยนาน้อย พร้อมอาครประกอบ 47 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

787 กรมชลประทาน ปรับปรุงพนังกั นน ้าพร้อมอาคารประกอบ 47 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 5.5

788 กรมชลประทาน ปรับปรุงพนังกั นน ้าและอาคารประกอบล้าห้วยสาขา หนองบึง แก้มลิง ขุดลอกล้าห้วย 47 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 83.5

789 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า ล้าน ้าก้่าจุดท่ี 2 (คบ.น ้าก้่า) 47 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

790 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากยาม (ประตูระบายน ้าบ้านปากยาม พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 47 ปากยาม สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 115

791 กรมทรัพยากรน ้า บ้ารุงรักษาระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยเทา 47 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 1.00391

792 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเชียงอาด พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 47 เชียงอาด เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

793 กรมชลประทาน จัดระบบน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านเด่ือ (ระยะท่ี2)  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 บ้านเด่ือ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10

794 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย RMC กม.5+200 - กม.6+600 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.40 

กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย

47 อ่างเก็บน ้า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.5

795 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน ้าท่ีขาดอัตราก้าลัง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ี 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 

กิโลเมตร

47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.45

796 กรมชลประทาน บริหารการส่งน ้า  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง พื นท่ีชลประทาน 54,000 ไร่ 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

797 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น ้าชลประทาน จ้านวน 10 รายการ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ห้วยโมง

47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1

798 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายอาคาร Regulator โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ความยาว 250 เมตร 47 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 50

799 กรมชลประทาน ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมปรับปรุงประตูระบายน ้าห้วยลาน 47 6/ท่าส้าราญ น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 40

800 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบกระจายน ้า สถานีสูบน ้าท่ี 3 ความยาว 1,500 เมตร 47 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

801 กรมชลประทาน จัดระบบน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าจาน  ส้านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 10 47 ท่าจาน หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 3

802 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกนกพัฒนา 47 โคกนกพัฒนา บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 35

803 กรมชลประทาน จัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง (ส่วนท่ี 6) พื นท่ี 2,050 ไร่ 47 หันเทา, โนนสูง ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 20

804 กรมชลประทาน ปรับปรุงจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง (ปะโค ส่วนท่ี 2) พื นท่ี 1,000 ไร่ 47 จุ้ม, ถ่ิน ปะโค กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 10

805 จังหวัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลแสนพัน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48 7 พันธคีรี แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 7.382

806 จังหวัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน ้าริมตล่ิง สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านทรายมูล หมู่ท่ี 7 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48 7 ทรายมูล น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

807 จังหวัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน ้าริมตล่ิง สถานีสูบน ้า ด้วยไฟฟ้า บ้านนาค้าเจริญ หมู่ท่ี 13 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม

48 13 นาค้าเจริญ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

808 จังหวัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน ้าริมตล่ิง สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านน ้าก้่าเหนือ หมู่ท่ี 10 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม

48 10 น ้าก้่าเหนือ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

809 จังหวัด โครงปรับปรุงคลองส่งน ้า สาย ML-1L ระยะทาง 480 เมตร 48 10 นามหาราช ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.595



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

810 จังหวัด โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้า สาย ML ระยะทาง 526 เมตร 48 1,2,3 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.086

811 จังหวัด โครงการปรับปรุงสถานีสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 48 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

812 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณประโยชน์ร่องน ้าลึก 49 3 นาเบน เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.8

813 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกหนองโสน บ้านธาตุ หมู่ 15 ต้าบลธาตุ  จ.เลย 49 15 บ้านธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

814 เทศบาลต้าบล ขุดลอกสระหนองนกยูง บ้านเอราวัณ หมู่ 13 49 13 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 11.281

815 เทศบาลต้าบล ขุดลอกสระคึกฤทธ์ิ บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4 49 4 ผาอินทร์แปลง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

816 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยแต่ง 49 3 ห้วยเด่ือ น ้าทูน ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.45

817 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองปกติ 49 5 หนองปกติ อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.25

818 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าภายในหมู่บ้าน 49 4 นากระเซ็ง อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.5

819 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองผ้า 49 3 น ้าพาน อาฮี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.3

820 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าสาธารณะประจ้าหมู่บ้าน 49 6 ห้วยน ้าผัก แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.15

821 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชลประทานห้วยน ้าผัก 49 6 ห้วยน ้าผัก แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.15

822 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกสระห้วยบ่อ 49 แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.5

823 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกสระหนองหนามแท่ง หมู่ท่ี 5 49 5 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.5

824 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปรับปรุงสระสาธารณะ สระหนองโป่ง หมู่ท่ี 5 49 5 หนองหวาย นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.5

825 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสาธารณะสระนาม่วง หมู่ท่ี ๘ 49 8 โนนสว่าง นามาลา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.5

826 เทศบาลต้าบล ขุดลอกบุ่งดินจ่ี 49 4 บ้านวังเด่ือ ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.7

827 เทศบาลต้าบล ขุดลอกบุ่งก้านเหลือง 49 4 บ้านวังเด่ือ ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.21

828 จังหวัด โครงการปรับปรุงสระน ้าสระพังทอง หมู่ท่ี ๑๕ บ้านหนองกุดแคนเหนือ ต้าบลพระกลางทุ่ง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 49 15 หนองกุดแคนเหนือ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.426

829 จังหวัด โครงการปรับปรุงสระน ้าสาธารณะบึงกอง หมู่ท่ี ๑๖ บ้านหลักศิลามงคล ต้าบลพระกลางทุ่ง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 49 16 บ้านศิลามงคล พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

830 จังหวัด โครงการปรับปรุงสระน ้าสาธารณะบึงขี เหล็ก (ตอนใต้) หมู่ท่ี 10 บ้านหลักศิลาใต้ ต้าบลพระกลางทุ่ง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 49 10 บ้านหลักศิลาใต้ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

831 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ(ห้วยหนองแซง,ห้วยชะโนต,ห้วยหินขาว) 49 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 26

832 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ(บึงโดน,ห้วยแซง,ห้วยยาง) 49 4 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

833 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ (ห้วยน ้าค้า) 49 3 กุดข้าวปุ้น ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.4

834 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองฝ่ังแดง บ้านดอนม่วง ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 49 7 ดอนม่วง ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

835 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองอีเก้ง บ้านธาตุหัวบึง หมู่ท่ี 14 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 14 บ้านธาตุหัวบึง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 7.5

836 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองผือ บ้านธาตุ หมู่ท่ี 9 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 9 ธาตุ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 10

837 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแสง บ้านน้อยทวย หมู่ท่ี 11 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 6

838 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหลวง บ้านโพน หมู่ท่ี 8 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 8 โพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1

839 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสิม บ้านกุดสะกอย หมู่ท่ี 7 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 5

840 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองค้าบ้านโพน บ้านกุดสะกอย หมู่ท่ี 7 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.5

841 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองศีบานวง หมู่ท่ี 14 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 49 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

842 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยทราย หมู่ท่ี 12  ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 12 นาดอกไม้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

843 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองค้า หมู่ท่ี 11 ต้าบลท่าจ้าปา  อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 11 ท่าแต้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

844 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองค้ามน 49 10 ดอนติ ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

845 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยกอกหมู่ท่ี 9 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 49 9 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.8

846 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยทราย หมู่ท่ี 8 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 8 ดอนแดง ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.8

847 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแสงหมู่ท่ี 4 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 49 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.8

848 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยก้านเหลือง 49 14 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1

849 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยปลาฝาหมู่ท่ี 8 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 8 ดอนแดง ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

850 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยกระทาด หมู่ท่ี 7 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 7 ค้าเตย ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.8

851 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกอ่างเก้บน ้าห้วยเชือม หมู่ท่ี 6 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 6 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.5

852 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองดาน หมู่ท่ี 4 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 49 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.5

853 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยภูแวง 49 3 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1.5

854 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง ค้าปอลอ หมู่ท่ี 14 49 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

855 เทศบาลต้าบล โครงการขุดคลองส่งน ้าเช่ือมต่อหนองงูเห่า 49 5 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.233

856 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าหนองงูเห่า 49 5 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.119

857 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองอุ่ม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 49 4 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.613

858 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองจอก ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาง 600 เมตร ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 49 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.811

859 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแม่อินน้อย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 49 1 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.481

860 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแสง 49 5 บ้านนาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.6

861 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองลาดควาย 49 7 บ้านดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.6

862 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองปลาโด 49 3 บ้านดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.6



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

863 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบอง 49 6 บ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.63

864 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยบ่อ 49 6 บ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.65

865 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี นาค 49 3 เหล่าสวนกล้วย หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.001

866 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน้าุสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 2  บ้านห้วยลึกเหนือ 49 2 ห้วยลึกเหนือ หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.12

867 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน้าุสาธารณะประจ้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  บ้านพัฒนาพร  ขนาดกว้าง 25 เมตร  ยาว 30  เมตร 49 11 พัฒนาพร หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.1

868 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน้าุสาธารณะประจ้าหมู่บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 3 กว้าง 43  เมตร  ยาว  95  เมตร 49 3 โพนทอง หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.4167

869 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

หนองบ่อน ้า 49 7 แสงสาคร นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 5

870 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนองไชยวาน 49 4 ต้าไชยวาน นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 1.5

871 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองไม้หีบ 49 6 หนองจันทร์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.208

872 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองไข่นก 49 7 อู่ค้า ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.208

873 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองวังเดือนห้า 49 6 หนองจันทร์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.176

874 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองแข้น้อย 49 6 หนองจันทร์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.232

875 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองขอนยางหัก 49 6 หนองจันทร์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.68

876 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองอ่ีเม่ียง 49 11 รุ่งเรือง ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 1.344

877 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองปลาค้าว 49 12 พัฒนา ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.168

878 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองแวงยาว 49 6 หนองจันทร์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3.584

879 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองหัวควาย 49 4 ใหม่พัฒนา ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.448

880 เทศบาลต้าบล แหล่งน ้าหนองแวง 49 6 หนองจันทร์ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 3.92

881 เทศบาลต้าบล พัฒนาอนุรักษ์แหล่งน ้าและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดแคน 49 5 จ้าปาดง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.51

882 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสุพรรณ หมู่ท่ี 6 ต้าบลโพนสา อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 49 6 บ้านศิลาเลข โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 2.9

883 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัง หมู่ท่ี 1 บ้านโพนสา ต้าบลโพนสา อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 49 1 โพนสา โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 2.969

884 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอก สระสาธารณะ บ้านโนนส้าราญ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา 49 4 โนนส้าราญ นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 10

885 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแม็ก 49 7 เมืองเก่า ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

886 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรับปรุงสระน ้าบ้านหนองแมงดา  บ้านหนองแมงดา ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 49 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.2

887 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรับปรุงสระน ้าบ้านทวีผล บ้านทวีผล ต้าบลนาหว้า อ้าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ 49 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.2

888 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรับปรุงสระน ้าบ้านหนองหิน บ้านหนองหิน ต้าบลหนองข่า อ้าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ 49 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

889 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะห้วยเบือก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 13 49 13 โนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

890 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะหนองแห่ บ้านโพธ์ิชัย หมู่ท่ี 19 49 19 โพธ์ิชัย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2

891 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกและปรับภูมิทัศน์หนองหลอด บ้านหนองหลอด หมู่ท่ี 16 49 16 หนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

892 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกสระหลวง (บ้านหนองน ้าขุ่น หมู่ท่ี 6) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 49 6 หนองน ้าขุ่น บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 2.16

893 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้า       สาธารณะดอนม่ังใหญ่ 49 4 ดอนเย็น แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

894 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะบ้านนางาม   (อาคารผู้สูงอายุ) 49 17 นางาม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

895 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้า         สาธารณะบ้านศรีโคกกลาง 49 15 ศรีโคกกลาง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.353

896 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้า       สาธารณะบ้านดงเย็น (ป่าช้า) 49 8 ดงเย็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.245

897 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้า        สาธารณะดอนปู่ตา 49 7 เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.22

898 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้า        สาธารณะบ้านเหมือดแอ่ 49 7 เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.239

899 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะดอนธาตุ 49 6 โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

900 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะนาเจริญ 49 5 นาเจริญ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

901 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้า       สาธารณะคลองธรรมชาติ 49 4 ดอนเย็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

902 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้า       สาธารณะบ้านดอนเย็น 49 4 ดอนเย็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.596

903 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะหนองใหญ่ 49 3 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

904 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะขามป้อม 49 1 ขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

905 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหลวง 49 16 ดอนบาก ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4

906 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าวัดบ้านค้ากลาง บ้านค้ากลาง หมู่ท่ี 3 49 3 ค้ากลาง สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4

907 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเสม็ด บ้านนาผักปอด หมู่ท่ี 3 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 3 นาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 4

908 เทศบาลต้าบล โครงการขุดสระห้วยสมบัติ หมู่ 10 ต้าบลโคก่ง อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 49 10 บุ่งสมบัติ โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 5

909 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองประมง หมู่ 5 ต้าบลโคกก่ง อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 49 5 หินกอง โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 2

910 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองยาง 49 3 โคกจักจ่ัน ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

911 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองชลประทาน 49 1 ค้าแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

912 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองวัว 49 1 ค้าแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

913 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองแวง 49 7 เมืองเก่า ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

914 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าหนองนาทัน บ้านนิคมแปลง 4 ม.11 49 11 บ้านนิคมแปลง 4 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4757

915 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองผักกรูดบ้านนิคมแปลง 3 ม.7 49 7 บ้านนิคมแปลง 3 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

916 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองยาง บ้านป่าก่อน้อย หมู่ท่ี 4 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 49 4 บ้านป่าก่อน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

917 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแก บ้านธาตุ หมู่ท่ี 9 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 9 ธาตุ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 14

918 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองอิตู๋ บ้านน้อยทวย หมู่ท่ี 11 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 6.5

919 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหวาย บ้านน้อยทวย หมู่ท่ี 11 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 11 น้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 10

920 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยคูดิน 49 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.52

921 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแสง บ้านค้าฮาก หมู่ท่ี 10 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 10 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 5

922 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองกุดกุ่มน้อย บ้านกุดกุ่มน้อย หมู่ท่ี 4 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 49 4 กุดกุ่มน้อย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 1

923 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

ขุดลอกล้าห้วยซ่งเข้ 49 10 ม่วง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 0.5

924 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณประโยชน์วัดป่านิโศการาม 49 11 โสกใหม่ เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

925 จังหวัด ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยคูดิน 49 9 โคกน ้าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.035



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

926 กรมชลประทาน โครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว จังหวัดเลย 50 นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 50.875

927 กรมชลประทาน ฝายบ้านน ้าหมันพร้อมระบบส่งน ้า โครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย 50 น ้าหมัน โป่ง ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 35

928 กรมชลประทาน ฝายบ้านห้วยมุ่นน้อยพร้อมระบบส่งน ้า โครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย 50 ห้วยมุ่นน้อย กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 15

929 กรมชลประทาน โครงการฝายยางบ้านหนองคัน จังหวัดเลย 50 หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 32.56

930 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า (ทางเข้าแก่งสองคอน) หมู่ท่ี 14 50 14 หัวนายูง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 1.9

931 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างฝายห้วยกบหม่ืน บ้านนาหว้า หมู่ท่ี 4 50 4 นาหว้า ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 5

932 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างฝายทดน ้า พร้อมระบบจ่ายน ้า (บริเวณล้าน ้าหมัน) หมู่ท่ี 4 50 4 นาหว้า ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 100

933 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ข้ามล้าห้วยสีเสียดตอนบน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00เมตร สูง 2.00 เมตร (นาแก) 50 1 นาแก ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.496

934 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฝายแม่น ้าเลย บ้านธาตุ หมู่ 2 50 2 บ้านธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 20

935 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเห่ิน (นาตาหนูเรียบ) หมู่ท่ี 1 50 1 หนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.9

936 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเด่ือ ม.๙ 50 ๙ นาฝาย ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4

937 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างถนนน ้าล้นผ่าน ท่าห้วยมูลแตก,ห้วยเหล่าหญ้าตอนใต้ 50 1 หนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5

938 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างผ่านน ้าค้อตอนล่าง ม.๗ ห้วยน ้าค้อตอนล่าง 50 ๗ บ้านหนองอีเก้ง ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

939 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นผ่านห้วยเหล่าหญ้าตอนใต้ 50 1 หนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

940 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าคู่(วังหอ-น ้าคู่) 50 ๖ สามแยกพัฒนา ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.4

941 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ค.ส.ล. ข้ามฝายร่องคาน บ้านหนองผ้า หมู่ท่ี 3 ต้าบลผาบิ ง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 50 3 หนองผ้า ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.496

942 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ค.ส.ล. ข้ามล้าห้วยสีเสียด นาแก่งหิน บ้านนาแก หมู่ท่ี 1 ต้าบลผาบิ ง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 50 1 นาแก ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.496

943 กรมชลประทาน ฝายห้วยแคนตอนบน ความยาว 60 เมตร ความสูง 2.50 เมตร พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 50 หนองย่างชิ น หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

944 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข 2527 ห้วยวังปลา หมู่ท่ี 6  ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 50 6 โนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

945 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข 2527 ห้วยวังหมากต้อง หมู่ท่ี 8  ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 50 8 ตาลกุดใต้ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

946 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527 (ห้วยวังหมากแซว) หมู่ท่ี 7 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 50 7 ไทยเจริญ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

947 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยทุ่งนาทราย หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาถ่อน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 50 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.8

948 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น หนองผรือ หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาถ่อน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 50 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.72

949 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจราจร ห้วยบง บ้านโคกน้อย หมู่ท่ี 15 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม

50 15 โคกน้อย น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.75

950 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจราจร ห้วยแง่ม บ้านเหล่าเจริญ หมู่ท่ี 19 ต้าบลน ้าก้่า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม

50 19 เหล่าเจริญ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.75

951 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ตามแบบ มข.2527 หมู่ท่ี 5 ต้าบลฝ่ังแดง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 50 5 ต้องใต้ ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.98

952 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยบง (จุดท่ี 2) บ้านโนนงาม หมู่ท่ี 5 ต้าบลอุ่มเหม้า อ้าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 50 5 โนนงาม อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

953 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยบง (จุดท่ี 1) บ้านโนนงาม หมู่ท่ี 5  ต้าบลอุ่มเหม้า อ้าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 50 5 โนนงาม อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

954 กระทรวงมหาดไทย โครงการฝายน ้าล้นห้วยใหญ่ กว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ มข.2527 50 3 ค้าแม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

955 กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยนา 50 3 นางัวใต้ นางัว บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.6

956 กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยทราย 50 9 ทุ่งเจริญ นางัว บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

957 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงฝายชะลอน ้าแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 50 1-11 ทั งต้าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.4604



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

958 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายแม้ว(สายห้วยยาง จ้านวน 4 แห่ง 50 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.6

959 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ห้วยน ้าค้าตอนกลาง,ตอนล่าง) 50 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.8

960 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายกักน ้าห้วยยาง 50 4,11,9 ชะโนดน้อย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.5

961 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าพร้อมทางข้าม(สายล้าห้วยแซง) 50 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.25

962 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ห้วยค้าฮี) 50 8 ชะโนตใหญ่ ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.3

963 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายชลอน ้าห้วยค้าปอแดง มข.2527 50 9 ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.4716

964 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นฮ่องไฮ 50 3 บ้านสมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.3

965 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นปลาฝา หมู่ท่ี 8 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 50 8 ดอนแดง ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

966 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยกระแต้ หมู่ท่ี 11 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 50 11 ท่าแต้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.6

967 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นปากห้วยขี หมู หมู่ท่ี 6 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 50 6 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

968 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นฮ่อมเหมือง หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 50 5 ท่าดอกแก้ว ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.7

969 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล.ห้วยภูแวง หมู่ท่ี 4 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 50 4 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.6

970 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างห้วยท้านบสายนา หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่าจ้าปา อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 50 2 ค้าพอก ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 2

971 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจารจร ห้วยบง บ้านโคกน้อย 50 15 โคกน้อย น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.8

972 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจารจร ห้วยแง่ม บ้านเหล่าเจริญ 50 19 เหล่าเจริญ น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.8

973 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าน ้าเมา 50 6 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

974 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยโตรกโสก 50 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

975 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยทราย (ตอนบน) 50 9 บ้านเทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

976 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยอีบุ่น 50 8 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

977 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยหนองซน 50 8 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

978 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยทรายบ้าน 50 6 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 2

979 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยสายค้าภู 50 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

980 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยสายโปร่งค้อ 50 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

981 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยกระทาด 50 3 บ้านนานอ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

982 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยทราย (ตอนล่าง) 50 13 บ้านนาดี หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

983 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายล้าห้วยแก 50 5 บะหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.097

984 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการฝ่ายน ้าล้นบ้านโคกสายทอง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 50 5 โคกสายทอง นาเข บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.6

985 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยอิตู่(นานางบุญสอน) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50 2 โพนสวาง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

986 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยแคน(นานางเครือวัลย์) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50 3 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.48

987 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยแคน(นานายศักด์ิประมวล) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนคพนม 50  ึ3 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.48

988 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยหว้า(นานายทองค้า) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50  ึ7 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

989 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยหว้า(ผช.มล) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50  ึ7 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

990 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยบังขนัง(ดอนปู่ตา) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50  ึ7 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.9

991 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายแบบสปรินย์เวย์ 50 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

992 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 50 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

993 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบสปรินย์เวย์ 50 3 สว่างส้าราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

994 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบสปรินย์เวย์ 50 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

995 องค์การบริหารส่วนต้าบล สปริงเวย์ห้วยหว้าตอนบน 50 2 โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.497

996 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นห้วยพง 50 9 โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

997 องค์การบริหารส่วนต้าบล สปรินย์เวย์ห้วยม่วง 50 3 โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

998 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นห้วยนกเหาะ (นานางวารี) 50 1 โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

999 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นห้วยม่วงไข่ตอนล่าง 50 5 โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.499

1000 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นห้วยม่วงไข่ตอนบน 50 10 โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.499

1001 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นห้วยบงตอนบน 50 8 โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

1002 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นห้วยกลางตอนบน 50 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1003 องค์การบริหารส่วนต้าบล สปรินย์เวย์ห้วยกลางตอนล่าง 50 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1004 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายชะลอน ้าห้วยบงตอนกลาง 50 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1005 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้นห้วยฮ้องแล้ง หมู่2 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50 2 บ้านปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.52

1006 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้นห้วยบังขนัง หมู่1 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50 1 บ้านปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

1007 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้นห้วยม่วงไข่ หมู่5 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50 5 บ้านกอก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.8

1008 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยวังกะว้า 50 1 โคกสว่าง หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.48

1009 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายน ้าล้นฝายห้วยอิเลิง(นานายนิพนธ์) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 50 8 โคกสว่าง หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.48

1010 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายฮ่องนายาย้อย หมู่ท่ี 11 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร 50 11 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1011 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายห้วยเพ็ก หมู่ท่ี 10 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร 50 10 กรุงใหม่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1012 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายห้วยไร่ หมู่ท่ี 9 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร 50 9 โพนทันกลาง หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1013 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายห้วยลัดแย้นาขาม หมู่ท่ี 6 50 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1014 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประตูระบายน ้าหนองแซง นานายบุญยู้ นันขันตี หมู่ท่ี 1 50 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1015 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(จุดท่ี2) ล้าห้วยแสง บ้านมิตรภาพ หมู่ท่ี 4 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 4 บ้านมิตรภาพ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

1016 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยแสง บ้านมิตรภาพ หมู่ท่ี 4 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 4 บ้านมิตรภาพ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.5

1017 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ท04-01) จุดนานายบาลใจ ฝาย มข.2527 ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 6 ผักขะย่า ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.401

1018 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ท04-01) จุดนานางมา ฝาย มข.2527 ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 2 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.401

1019 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ท04-01) จุดนานายจตุรงค์ ฝาย มข.2527 ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 1 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.401

1020 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ท04-01) จุดนานายค้าผง ฝาย มข.2527 ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 2 ยอดชาด วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.401

1021 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ท04-01) จุดนานายเตียง ฝาย มข.2527 ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 2 ยอดชาด วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.401

1022 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยแสงบ้านโคกสี บ้านโคกสี หมู่ท่ี 1 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 50 1 บ้านโคกสี หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1023 กระทรวงมหาดไทย โครงการก่อสร้างฝายบุ่งหนองกา 50 1 ดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.5

1024 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการก่อสร้างฝายห้วยบอน บ้านพัฒนา 50 3 พัฒนา ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20

1025 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยดินสอสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 9  บ้านโนนเค็ง 50 9 บ้านโนนเค็ง ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 10

1026 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชลอน ้าล้าห้วยนาเหล่า 50 4 นาดงน้อย นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

1027 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชลอน ้าล้าห้วยนาบอน 50 5 โสกบง นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

1028 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. หมู่ 7 50 7 เกษตรรุ่งเรือง วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

1029 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. หมู่ 6 50 6 บุ่งคล้า วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

1030 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล.ห้วยบักบ้า หมู่ 3 50 3 สร้างค้า วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.9

1031 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบอนตอนกลาง ม.1 50 1 หนองหัวช้าง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.5

1032 เทศบาลต้าบล งานก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.27 (คลองอนามัย) หมู่ท่ี5 บ้านพรสวรรค์ 50 5 พรสวรรค์ ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.514

1033 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 บ้านนาซิง  หมู่ท่ี 4 50 4 นาซิง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1034 จังหวัด โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 บ้านนายอ  หมู่ท่ี 9 50 9 นายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1035 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น  บ้านนางอย  หมู่ท่ี  4  ต้าบลเต่างอย  อ้าเภอเต่างอย 50 4 นางอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.5

1036 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยชี 50 4 โพนสวาง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.43

1037 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยชี 50 3 ดอนกลอย หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.48

1038 เทศบาลต้าบล การจัดน ้าอุปโภคบริโภค 50 9 สามแยก โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.8995



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1039 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า หมู่ท่ี 7 บ้านเจริญสุข ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 50 7 เจริญสุข นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

1040 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 50 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.726

1041 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 50 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.876

1042 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบังพวน หมู่ท่ี 11 บ้านห้วยทราย ต้าบลบ้านฝาง อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 50 11 ห้วยทราย บ้านฝาง สระใคร หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.7

1043 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น  หมู่ท่ี 6 (ล้าห้วยธง)  บ้านหนองบัว ต้าบลบ้านฝาง อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 50 6 หนองบัว บ้านฝาง สระใคร หนองคาย น ้าสวย 0.5

1044 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยส้มป่อย บ้านโพธ์ิศรีสะอาด ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี

 3)

50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1045 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยส้มป่อย บ้านโพธ์ิศรีสะอาด ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี

 2)

50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1046 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยส้มป่อย บ้านโพธ์ิศรีสะอาด ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี

 1)

50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1047 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยกุดจิก ตอนบน บ้านโพธ์ิศรีสะอาด ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู 50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1048 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยส้มป่อย ตอนล่าง บ้านทุ่งโปร่งสามัคคี ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล้าภู

50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1049 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยส้มป่อย ตอนกลาง บ้านทุ่งโปร่งเหนือ ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล้าภู

50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1050 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยส้มป่อย ตอนบน บ้านทุ่งโปร่งพัฒนา ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล้าภู

50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1051 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยยางแล้ง บ้านยางหลวงพัฒนา ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู 50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1052 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยยาง บ้านยางหลวงพัฒนา ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู 50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1053 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยส้มป่อย บ้านโพธ์ิศรีสะอาด ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู 50 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1054 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยอาบช้าง แห่งท่ี 2 50 4 บ้านยางชุม เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.5

1055 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยอาบช้าง แห่งท่ี 1 50 4 บ้านยางชุม เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.5

1056 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยบน หมู่ท่ี 5 50 5 บ้านขอบเหล็ก เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.9

1057 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยรวก นาพ่อไทย พักพิง หมู่ท่ี 6 50 6 บ้านหนองแวงค้า เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.5

1058 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยยาง นาพ่อค้ามัก ประเสริฐ หมู่ท่ี 3 50 3 บ้านหนองแสง เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.85

1059 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยยาง นาพ่อค้า เหลาเสน หมู่ท่ี 12 50 12 ยางชุม เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.85

1060 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยส้มป่อย นาพ่ออุดร นครจันทร์ หมู่ท่ี 6 50 6 บ้านหนองแวงค้า เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.85

1061 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยยาง นานายจารึก เขียวสี หมู่ท่ี 3 50 3 บ้านหนองแสง เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.85

1062 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยกุดจิก นานางค้าพันธ์ ประสาน หมู่ท่ี 3 พร้อมขุดลอกบริเวณหน้าฝาย 50 3 บ้านหนองแสง เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.65

1063 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายปุ่น  บุญประคม 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.756



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1064 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นางผัน  เสตตะกุลชร 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.756

1065 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นางมณีจันทร์ แก้วดวงดี 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.008

1066 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายเปล่ียน แก้วศรีเปล่ง 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.008

1067 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายส้ารวย สุภาเฮียง 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.96

1068 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายค้ามี  ศรีแก่บ้าน 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.008

1069 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายเหล็ก  แสงชัย 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.96

1070 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายดนัย  แก้วหาไวย์ 50 4 เกษมณี ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.96

1071 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 จุดฝายบ้านดงสวรรค์ 50 1 ดงสวรรค์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.96

1072 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นางพิษ มงคลมณี 50 1 ดงสวรรค์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.96

1073 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข.2527 นานายลอง  วงษ์จันทร์แดง 50 1 ดงสวรรค์ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.008

1074 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข.2527 นานายอ่อน  อาจหาญ 50 8 โนนวิไล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.008

1075 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายสุเทพ ศรีแก่บ้าน 50 8 โนนวิไล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.96

1076 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายไข สีหมอก 50 8 โนนวิไล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.72

1077 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝายน ้าล้น แบบ มข.2527 นานายโน สมบูรณ์ 50 8 โนนวิไล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.96

1078 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกคลองน ้าสาธารณะ บ้านโนนชาด ต้าบลนาด่าน อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู 50 5 โนนชาด นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1079 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายสุริยา นาใจเย็น 50 4 เกษมณี นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.08

1080 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝ้ายน ้าล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน ้าล้นแบบ มข.2557 บ้านศรีวิไล หมู่ท่ี 8 (นาน้องเอก) 50 8 บ้านศรีวิไล นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1081 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝ้ายน ้าล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน ้าล้นแบบ มข.2557 บ้านนาสี หมู่ท่ี 1 50 1 บ้านนาสี นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

1082 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝ้ายน ้าล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน ้าล้นแบบ มข.2557 บ้านน ้ากงหมู่ท่ี 11 50 11 บ้านน ้ากง นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.48

1083 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแสบง บ้านนาบัว 50 9 บ้านนาบัว นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3

1084 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าบ้นห้วยค้าแบ้ บ้านนาบัว 50 9 บ้านนาบัว นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1085 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น บ้านนาทราย 50 7 บ้านนาทราย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3

1086 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด 50 6 บ้านหนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3

1087 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยน ้าพ่น 50 3 บุ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1088 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 2 บ้านไผ่ นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1089 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 7 บ้านนาทราย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1090 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยสุมเส้าตอนล่าง บ้านนาบัว ม.1 50 1 บ้านนาบัว นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.9

1091 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้ามงฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วงดงค้าบอน 50 8 บ้านนาม่วง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3

1092 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสรุ้างฝายน ้าล้นห้วยทูล หมู่ 3 50 3 สงเปือย สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1093 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าล้าห้วยหลวง ช่วงบ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ท่ี 18 50 18 บ่อน้อยพัฒนา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

1094 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าล้าห้วยหลวง ช่วงบ้านอีหลุ่ง หมู่ท่ี 3 50 3 อีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

1095 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายประตูปิด-เปิด 2 ช่อง พร้อมสะพานข้าม 4 เมตร 50 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1096 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างฝายกั นน ้าหมู่ท่ี 1 บริเวณใต้สะพาน 50 1 กุดสระ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1097 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างฝายน ้าล้นสะพานบ้านบ่อโคลน 50 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5

1098 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างฝายน ้าล้นห้วยหลวงคุ้มวัดขอนแก่นข้ามไปดงเจริญ 50 11 ดงเจริญ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

1099 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างฝายน ้าล้นบ้านขมิ น 50 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

1100 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างฝายน ้าล้นบ่อโคลน 50 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1101 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยโซ่ 50 12 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

1102 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยส้าโรง หมู่ท่ี 5 50 5 ดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1103 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยน้อย หมู่ท่ี 10 50 10 ดู่เหนือ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1104 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วยเสียว หมู่ท่ี 10 50 10 ดู่เหนือ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1105 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยขาช้าง ห้วยฝ่ังแดง หมู่ท่ี 9 50 9 ดงนาม่วง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1106 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยขาช้าง (ตอนบน) หมู่ท่ี 9 50 9 ดงนาม่วง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1107 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยขาช้าง (ตอนกลาง) หมู่ท่ี 9 50 9 ดงนาม่วง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1108 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยวังกกตาล หมู่ท่ี 7 50 7 เม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1109 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยวังน ้าเท่ียง (ตอนบน ) หมู่ท่ี 4 50 4 ดอนหมากผาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1110 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยวังกกแสง (ตอนล่าง ) หมู่ท่ี 3 50 3 หัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1111 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยวังกกแสง (ตอนบน ) หมู่ท่ี 3 50 3 หัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1112 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข.2527 50 6 โนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

1113 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยกุดน ้าเค็ม ซ.หลังประปา บ้านหัวขัว 50 2 บ้านหัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.001

1114 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยปู่ (บ้านน ้าปู่น้อย หมู่ท่ี 12) บริเวณท่ีนานายสร คุณหลัก ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 50 12 บ้านน ้าปู่น้อย บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 1.5

1115 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยปู่ (บ้านโนนทองค้า หมู่ท่ี 8) บริเวณท่ีนาของนายวัน ประทุมรัตน์ ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 50 8 บ้านโนนทองค้า บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 1.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1116 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยปู่ (บ้านน ้าปู่ หมู่ท่ี 5) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 50 5 บ้านน ้าปู่ บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 1.5

1117 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นข้ามห้วยกองสี - ช่วงนานายสุจิตร  แสนสีมนต์ 50 6 แสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.665

1118 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยปูน 50 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.55

1119 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยตะหลุง 50 15 โนนเตาถ่าน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.8

1120 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยหมากขี 50 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4

1121 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยฮู จุดท่ี 1 50 10 ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.75

1122 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ปากห้วยยาง 50 10 ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.9

1123 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ร่องหินกอง) หมู่ท่ี3 บ้านค้าม่วง ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 

เมตร

50 3 บ้านค้าม่วง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.609

1124 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ห้วยโต่งโต้น) หมู่ท่ี6 บ้านนาหนองทุ่ง ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 

10.00 เมตร

50 6 บ้านนาหนองทุ่ง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.609

1125 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น(ห้วยแสนพัน) หมู่ท่ี10 บ้านนาน ้าค้า ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 

เมตร

50 10 นาน ้าค้า แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.609

1126 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝาย มข.2527 ล้าห้วยขี กาก 50 4 บ้านป่าติ ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1127 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝาย มข.2528 ล้าห้วยหว้าตอนบ้านหนองแฝก 50 6 บ้านหนองแฝก หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1128 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝาย มข.2527 ล้าห้วยหว้าตอนบ้านคึมพอก 50 10 บ้านคึมพอก หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1129 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างฝาย มข.2527 ล้าห้วยขาม 50 1 บ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1130 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายล้าห้วยแตน หมู่ท่ี 3 บ้านกุ่ม 50 3 กุ่ม ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

1131 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชลประทานล้าห้วยหมาก หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยหมาก 50 2 ห้วยหมาก ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

1132 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าห้วยแคน (แบบ มข.) บ้านป่าข่าชุมชน หมู่ท่ี 9 50 9 ป่าข่าชุมชน สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.7

1133 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยหมาจอก บ้านจอมปลวกสูง หมู่ท่ี 8 50 8 จอมปลวกสูง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.9

1134 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายทดน ้าล้าห้วยกะเตียด(แก้งวังสิม) บ้านกะเตียด หมู่ท่ี 7 50 7 กะเตียด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.7

1135 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายห้วยล้าพัน บ้านปากกะหลาง  หมู่ท่ี 6 50 6 ปากกะหลาง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7

1136 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข.ห้วยพะลอง (ท่ีนานางลือนารถ กัณหา) บ้านพะลอง หมู่ท่ี 4 50 4 พะลอง สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1137 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยผ้าแพร บ้านโสกชัน หมู่ท่ี 2 50 2 โสกชัน สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4

1138 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยวังเมยตอนล่าง บ้านสารภี หมู่ท่ี 1 50 1 สารภี สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

1139 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527  ( จุดท่ี 2 ) 50 16 นานคร นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1140 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527  ( จุดท่ี 2 ) 50 11 ดอนนาม่อง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1141 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527  ( จุดท่ี 2 ) 50 10 โนนตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1142 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527   ( จุดท่ี 2 ) 50 3 เหมือดแอ่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1143 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 2 ) 50 2 ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1144 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 2 ) 50 1 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1145 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น มข. 2527 ( จุดท่ี 1 ) 50 3 เหมือดแอ่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1146 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยปัน 50 9 ดงบาก หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

1147 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นขนาดเล็กล้าห้วยทอย 50 9 ดงบาก หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1148 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นร่ิงรึดหุ่งฮิน 50 8 สร้างถ่อ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1149 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างชลประทานห้วยแซะ 50 7 นาทอย หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1150 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายบ้านดงนา 50 5 ดงนา หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1151 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นหมู่บ้าน 50 4 โหง่นขาม หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1152 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยแซะ 50 3 ชาด หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1153 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างคันฝ้ายน ้าล้นห้วยทอย 50 2 นาคอ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1154 กรมชลประทาน ฝายห้วยช้า 50 9/บุฮม บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 30

1155 กรมชลประทาน ฝายกุดขนวน 50 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 25

1156 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้าหมัน (ปชด.) 50 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 40

1157 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าคาน 2 (ปชด.) 50 บ้านเม่ียง หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 60

1158 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าสวยพร้อมระบบส่งน ้า 50 ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 40

1159 กรมชลประทาน ฝายห้วยผักกูด 50 7/วัฒนาภิรมย์ เชียงกลม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 30

1160 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยบังกอ พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 50 หนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 25

1161 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยบังฮวก (ตอนล่าง) พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 50 ค้าเตย/6 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1162 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าค้า(ตาลกุด) 50 ยางเด่ียว โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.96

1163 กรมชลประทาน ฝายห้วยหว้าน พื นท่ีรับประโยชน์ 600 ไร่ 50 แก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.85

1164 กรมชลประทาน ฝายห้วยม่วง (ตอนล่าง) 50 สีชมพู พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 9.8

1165 กรมชลประทาน ฝายน ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยเทวดา  พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 50 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 15

1166 กรมชลประทาน ฝายน ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กหนองบ่อหลวง 50 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 15

1167 กรมชลประทาน ฝายน ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน ้าปีตอนบน  พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 50 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 15

1168 กรมชลประทาน ฝายกักเก็บน ้าบริเวณห้วยนาพระ  พื นท่ีรับประโยชน์200 ไร่ 50 นาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 15

1169 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยทราย พื นท่ีรับประโยชน์ 900 ไร่ 50 ไผ่ล้อม ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

1170 กรมชลประทาน ฝายห้วยเพ็ก พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 50 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 25

1171 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยเซิง พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 50 มิตรภาพ วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1172 กรมชลประทาน ฝายน ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็กล้าห้วยโด  พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 50 นาทม เซกา เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 15

1173 กรมชลประทาน ฝายห้วยกะอาม 50 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

1174 กรมชลประทาน ฝายน ้าล้นห้วยงัว 1 50 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 26

1175 กรมชลประทาน ฝายชะลอน ้าบ้านท่าค้าบิด 50 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1176 กรมชลประทาน ฝายบ้านห้วยเล็กตอนบน 50 ลึก หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 20

1177 กรมชลประทาน ฝายบ้านหาดแฮ่ 50 บ้านหาดแฮ่ หมู่ท่ี 3 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

1178 กรมชลประทาน ฝายบ้านสร้างค้า 50 บ้านสร้างค้า วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30

1179 กรมชลประทาน ฝายบ้านโนนสวาท 50 บ้านโนนสวาท วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1180 กรมชลประทาน ฝายห้วยไฮย่อง 50 วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 35

1181 กรมชลประทาน ฝายห้วยหัวแฮด 50 3/หัวแฮด นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 30

1182 กรมชลประทาน ฝายห้วยลึกตอนบน 50 10/ห้วยลึกอินทรนิมิต นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 35

1183 กรมชลประทาน ฝายบ้านนาสะแบงสามัคคี 50 บ้านนาสะแบงสามัคคี นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 50

1184 กรมชลประทาน ฝายบ้านนาสะแบงสามัคคี 50 นาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 27

1185 กรมชลประทาน ฝายห้วยลึกตอนกลาง 50 3/ห้วยลึก นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 27

1186 กรมชลประทาน ฝายบ้านนาแสบงสามัคคี 50 3/นาสะแสบง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 45

1187 กรมชลประทาน ฝายห้วยมุก พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 50 สมสะอาด กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 30

1188 กรมชลประทาน ฝายห้วยหินสิ วน้อยพร้อมขุดลอก พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 50 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 25

1189 กรมชลประทาน ฝายห้วยมุกพร้อมขุดลอก พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 50 จอมมณีใต้ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 18

1190 กรมชลประทาน ฝายห้วยหมากตู้ตอนบน พื นท่ีรับประโยชน์ 320 ไร่ 50 ค้อ โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 15

1191 กรมชลประทาน ฝายห้วยเตย พร้อมอาคารประกอบ 50 หนองเอ่ียนดง ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 15

1192 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยลาดควาย  พื นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 50 นาหลวง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 20

1193 กรมชลประทาน ฝาย จงอาง  พื นท่ีรับประโยชน์  170 ไร่ 50 เหล่าต้นยม หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 15

1194 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยกระเบียน พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 ค้าพี บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 18

1195 กรมชลประทาน ฝายห้วยค้อ พื นท่ีรับประโยชน์ 390 ไร่ 50 แวงใหม่ หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 6

1196 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1197 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1198 กรมชลประทาน ฝายห้วยลึก 50 โนนทับช้าง แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 18

1199 กรมชลประทาน ฝายห้วยซ้าค้า 50 ท่าก้อน แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20

1200 กรมชลประทาน ฝายห้วยลึก 50 บะทอง แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 25

1201 กรมชลประทาน ฝายห้วยสงคราม 50 ภูตะคาม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 36

1202 กรมชลประทาน ฝายห้วยปุงลิง 50 12/ดงสร้างค้า ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 26

1203 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้ายาม 50 บ้านขาว ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1204 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย 50 หนองกุง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 35

1205 กรมชลประทาน ฝายบ้านท่าศิลา 50 ท่าศิลา นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1206 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้ายาม 50 หนองตาไก้ ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 35

1207 กรมชลประทาน ฝายห้วยม่วงตอนล่าง 50 4/โนนแพง ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 20

1208 กรมชลประทาน ฝายห้วยดินจ่ี 50 จ้าปาดง นาซอ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 25

1209 กรมชลประทาน ฝายห้วยเชียงเพ็ง 50 ค้ากั ง นาซอ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20

1210 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้าสงคราม 50 สามแยก หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 35



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1211 กรมชลประทาน ฝายห้วยศาลจอด 50 ค้าบก หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 20

1212 กรมชลประทาน ฝายห้วยหมากแต้น 50 หนองหมากแซว บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 26

1213 กรมชลประทาน ฝายห้วยผักแว้น (ห้วยหินโง้น) 2 50 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 30

1214 กรมชลประทาน ฝายห้วยโมง (บ้านโพธ์ิตาก) 50 บ้านโพธ์ิตาก หมู่ 2 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 80

1215 กรมชลประทาน ฝายห้วยทอน 50 บ้านห้วยหมากพริก หมู่ 5 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 35

1216 กรมชลประทาน ฝายห้วยกาหม 50 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 35

1217 กรมชลประทาน ฝายกุดนาแซง 50 บ้านพฤกษาหาร หมู่ท่ี 5 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 35

1218 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย 50 นาแขม โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 35

1219 กรมชลประทาน ฝายบ้านนาไร่ 50 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 35

1220 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยแก้วแมง พื นท่ีรับประโยชน์ 180 ไร่ 50 สงยาง ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1221 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยตุ้มแตน (ตอนบน) พื นท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ 50 เมืองเก่า ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 35

1222 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยสีดา (ปชด.) พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 50 ห้วยทม ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1223 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยถ ้าเสือ 50 8 ศรีสมบูรณ์ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

1224 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยแก้วแมง บ้านนิคมแปลง 6 ม.13 50 13 บ้านนิคมแปลง 6 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

1225 กรมชลประทาน ฝายบ้านโพนสว่าง - วังเย็นพร้อมระบบส่งน ้า 50 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 60

1226 กรมชลประทาน ฝายห้วยม่วง 50 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1227 กรมชลประทาน ฝายห้วยหนองตาไก้ 50 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1228 กรมชลประทาน ฝายห้วยโสม 50 บ้านโนนบก น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 20

1229 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าฟ้า 50 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 30

1230 กรมชลประทาน ฝายบ้านค้อ 50 จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 30

1231 กรมชลประทาน ฝายห้วยโมง (บ้านวังสวย) 50 จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 40

1232 กรมชลประทาน ฝายบ้านนารายณ์ 50 บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 30

1233 กรมชลประทาน ฝายห้วยหลวง 50 1,5/หนองอ้อ,โนนส้าราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30

1234 กรมชลประทาน ฝายห้วยขี เหล็ก 50 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1235 กรมชลประทาน ฝายห้วยขี เหล็กตอนล่าง 50 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1236 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยทราย พื นท่ีรับประโยชน์ 450 ไร่ 50 ม่วงเจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1237 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยสวาสด์ิ(ห้วยตาหวัง)  พื นท่ีรับประโยชน์  2,000 ไร่ 50 ไร่เจริญ นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 30

1238 กรมชลประทาน ฝายห้วยสีดา 50 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 40

1239 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้าชม (ปชด.) 50 บ้านนาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 20

1240 กรมชลประทาน ฝายบ้านนาค้อ (ปชด.) 50 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 60

1241 กรมชลประทาน ฝายห้วยสะเอียนพร้อมระบบส่งน ้า 50 บ้านโพนทอง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 30

1242 กรมชลประทาน ฝายบ้านแก่งสาคร 50 บ้านแก่งสาคร ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 25

1243 กรมชลประทาน ฝายห้วยบังฮวก (ตอนล่าง) พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 50 ค้าเตย ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1244 กรมชลประทาน ฝายห้วยเม็ก พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 ค้าสว่างน้อย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1245 กรมชลประทาน ฝายห้วยทามน้อย 50 แก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20

1246 กรมชลประทาน ฝายห้วยก้านเหลือง 50 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 15

1247 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยใหญ่  พื นท่ีรับประโยชน์  250 ไร่ 50 นางเลิศ พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

1248 กรมชลประทาน ฝายห้วยชัน 50 สะพานสูง พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1249 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยปลาเค้า  พื นท่ีรับประโยชน์  300 ไร่ 50 ค้าเม็ก หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

1250 กรมชลประทาน ฝายห้วยค้าภู่ พื นท่ีรับประโยชน์  400 ไร่ 50 ค้านกกก หนองแวง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 30

1251 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยไผ่ 50 วังโพธ์ิ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15

1252 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยวังไฮ 50 มหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1253 กรมชลประทาน ฝายอ่างดู่ตอนล่าง 50 น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 30

1254 กรมชลประทาน ฝายล้าห้วยใหญ่ (ปชด.) 50 ดงบัง หมู่ 5 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 50

1255 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าจั น 50 7/หนองคล้า บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 25

1256 กรมชลประทาน ฝายห้วยฮี  (บ้านป่งไฮ) 50 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 35

1257 กรมชลประทาน ฝายห้วยศาลา  พื นท่ีรับประโยชน์  500 ไร่ 50 นาดี ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 12

1258 กรมชลประทาน ฝายห้วยปุ่ง พื นท่ีรับประโยชน์ 380 ไร่ 50 โคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 20

1259 กรมชลประทาน ฝายห้วยหมากตู้ตอนล่าง พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 50 ดงยาง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 14

1260 กรมชลประทาน ฝายห้วยน้อย  พื นท่ีรับประโยชน์  250 ไร่ 50 ซ่ง บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 18

1261 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 50 น ้าบ่อ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 15

1262 กรมชลประทาน ฝายห้วยโสก  พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

1263 กรมชลประทาน ฝายห้วยหินลาด พื นท่ีรับประโยชน์ 280 ไร่ 50 หินลาด กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 15

1264 กรมชลประทาน ฝายห้วยแคน  พื นท่ีรับประโยชน์  170 ไร่ 50 โนนสะอาด หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 14

1265 กรมชลประทาน ฝายห้วยบังอ่ี  พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 นาหนองแคน หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 20

1266 กรมชลประทาน ฝายบ้านโพธ์ิทอง พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 50 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 20

1267 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1268 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1269 กรมชลประทาน ฝายกุดตากล้า (กุดสามขา) 50 บ้านพัฒนาภิบาล เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1270 กรมชลประทาน ฝายห้วยก้านเหลือง  พื นท่ีรับประโยชน์  180 ไร่ 50 ขามเตี ยใหญ่ ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 25

1271 กรมชลประทาน ฝายหลวง 50 บ้านโคกพิทักษ์ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1272 กรมชลประทาน ฝายห้วยคะนาน 50 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 20

1273 กรมชลประทาน ฝายบ้านวังหินซา 50 9/วังหินซา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 30

1274 กรมชลประทาน ฝายห้วยกระแสน พื นท่ีรับประโยชน์ 180 ไร่ 50 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

1275 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยตาอี บ้านพิทักษ์ไทย หมู่ท่ี 10 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 50 10 บ้านพิทักษ์ไทย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

1276 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยกระแสน บ้านห้วยกระแสน หมู่ท่ี 7 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 50 7 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1277 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยปะอี บ้านห้วยกระแสน หมู่ท่ี 7 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 50 7 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

1278 กรมชลประทาน ฝายห้วยโสกส้านตอนบน 50 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1279 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าโสม 50 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 35

1280 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าปู่ 50 บ้านโนนทองค้า บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 30

1281 กรมชลประทาน ฝายห้วยลึกตอนบน 50 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30

1282 กรมชลประทาน ฝายห้วยฮู  พื นท่ีรับประโยชน์  300 ไร่ 50 หนองสิม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 15

1283 กรมชลประทาน ฝายห้วยหนองบอน 50 เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 30

1284 กรมชลประทาน ฝายล้าห้วยชม (ปชด.) 50 12/นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 60

1285 กรมชลประทาน ฝายบ้านบุญทัน 50 2/บุญทัน ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 40

1286 กรมชลประทาน ฝายบ้านห้วยเทียน 50 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 20

1287 กรมชลประทาน ฝายบ้านนาแกใต้ 50 นาแกใต้ ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 70

1288 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าน ้าหมัน 50 หนองฟ้าแลบ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 2.01392

1289 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยน ้าสวย 50 ดงป่ายาง ท่าสะอาด นาด้วง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 20.1392

1290 กรมชลประทาน ฝายห้วยยาง  พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 18

1291 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยบังฮวก พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 50 กกไฮ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 45

1292 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยผึ ง 50 สุขเจริญ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15

1293 กรมชลประทาน ฝายห้วยค้าตอน (ตอนบน)  พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 ดอนกกโพธ์ิ นางาม เรณูนคร นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 26

1294 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย 50 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 25

1295 กรมชลประทาน ฝายห้วยหนองแสง 50 ค้าฮาก โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 20

1296 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยทราย พื นท่ีรับประโยชน์ 270 ไร่ 50 นาดอกไม้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 20

1297 กรมชลประทาน ฝายห้วยโสก  พื นท่ีรับประโยชน์  270 ไร่ 50 นาโสก บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

1298 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยลม  พื นท่ีรับประโยชน์  300 ไร่ 50 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 25

1299 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าค้า  พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 ไทยสบาย หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20

1300 กรมชลประทาน ฝายห้วยฮี  (บ้านท่าสวรรค์) 50 บ้านท่าสวรรค์ เซกา เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 35

1301 กรมชลประทาน ฝายล้าห้วยสวนหลวง (ปชด.) 50 ดงบัง หมู่ 10 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 60

1302 กรมชลประทาน ฝายน ้าฮี 50 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 30

1303 กรมชลประทาน ฝายห้วยเขางู  พื นท่ีรับประโยชน์  250  ไร่ 50 หนองบัว โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 20

1304 กรมชลประทาน ฝายห้วยกะหลอง พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 50 นาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 25

1305 กรมชลประทาน ฝายห้วยเลา พื นท่ีรับประโยชน์  500 ไร่ 50 โนนสมบูรณ์ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 30

1306 กรมชลประทาน ฝายห้วยค้าเขากวาง  พื นท่ีรับประโยชน์  170  ไร่ 50 หนองเอ่ียน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 15

1307 กรมชลประทาน ฝายห้วยขี ยอด พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 ท่าห้วยค้า เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 15

1308 กรมชลประทาน ฝายห้วยบ้านโนนศรีทอง  พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 50 โนนสีทอง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 15

1309 กรมชลประทาน ฝายห้วยกระเบียน  พื นท่ีรับประโยชน์  200 ไร่ 50 ภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 16



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1310 กรมชลประทาน ฝายห้วยศาลา พื นท่ีรับประโยชน์ 320 ไร่ 50 นาตะแบง ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 20

1311 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1312 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1313 กรมชลประทาน ฝายห้วยโทง 50 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1314 กรมชลประทาน ฝายบ้านโพนหวาย - ไซยา 50 สระใคร สระใคร หนองคาย น ้าสวย 25

1315 กรมชลประทาน ฝายห้วยซีด 50 บ้านนารายณ์น้อย นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 40

1316 กรมชลประทาน ฝายฯห้วยค้าปะอี พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 50 หินส่ิว ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 19

1317 กรมชลประทาน ฝายฯห้วยโปร่ง (ตอนบน) พื นท่ีรับประโยชน์ 330 ไร่ 50 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 18

1318 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยซัน บ้านนาหนองแดง หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 50 6 นาหนองแดง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 6

1319 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยสีดา บ้านนาหนองแดง หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 50 6 นาหนองแดง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 6

1320 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยฮก บ้านนาหนองแดง หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 50 6 นาหนองแดง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 6

1321 กรมชลประทาน ฝายห้วยดอนนากลาง 50 บ้านด่านนคร เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 30

1322 กรมชลประทาน ฝายดอกนารี 50 บ้านนาส่อน เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 30

1323 กรมชลประทาน ฝายห้วยแสงตอนบน 50 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 40

1324 กรมชลประทาน ฝายห้วยปู่น้อย 50 บ้านน ้าปู่น้อย บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 20

1325 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าซึม 50 บ้านน ้าซึม หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 20

1326 กรมชลประทาน ฝายห้วยโมง 50 จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 35

1327 กรมชลประทาน ฝายห้วยดินอิฐ 50 บ้านดงเย็น บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 20

1328 กรมชลประทาน ฝายแม่น ้าเลย 50 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 30

1329 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้าหมัน 2 (ปชด.) 50 บ้านห้วยน ้ามี ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 20

1330 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้าพอง 50 7/นาน้อย ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 65

1331 กรมชลประทาน ฝายล้าห้วยซวก (นาใหญ่) (ปชด.) 50 คกเลาเหนือ หมู่ 3 ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 30

1332 กรมชลประทาน ฝายบ้านกกเกลี ยง 50 กกเกลี ยง ผาบิ ง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 70

1333 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยต้ายตอนล่าง  พื นท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ 50 ทรายค้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 18

1334 กรมชลประทาน ฝายห้วยม่วง (ตอนบน) 50 สีชมพู พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1335 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยน ้าปี พื นท่ีรับประโยชน์  150 ไร่ 50 เหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 18

1336 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยอ้วน พื นท่ีรับประโยชน์  1,000 ไร่ 50 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 18

1337 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเชือก(แบบกรมชลฯ) 50 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1338 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเอือด(แบบกรมชลฯ) 50 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1339 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเหมือด(แบบกรมชลฯ) 50 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1340 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยผีบ้า (แบบกรมชลฯ) 50 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1341 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยกุด (แบบกรมชลฯ) 50 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1342 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเหมือด(แบบกรมชลฯ) 50 5 อ่างค้า นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1343 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเอือด(แบบมข.27) 50 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.825

1344 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเอือด(แบบมข.27) 50 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.825

1345 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยซวง(แบบมข.27) 50 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.825

1346 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยผีบ้า (แบบมข.27) 50 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1347 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยกุด(แบบมข.27) 50 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.825

1348 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยค้า(แบบมข.27) 50 4 นาค้ากลาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.825

1349 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเหมือด(แบบมข.27) 50 4 นาค้ากลาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.825

1350 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยซวง (แบบกรมชลฯ) 50 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1351 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยเหมือด(แบบมข.27) 50 2 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.825

1352 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายห้วยหมากเงียว(แบบกรมชลฯ) 50 2 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1353 กรมชลประทาน ฝายห้วยปลางาย 50 เซกา เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 25

1354 กรมชลประทาน ฝายห้วยหินลาด 50 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

1355 กรมชลประทาน ฝายห้วยอีน้อย 50 ซาง เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 26

1356 กรมชลประทาน ฝายห้วยอีสาว 50 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 28

1357 กรมชลประทาน ฝายห้วยค้าบอน 50 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 25

1358 กรมชลประทาน ฝายห้วยบักย้อย 50 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 26

1359 กรมชลประทาน ฝายห้วยตูม พื นท่ีรับประโยชน์ 240 ไร่ 50 กกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 20

1360 กรมชลประทาน ฝายห้วยตูมบ้านผ่ึงแดด พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 50 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 20

1361 กรมชลประทาน ฝายห้วยขาแพ พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 50 ตูมหวาน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 14

1362 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1363 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ  บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 50 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1364 กรมชลประทาน ฝายล้าน ้ายาม (บ้านโนนแต้) 50 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 35

1365 กรมชลประทาน ฝายห้วยค้าตอนล่าง 50 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30

1366 กรมชลประทาน ฝายห้วยตอนแกว 50 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1367 กรมชลประทาน ฝายห้วยศาลาตอนล่าง 50 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1368 กรมชลประทาน ฝายห้วยหินลาด 50 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1369 กรมชลประทาน ฝายห้วยทราย(วัดป่าถ ้าภูมิดล) 50 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 25

1370 กรมชลประทาน ฝายห้วยยาม 50 10/ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

1371 กรมชลประทาน ฝายโนนดู่ 50 ม.8 โนนดู่ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย น ้าสวย 30

1372 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าไพร (ปชด.) 50 ห้วยน ้าไพร หมู่ 6 สังคม สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 30

1373 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยหินส่ิว พื นท่ีรับประโยชน์ 180 ไร่ 50 โนนโพธ์ิ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 28

1374 กรมชลประทาน ฝาย ห้วยสายหนองไร่ พื นท่ีรับประโยชน์ 150 ไร่ 50 นาเจริญ ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

1375 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้ากระดูก บ้านนาหนองแดง หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 50 ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1376 กรมชลประทาน ฝายห้วยวังตุ่งหลุ่ง 50 บ้านดงเจริญ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 25

1377 กรมชลประทาน ฝายห้วยโสกป่าก้าว 50 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30

1378 กรมชลประทาน ฝายห้วยโป่ง 50 โนนทอง นายูง อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 35

1379 กรมชลประทาน ฝายบ้านน ้าปู่ 50 บ้านน ้าปู่ บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 20

1380 กรมชลประทาน ฝายบ้านค้าโคนสว่าง 50 ม.7 ค้าโคนสว่าง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30

1381 กรมชลประทาน ฝายห้วยซัน 50 จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 35

1382 กรมชลประทาน ฝายห้วยงาว 50 บ้านแสง บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 20

1383 กรมชลประทาน ฝายร่องเขาภูตะเภาทอง 50 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 20

1384 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยแซง 50 3 ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 30.1173

1385 กรมชลประทาน ขุดลอกฝายน ้ายาม อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 51 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 5

1386 จังหวัด โครงการปรับปรุงและปองกันคันคูดินฝายบานดานไชโย 51 มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

1387 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยหลวง 51 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5

1388 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยหลวง 51 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5

1389 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยหลวง 51 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5

1390 เพ่ิมและส่งเสริมประสิทธิภาพวิธีการชะลอน ้า และกักเก็บน ้า เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน และเสียหาย อ.นาหว้า จ.นครพนม 51 นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 5

1391 กรมชลประทาน ฝายบ้านสาระแพ พื นท่ีรับประโยชน์  200  ไร่ 51 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.5

1392 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ห้วยบังอ่ี และห้วยคันแท 51 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1393 ฝายทดน ้าแบบขั นบันไดล้าห้วยสามขา  พื นท่ีรับประโยชน์ 620 ไร่ 51 ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1394 กรมชลประทาน ฝายห้วยน ้าสวย (บ้านบง) พื นท่ีรับประโยชน์  550 ไร่ 51 ท่าศาลา  ภูเรือ  เลย น ้าสาน 0.5

1395 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าก่ึงถาวร (บริเวณนาห้วยหมานเฒ่า) 51 กกทอง เมือง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1396 กรมชลประทาน ฝายห้วยค้าปาอี พร้อมระบบกระจายน ้าหนองแมงดา (บ้านนาเกิ ง) 51 ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1397 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการกอสรางฝายน ้าลนกั นล้าน ้าอูน 51 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

1398 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการกอสรางฝายน ้าลนกั นล้าน ้าอูน 51 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

1399 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการกอสรางฝายน ้าลนกั นล้าน ้าอูน 51 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

1400 จังหวัด โครงการกอสรางฝายน ้าลน คสล. กั นล้าหวยแข 51 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

1401 โครงการฝายน ้าล้น 51 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

1402 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. กั นล้าห้วยกุดตุน 51 กุดเรือค้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

1403 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าในล้าห้วยดินจ่ี -	ม. 6 51 กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

1404 โครงการจัดท้าฝายต้นน ้า ประตูระบายน ้า (ฝายน ้าล้น) -	บ.สนามบิน-ด้าด่ัง 51 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

1405 โครงการฝายน ้าล้น ห้วยบ้านแก 51 หนองย่างชิ น เรณูนคร สกลนคร น ้าพุง 0.5

1406 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยหางยาว 51 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

1407 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธ์ุพืช

ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 51 วังยาว ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

1408 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธ์ุพืช

ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 51 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน ้าปวน 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1409 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธ์ุพืช

ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 51 ภูเรือ เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

1410 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธ์ุพืช

ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 51 หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1411 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธ์ุพืช

ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 51 ภูหลวง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1412 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธ์ุพืช

ฝายต้นน ้า ฝายเกเบี ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 51 ภูหลวง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1413 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธ์ุพืช

ฝายต้นน ้า แบบก่ึงถาวร ขนาด 3 เมตร 51 ภูหลวง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1414 ฝายน ้าล้นแม่น ้าเลย ทุก ๆ 2 กม. 51 ภูหลวง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1415 ฝายน ้าล้นแม่น ้าเลย ทุก ๆ 2 กม. 51 วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1416 ฝายน ้าล้นแม่น ้าเลย ทุก ๆ 2 กม. 51 เมือง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1417 ฝายน ้าล้นแม่น ้าเลย ทุก ๆ 2 กม. 51 เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

1418 โครงการฝายน ้าล้นล้าน ้าสงครามในเขตเทศบาลต้าบลค้าตากล้าเพ่ือเอาน ้ามาท้าประปามาใช้ในการอุปโภค บริโภค (เพราะปัจจุบันขาด

แคลนน ้ามาก)

51 ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

1419 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นเพ่ือกักเก็บน ้าและแก้ไขปัยหาดินเค็ม 51 มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

1420 ฝายห้วยบังอ่ี พื นท่ีรับประโยชน์ 725 ไร่ 51 ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1421 ฝายห้วยบังอ่ี พื นท่ีรับประโยชน์ 725 ไร่ 51 นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1422 ฝายห้วยบังอ่ี พื นท่ีรับประโยชน์ 725 ไร่ 51 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1423 ฝายห้วยบังอ่ี พื นท่ีรับประโยชน์ 725 ไร่ 51 หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1424 ฝายห้วยเตย พร้อมอาคารประกอบ พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 51 น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1425 ฝายต้นน ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร 51 น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1426 ฝายทดน ้าแบบขันบันไดล้าห้วยสามขา พื นท่ีรับประโยชน์ 620 ไร่ 51 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

1427 ก่อสร้างฝายน ้าล้น 51 วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

1428 โครงการจัดท้าฝายต้นน ้า ห้วยบังอ่ี, ห้วยบางทราย, ห้วยชะโนด 51 ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

1429 โครงการฝายยางบ้านหนองคัน จังหวัดเลย 51 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 0.5

1430 โครงการฝายยางบ้านหนองคัน จังหวัดเลย 51 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

1431 ก่อสร้างฝายกั นน ้าล้าน ้า 51 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

1432 ควรสร้างฝายขั นบันไดเพ่ือกักเก็บน ้าแต่ติดเร่ืองกฎหมายไม่สามารถด้าเนินการได้ 51 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

1433 ก่อสร้างฝายกั นน ้าล้าปี 51 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

1434 สร้างฝายขนาดเล็กน ้าคาน (ท่าล่ี) 51 ท่าล่ี เลย น ้าสาน 0.5

1435 สร้างระบบกักเก็บน ้าฝายขั นบันได พื นท่ีลุ่มน ้าหมัน 51 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าสาน 0.5

1436 จังหวัด โครงการปรับปรุงและปองกันคันคูดินฝายบานดานไชโย 51 มาย บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

1437 โครงการฝายน ้าล้น ห้วยบ้านแก 51 หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

1438 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองดุ 52 หนองดุ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

1439 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านฝ่ังแดง 52 ฝ่ังแดง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

1440 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยต้าย (ตอนบน) พร้อมอาคารประกอบ 52 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 15

1441 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการก่อสร้างเข่ือนกั นตล่ิงวัดท่าสะอาด หมู่1 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 52 1 บ้านปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.25



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1442 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยสามสบ พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกัก 30,000 ลูกบาศก์เมตร 52 วังนอง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 17

1443 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยสาน พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2  ปริมาตรเก็บกัก 40,000 ลูกบาศก์เมตร 52 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 4

1444 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร 52 สายร่องข่า เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1445 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองผักแพรวพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกัก 600,000 ลูกบาศก์เมตร 52 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1446 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร 52 โนนทรายค้า สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

1447 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อแล้งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร 52 ดอนตาล พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1448 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองคับพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 7.9

1449 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ (ระยะท่ี 2) โครงการแก้มลิงบ้านหนองอ้อ จังหวัดหนองคาย 52 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 162.8

1450 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยวังบักตู้ (ตอนล่าง) หมู่ท่ี 3 52 3 หัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี น ้าสวย 0.5

1451 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น บ้านภูเขาเงิน หมู่ท่ี 9 (ร่องถ ้ามด) อบตเจียด อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 52 9 ภูเขาเงิน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.36876

1452 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น บ้านม่วงเจียด หมู่ท่ี 8 (ร่องใหญ่) จุดท่ี 2 อบตเจียด อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 52 9 ภูเขาเงิน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7043

1453 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น บ้านม่วงเจียด หมู่ท่ี 8 (ร่องใหญ่) จุดท่ี 1 อบตเจียด อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 52 8 ม่วงเจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5682

1454 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างฝายน ้าล้น บ้านนาหนองเชือก หมู่ท่ี 3 (ร่องแสง) อบตเจียด อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 52 3 นาหนองเชือก เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.1447

1455 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านสูบ บ้านสูบ ต้าบลน ้าสวย อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 52 สูบ น ้าสวย เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 5

1456 กรมชลประทาน แก้มลิงร่องวังใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านท่อน ต้าบลท่าศาลา อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 52 ท่อน ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 5

1457 กรมชลประทาน แก้มลิงร่องป่าเปียก พร้อมอาคารประกอบ บ้านโป่งกวาง ต้าบลปลาบ่า อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 52 ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 5

1458 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านปลาบ่า บ้านปลาบ่า ต้าบลปลาบ่า อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 52 ปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย น ้าสาน 10

1459 กรมชลประทาน แก้มลิงร่องหนองปาดพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองบง ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 52 หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 5

1460 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยผึ งพร้อมอาคารประกอบ บ้านบง ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 52 วังใหม่ ผาน้อย วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 8

1461 กรมชลประทาน ขุดลอกล้าห้วยซ้าม่วง 52 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 5

1462 กรมชลประทาน ขุดลอกล้าห้วยลึก 52 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 5

1463 กรมชลประทาน แก้มลิงแก้มลิงร่องวังใหญ่บ้านท่อน พร้อมอาคารประกอบ 52 ท่อน ท่าศาลา ภูเรือ เลย น ้าสาน 3.5

1464 กรมชลประทาน แก้มลิงอ่างเก็บน ้าร่องหนองปาดบ้านหนองบง พร้อมอาคารประกอบ 52 หนองบง หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 10

1465 กรมชลประทาน แก้มลิงอ่างเก็บน ้าห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.140 ล้าน ลบ.ม. 52 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1466 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านยอดโพธ์ิ 2 52 นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 16

1467 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองกุดคร้าว พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.480 ลบ.ม. 52 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 35

1468 กรมชลประทาน โครงการแก้มลิงหนองบึงบ่อ พร้อมอาคารประกอบ ความจ 0.400 ลบ.ม. 52 กระเสิม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 30

1469 กรมชลประทาน แก้มลิง หนองไผ่ ปริมาณเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 30

1470 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยเซือม พร้อมอาคารประกอบ 52 โคกสว่าง ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9

1471 กรมชลประทาน แก้มลิงอ่างเก็บน ้าห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. 52 นาทุ่งม่ัง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1472 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านปากบัง 52 พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1473 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยม่วง 52 พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 16

1474 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านนางเลิศ 52 พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 16



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1475 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อกอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 24

1476 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ 52 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 30

1477 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหนองต้าเฮียง พร้อมอาคารประกอบ 52 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 50

1478 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหนองปลาเข็ง พร้อมอาคารประกอบ 52 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15

1479 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองคอกช้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.360 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 45

1480 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่ออองพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.672 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 65

1481 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองขุมดินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.232 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 หนองนกทา โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 42

1482 กรมชลประทาน คันพนังริมน ้าอูน ความยาว 13 กิโลเมตร 52 ปากอูน ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 210

1483 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองไชยวาน พร้อมอาคารประกอบ 52 ดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 10

1484 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองสุริโยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.470 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 เซียงเซา บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 47

1485 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อ-หนองมน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.090 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 10

1486 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองสาหร่าย พร้อมอาคารประกอบระยะท่ี 2 52 หนองสาหร่าย หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 240

1487 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ 52 11/ค้าเจริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 30

1488 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเครือเขาพร้อมอาคารประกอบ 52 4/โคกสะอาด หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

1489 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ 52 โคกกว้าง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15

1490 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยพังคอง ตอนล่าง  ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 พังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 5

1491 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยค้ากกพอก พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 โคก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 7

1492 กรมชลประทาน แก้มลิง ห้วยคันแท ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 30

1493 กรมชลประทาน แก้มลิงล้าห้วยมุก  ปริมาตรเก็บกัก 0.07 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ดอนสวรรค์ น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 30

1494 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยล้าห้วยชัน พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ด่านช้าง บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 9

1495 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยมะเหียวตอนกลาง  ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ภูแผงม้า นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 10

1496 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ 52 หนองหลวง นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 23.45

1497 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเลาพร้อมอาคารประกอบ 52 สว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15

1498 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ 52 โนนทรายค้า สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

1499 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อแล้งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร 52 ดอนตาล ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1500 กรมชลประทาน ก่อสร้างแก้มลิงหนองเลิงส่องนกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 กุดเรือใหญ่ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 25

1501 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองโสนพร้อมอาคารประกอบ 52 กุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1502 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองโคกค้าพร้อมอาคารประกอบ 52 ค้อ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10

1503 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ 52 ตาลเนิ ง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10

1504 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ 52 3/นาหวาย ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20

1505 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองวังโรงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.660 ล้าน ลม.ม. 52 ภู่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 30

1506 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหัวเหวพร้อมอาคารประกอบ 52 กู่แก้ว จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

1507 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองซ้าอ้อใหญ่ ปริมาณเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1508 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองโคม พร้อมอาคารประกอบ 52 นาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1509 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองฮี พร้อมอาคารประกอบ 52 บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1510 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองสวนกล้วย พร้อมอาคารประกอบ 52 สองแพ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1511 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองไผ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 หนองไผ่ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

1512 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองทุ่งยั งพร้อมอาคารประกอบ 52 ทุ่งยั ง ผาตั ง สังคม หนองคาย น ้าโมง 15

1513 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองทุ่งใหญ่พร้อมอาคารประกอบ 52 ทุ่งใหญ่ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 20

1514 กรมชลประทาน แก้มลิงบ้านนาทานพร้อมอาคารประกอบ ต้าบลนากว้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 52 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

1515 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่ออาจ 52 หนองแด่น สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

1516 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองนาหล้่า บ้านหนองนาหล้่า ต้าบลสามพร้าว อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 52 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

1517 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยยาง บ้านผักบุ้ง ต้าบลกลางใหญ่ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 52 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 15

1518 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองโง้ง บ้านกลางใหญ่ ต้าบลกลางใหญ่ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 52 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 20

1519 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยค้าอ้น บ้านโนนตาแสง ต้าบลกลางใหญ่ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 52 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 15

1520 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยคูทด ปริมาตรเก็บกัก 0.480 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 หนองอั ว บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1521 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ 52 หนองสระปลา หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 20

1522 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหัวลิง(หนองหูลิง)พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลหนองสระปลา อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 52 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 15

1523 กรมชลประทาน แก้มลิงคลองมาบอีจู้พร้อมอาคารประกอบ 52 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 30

1524 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าภูผาหมาน 52 ภูสวรรค์ เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 15

1525 กรมชลประทาน ขุดลอกห้วยลิ นควาย 52 หนองน ้าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 5

1526 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ้านกกบกพร้อมอาคารประกอบ 52 กกบก หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 4

1527 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านห้วยเป้า 52 ห้วยเป้า ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 5

1528 กรมชลประทาน แก้มลิงค้าผักก้าม 52 นาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1529 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านยอดโพธ์ิ 1 52 นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1530 กรมชลประทาน แก้มลิงกุดกระแต 52 ม่วง นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 15

1531 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเป่ง ปริมาณเก็บกัก  0.10  ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ม่วง เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 40

1532 กรมชลประทาน แก้มลิง หนองกุดค้าว 52 ตาล โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 100

1533 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองสาหร่าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะท่ี 3 52 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 60

1534 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านหัวดอน 52 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 40

1535 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกสว่าง 1 52 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 34

1536 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านขอนกอง 52 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1537 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านเหล่าทุ่ง 52 พุ่มแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1538 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองกะโดนพร้อมฝายน ้าล้น ปริมาตรเก็บกัก 0.056 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ดอนสมอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 12.7

1539 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองแปน ปริมาตรเก็บกัก 0.4816 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 นาโพธ์ิ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 16.7

1540 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองฮี ปริมาตรเก็บกัก 0.5656 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1541 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองพะเบอ ปริมาตรเก็บกัก 0.1736 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 11.3

1542 กรมชลประทาน แก้มลิงบุ่งไฮพร้อมอาคารประกอบ 52 6/ดงสาร ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30

1543 กรมชลประทาน แก้มลิงบึงเค็งพร้อมอาคารประกอบ 52 2/บึงเค็ง หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30

1544 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ 52 2/ดอนยม ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 50

1545 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยพังคองบ้านดงมอน  ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 6

1546 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยพังคอง ตอนบน  ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 พังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 6

1547 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยปลาดุกตอนล่าง  ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 เหล่าสามัคคี นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 10

1548 กรมชลประทาน แก้มลิงกุดพระจันทร์  พร้อมอาคารประกอบ   ปริมาณเก็บกัก  0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 หนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 35

1549 กรมชลประทาน แก้มลิงบึงไฮพร้อมอาคารประกอบ 52 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1550 กรมชลประทาน แก้มลิงบึงคันพร้อมอคารประกอบ 52 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1551 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ 52 7/เชิงชุม สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1552 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองกว่างพร้อมอาคารประกอบ 52 ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 20

1553 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองห้วยงูพร้อมอาคารประกอบ 52 ท่าหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 25

1554 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองน้อยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม. 52 กรวด วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 16

1555 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อพุพร้อมอาคารประกอบ 52 ดอนซูด หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 9

1556 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองวังอ่าง พร้อมอาคารประกอบ 52 เหล่า หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 35

1557 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองโคน พร้อมอาคารประกอบ 52 หนองพันทา เซิม โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1558 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองนาแซง ปริมาตรเก็บกัก 0.480 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 โนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

1559 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองน ้าเกลี ยง 2   พร้อมอาคารประกอบ 52 โคกเจริญ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15

1560 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองผือ  พร้อมอาคารประกอบ 52 ผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1561 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองไค ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 วังสิม บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1562 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเพ็ญเดือนห้าพร้อมอาคารประกอบ 52 โคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15

1563 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองห้วยงู พร้อมอาคารประกอบ 52 ท่าหลวง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1564 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองน ้าเกลี ยง 2 พร้อมอาคารประกอบ 52 โคกเจริญ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1565 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเพ็ญเดือนห้า พร้อมอาคารประกอบ 52 บ้านโคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1566 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองน ้าเกลี ยง 1 พร้อมอาคารประกอบ 52 หนองหวาย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1567 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหัวช้างพร้อมอาคารประกอบ 52 โพนงาม บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 15

1568 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อกงพร้อมอาคารประกอบ 52 กุดสระ บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 10

1569 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ้านโปร่งส้าราญ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 โปร่งส้าราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

1570 กรมชลประทาน แก้มลิงบึงมะขามหวาน  พร้อมอาคารประกอบ 52 ดอนบก รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

1571 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองแซง บ้านหนองกา ต้าบลบ้านจันทร์ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 52 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 15

1572 กรมชลประทาน แก้มลิงสระหลวงบ้านโนนทอง-โนนหวาย ต้าบลโนนทอง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 52 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 15

1573 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบึงสังข์พร้อมอาคารประกอบ 52 ยางบึง หายโศก บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 20



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1574 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองตะเภาพร้อมอาคารประกอบ 52 คอนดง เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15

1575 กรมชลประทาน แก้มลิงบ้านโนนสว่าง 52 โนนสว่าง ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 5

1576 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองนาแปนพร้อมอาคารประกอบ 52 หนองเขียด หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 4

1577 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองกุดล้อมพร้อมอาคารประกอบ 52 หนองผ้า ผาน้อย วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 4

1578 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ้านเล้าพร้อมอาคารประกอบ 52 เล้า หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 3

1579 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าภูหินกอง 52 ภูหินกอง หนองหิน หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 5

1580 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองน ้าค้า พร้อมอาคารประกอบ (คบ.น ้าก้่า) 52 ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1581 กรมชลประทาน แก้มลิงบ้านนาสะเดาพร้อมอาคารประกอบ(หนองสิม) ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1582 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองไผ่พร้อมอาคารประกอบ 52 ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1583 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบัวทองพร้อมอาคารประกอบ 52 วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1584 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเอิดพร้อมอาคารประกอบ 52 วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

1585 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองใต้ ปริมาตรเก็บกัก 0.0840 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 5.5

1586 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองซงเต่า ปริมาตรเก็บกัก 0.0672 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 4.4

1587 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเหมือด ปริมาตรเก็บกัก 0.3136 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 20.3

1588 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบักแซวใหญ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.3584 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 23.3

1589 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหมากแกะ ปริมาตรเก็บกัก 0.14 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 9.1

1590 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยคันแทใหญ่ ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาณเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 โนนสว่าง ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 20

1591 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยบักตู้  ปริมาตรเก็บกัก 0.13 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ค้อ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 12

1592 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยบุญชู  ปริมาตรเก็บกัก 0.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 20

1593 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยขี หมู  ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 หนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 15

1594 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองไหล ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 ขะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 12

1595 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองมะจับพร้อมอาคารประกอบ 52 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1596 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองโพนแก้วพร้อมอาคารประกอบ 52 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1597 กรมชลประทาน แก้มลิงบึงไม้ตายพร้อมอาคารประกอบ 52 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1598 กรมชลประทาน แก้มลิงบึงแต้พร้อมอาคารประกอบ 52 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1599 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองค้าฮุยพร้อมอาคารประกอบ 52 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1600 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองวังชีพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม. 52 ไผ่สีทอง เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 20

1601 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองตะเภา พร้อมอาคารประกอบ 52 ดอนคง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 35

1602 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองเจ้าน ้าพร้อมอาคารประกอบ 52 5/หงษ์ทอง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 5

1603 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองน้อยพร้อมอาคารประกอบ 52 1/กรวด นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 15

1604 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยบ้านดงพร้อมอาคารประกอบ 52 3/ดอนเมือง น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 20

1605 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองวังบึงวาพร้อมอาคารประกอบ บ้านด่านนคร ต้าบลเชียงหวาง อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 52 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 15

1606 กรมชลประทาน ขุดลอกบ้านโพนสะอาด 52 โพนสะอาด ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1607 กรมชลประทาน แก้มลิงบ้านผาสะนาพร้อมอาคารประกอบ 52 ผาสะนา ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 8

1608 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบุ่งคล้าพร้อมอาคารประกอบ 52 ฟากห้วย ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5

1609 กรมชลประทาน ขุดลอกแก้มลิงห้วยผึ ง 52 บ้านวังใหม่ ผาน้อย วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 5

1610 กรมชลประทาน แก้มลิงบ้านหนองหมากแก้วพร้อมอาคารประกอบ 52 บ้านหนองหมากแก้ว ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 7

1611 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านดอนขาว 52 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1612 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกสว่าง 3 52 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

1613 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกสว่าง 2 52 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 28

1614 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านเหล่ากกตาล 52 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 28

1615 กรมชลประทาน แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองสิม 52 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

1616 กรมชลประทาน แก้มลิงห้วยเตย  ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 52 นาดอกไม้ บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 13

1617 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองบ่อพุ พร้อมอาคารประกอบ 52 ดอนซูด วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 35

1618 กรมชลประทาน แก้มลิงหนองหัวช้าง  พร้อมอาคารประกอบ 52 โพนงาม บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 35

1619 กรมชลประทาน แก้มลิงบ้านหนองเขียดพร้อมอาคารประกอบ 53 ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

1620 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก ....... ล้านลูกบาศก์เมตร 53 ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 10

1621 แก้มลิง พร้อมอาคารประกอบจ้านวน 5 แห่ง 53 โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10

1622 แก้มลิงห้วยบงนังพร้อมอาคารประกอบ 53 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 10

1623 โครงการขุดลอกแก้มลิง 53 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 5

1624 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแก้มลิงบ้านนางเลิศ 53 พุ่มแก  นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

1625 กรมชลประทาน โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยบ้านพุ่ม อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 54 สุวรรณคาม นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 140

1626 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าชุมชนบ้านทุ่งเชือก 54 บ้านทุ่งเชือก นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 35

1627 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยกุดคอหมี (ส้านักสงฆ์เทพนิมิต) 54 6/ห้วยเด่ือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 25

1628 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าล้าห้วยเลา (ปชด.) 54 บุฮม เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 30

1629 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าเหืองตากผ้าบ้านนาเจริญ 54 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 45

1630 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด (ห้องหินขาว) 54 ชะโนดน้อย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1631 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยดินดาน 54 หนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 20

1632 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยค้าปะอี พื นท่ีรับประโยชน์  500 ไร่ 54 นาอุดม ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 26

1633 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยทับช้าง 54 1/ห้วยทราย หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30

1634 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยต่างค้า 54 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 30

1635 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าส้านักสงฆ์เทพนิมิต 54 6/ห้วยเด่ือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30

1636 กรมชลประทาน อ่างเก็บน ้าห้วยนางงาม 54 หนองหวาย กุดแห่ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 100

1637 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าห้วยอีเลิศ พื นท่ีรับประโยชน์ 2,300 ไร่ 55 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 7

1638 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า 55 บ้านผือ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 7

1639 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า 55 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ห้วยดาน 7



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1640 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า 55 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 7

1641 โครงการกักเก็บน ้าไว้ใช้ในล้าน ้าสายย่อยของแม่น ้าสงครามในช่วงน ้าหลาก 55 บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 7

1642 โครงการก้าจัดวัชพืชจอกหูหนู อ่างเก็บน ้าห้วยตาลโกน 55 นาแต้ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 7

1643 โครงการก้าจัดวัชพืชจอกหูหนู อ่างเก็บน ้าห้วยตาลโกน 55 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 7

1644 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง 55 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 7

1645 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยทราย 55 หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 20

1646 โครงการกักเก็บน ้าเพ่ือใช้อุปโภค บริโภค 55 โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

1647 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านคกมาด พื นท่ีชลประทาน 800 ไร่ 56 คกมาด เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 35

1648 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง พื นท่ีชลประทาน 1000 ไร่ 56 ใหม่ศาลาเฟือง นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 35

1649 กรมชลประทาน โครงการระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าทบ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริจังหวัดเลย 56 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 100

1650 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าฝายน ้าล้นห้วยน ้าคาน พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ปากคาน หมู่ท่ี 2 หนองผือ ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 50.255

1651 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบุ่งวังคัน พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดงป่ายาง หมู่ท่ี 7 ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 20.102

1652 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร 56 1 นาพึง นาพึง นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.45

1653 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร (สายนาแท่ง-นากลาง) 56 1 นาพึง นาพึง นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.45

1654 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร (ฝายนาซีก) 56 1 นาพึง นาพึง นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.4

1655 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตรหรือเหมือง 56 2 บ้านนาจาน นาพึง นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 2.5

1656 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างถนนน ้าน ้าล้นห้วยน ้าคู่ ม.๒ 56 ๒ น ้าคู่ ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.2

1657 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,400 ไร่ บ้านดงคราม 56 ดงคราม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1658 กรมชลประทาน โครงการระบบส่งน ้าประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง สถานีสูบน ้าบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม 56 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 55.2424

1659 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหวาย-หนองนาแซง  พร้อมระบบกระจายน ้า 56 โพธ์ิตาก หมู่ท่ี 9 โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 25.1275

1660 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหล่ม-หนองแคน พร้อมระบบกระจายน ้า 56 โคกกุง หมู่ท่ี 3 โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 9.0459

1661 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองปลาดุก พร้อมระบบกระจายน ้า 56 8 หนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 19

1662 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองดุด  พร้อมระบบกระจายน ้า 56 หนองดุด หมู่ท่ี 8,15 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 50.255

1663 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดไฮน้อย พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ท่าค้าไฮ หมู่ท่ี 10 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 4.9752

1664 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแสง พร้อมระบบกระจายน ้า 56 5 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 50.255

1665 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบุ่งคล้า  พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ท่าโข่ง หมู่ท่ี 8 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 50.255

1666 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองส้มอ้อ พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดอนมงคล หมู่ท่ี 5 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 4.9752

1667 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยแซง พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดอนมงคล หมู่ท่ี 5 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 9.0459

1668 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 56 1-11 ทั งต้าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

1669 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประตูเปิดปิดน ้าคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร(สถานีสูบน ้า 4 สถานี) 56 1-6 ขามเฒ่า,นาโดน,ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1670 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร (ก่อสร้างระบบคลองไส้ไก่,คลองระบบใต้ดิน 56 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1671 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 4,11(สถานีสูบน ้านาโดน แห่งท่ี2) 56 4,11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

1672 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 5,6(สถานีสูบนุุ้ชะดงมแห่งท่ี 3) 56 5,6 ชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1673 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า  หมู่ท่ี 2(สถานีสูบน ้าขามเฒ่าแห่งท่ี 2) 56 2 ขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

1674 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างระบบประตูเปิดปิดน ้าคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 56 1-6 ทั งต้าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.4

1675 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหมันหย่อน หมู่ 3 56 3 หม่ัหย่อน แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15

1676 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแสนพันเหนือ หมู่ 5 56 5 แสนพันเหนือ แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 20

1677 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาถ่อน หมู่ท่ี 2 56 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

1678 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 56 12 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

1679 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 56 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

1680 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 56 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

1681 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 56 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

1682 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานางนัน) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1683 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายเรืองศรี) 56 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1684 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายมี) 56 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1685 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายยศ) 56 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1686 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานางแดง) 56 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1687 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายศักด์ิชัย) 56 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1688 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายบุญมี) 56 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1689 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายสนอง) 56 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1690 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายภาณุ) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1691 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายตื อ) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1692 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายเพียง) 56 7 สว่างภูมี โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1693 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายโจ) 56 2 ม่วง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1694 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายอุบล) 56 3 สว่างส้าราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1695 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายบัวเรียน) 56 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1696 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายอุทิศ) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1697 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายนี) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1698 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายล้วน) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1699 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานางดาว) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1700 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายเอ่ียน) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1701 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานางสุภาพ) 56 9 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1702 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายสมคิด จันทร์หอม) 56 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1703 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายจีระศักด์ิ) 56 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1704 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายจรูญ) 56 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1705 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายพรมทัด) 56 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1706 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (นานายสมคิด) 56 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.495

1707 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขยายเขตคลองส่งน ้าจากนานายเดชา - นานายลือเดช หมู่ท่ี 7 56 7 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

1708 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ 56 3 บ้านดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 3.7

1709 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าด้วยพลังไฟฟ้า แห่งท่ี 2 56 1,7 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 7

1710 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสวรรค์ 2 พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ 56 โนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 35

1711 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้าเพ่ือการเกษตร พร้อมระบบกระจายน ้า สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลโพธ์ิ

หมากแข้ง

56 ดงชมภู หมู่ท่ี 13 โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้วยฮี 4.9752

1712 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดอนจิก หมู่ท่ี 5 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 4.9752

1713 กรมชลประทาน โครงการระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 56 ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 150

1714 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 56 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

1715 กรมชลประทาน ก่อสร้างระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองแปน 2 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  สนับสนุนพื นท่ีเกษตร 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร 56 ดงบัง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 10

1716 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านงิ วด่อน พื นท่ีรับประโยชน์ 1600 ไร่ 56 งิ วด่อน งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

1717 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าแพง พื นท่ีรับประโยชน์ 1450 ไร่ 56 ป่าแพง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 27

1718 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนสัมพันธ์-สายปลาหลาย พื นท่ีรับประโยชน์ 2000 ไร่ 56 ดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 39.82

1719 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแข้ พื นท่ีรับประโยชน์ 900 ไร่ 56 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

1720 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบึงประชาราษฎร์ 2 พื นท่ีรับประโยชน์ 1200 ไร่ 56 บึงประชาราษฎร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 42.63

1721 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนต้นม่วง พื นท่ีชลประทาน 500 ไร่ 56 ดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25

1722 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพังฮอ พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ 56 พังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30

1723 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านไฮ่โนนอุดม พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ 56 ไฮ่โนนอุดม ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30

1724 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยแก้ง 56 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 21.7102

1725 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้ามณฑลทหารบกท่ี 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา พร้อมระบบกระจายน ้า สนับสุนนน ้าเพ่ือการเกษตรโครงการทหารพันธ์ุดี 56 ชุมชนมณฑลทหารบกท่ี 29 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 7.0357

1726 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อแดง  พร้อมระบบกระจายน ้า 56 หนองบัวงาม หมู่ท่ี 7 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 35.1785

1727 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองคางฮูง  พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดงสาร หมู่ท่ี 5 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 50.255

1728 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยสายแข้ตีนกุด พร้อมระบบกระจายน ้า  สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 56 ท่าแร่ หมู่ท่ี 4 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 20.102

1729 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยนกเต็น พร้อมระบบกระจายน ้า 56 วาน้อย หมู่ท่ี 3 วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 4.9752

1730 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเรือ-หนองปลาดุก พร้อมระบบกระจายน ้า 56 โนนจ้าปา หมู่ท่ี 2 สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15.0765

1731 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านโนนแจ้ง - ดอนซูด 56 ดอนซุด หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 40

1732 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านโคกคอย 56 โคกคอย เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1733 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนสวาท 56 โนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1734 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 840 ไร่ บ้านโพนสา 56 โพนสา โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 30

1735 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้านาตาลเหนือ พร้อมระบบกระจายน ้า 56 หมู่ท่ี 3,11 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 9.0459

1736 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน ้า 56 โนนศิลา หมู่ท่ี 12 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1 15.0765

1737 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านสังคม ต้าบลสังคม อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 56 2 บ้านสังคม สังคม สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 5

1738 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล. ถนนสายบ้านหนองแวงค้า ต้าบลเก่ากลอย อ้าเภอนากลาง (ข้ามล้าห้วยสัมป่อย) - บ้านทุ่ง

โป่ง ต้าบลกุดจิก อ.เมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ขนาดท่อระบายน ้าเหล่ียมกว้าง x สูง 1.80x1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จ้านวน 3 ช่อง )

56 6 หนองแวงค้า เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.488



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1739 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล.ถนนสายบ้านโนนบวร ต้าบลกุดดินจ่ี (ข้ามล้าห้วยบน) - บ้านนันทะจันทร์ ต้าบลนากลาง 

อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ขนาดท่อระบายน ้าเหล่ียม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จ้านวน 3 ช่อง) ตาม

56 15 โนนบวร กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.488

1740 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล.ถนนสายทุ่งโพธ์ิ ต้าบลกุดดินจ่ี (ข้ามล้าห้วยบนตอนกลาง) - บ้านนครชัย ต้าบลนากลาง 

อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ขนาดท่อระบายน ้าเหล่ียม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ้านวน 3 ช่อง) ตาม

56 2 ทุ่งโพธ์ิ กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.65

1741 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล.ถนนสายบ้านห้วยหาน ต้าบลดงสวรรค์ (ข้ามล้าห้วยหาน) อ้าเภอนากลาง  - บ้านวิจิตร

พัฒนา ต้าบลนาดี อ้าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล้าภู (ขนาดท่อระบายน ้าเหล่ียม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

56 6 ห้วยหาน ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.475

1742 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล.ถนนสายบ้านสระแก้ว ต้าบลดงสวรรค์  (ข้ามล้าห้วยน ้าค้า) อ้าเภอนากลาง - บ้านโนนงาม 

ต้าบลนาดี อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู (ขนาดท่อระบายน ้าเหล่ียม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จ้านวน 

56 9 สระแก้ว ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.475

1743 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 56 8 โนนวิไล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.2

1744 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล. ห้วยคะนาน บ้านวังหินซา ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภูขนาดท่อ

ระบายน ้าเหล่ียมกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู

56 4 วังหินซา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.49

1745 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล.บ้านโนนส้าราญ ต้าบลนาดี อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู ขนาสดท่อระบายน ้า

เหล่ียมกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู

56 4 โนนส้าราญ นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.49

1746 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหล่ียม คสล. บ้านโนนงาม ต้าบลนาดี อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู ขนาสดท่อระบายน ้า

เหล่ียมกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู

56 2 โนนงาม นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.49

1747 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกคลองจากสวนล้าไยพ่อศักด์ิ สีหายัก ไปป่าเงาพ่อบุญโฮม 56 2 ทุญทันสอง บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.5

1748 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ขุดลอกอ่างเก็บน ้าวัดปทุมทองธนารามพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนระบบ

ประปาผิวดินแบบอัตโนมัติขององค์กรผู้ใช้น ้าบ้านนิคมหมู่ 6

56 5 บ้านนิคม ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

1749 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินครก(หนองน ้าใส)พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังกานแสงอาทิตย์สนันสนุน

เกษตรแปลงใหญ่ขององคุ๋กรผู้ใช้น ้าบ้านสามแยกหมู่ 1

56 1 สามแยก ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

1750 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ขุดลอกอ่างเก็บน ้าวัดภูด่านกอย  พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลง

ใหญ่ขององค์กรผู้ใช้น ้าบ้านภูด่านกอยหมู่ 6

56 6 ภูด่านกอย ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

1751 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยคันแท พร้อมระบบกระจายนุุ่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่องค์กร

ผู้ใช้น ้าบ้านหินเกิ งหมู่ 4

56 4 หินเกิ ง ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

1752 กรมชลประทาน โครงการระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าม้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 56 ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี ห้วยน ้าโสม 154

1753 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเหวอีเฒ่า พร้อมระบบกระจายน ้า 56 นาพัง หมู่ท่ี 5 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 9.0459

1754 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบัวยามกา  พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ยามกาใหญ่ หมู่ท่ี 2 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 50.255

1755 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อเกลือ พร้อมระบบกระจายน ้า 56 โพน หมู่ท่ี 4 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 4.9752

1756 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา สนับสุนนน ้าเพ่ือการเกษตรโครงการทหารพันธ์ุดี 56 1 โนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.0153

1757 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงบ้านโพธ์ิ พร้อมระบบกระจายน ้า 56 โพธ์ิ หมู่ท่ี 1 นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี ห้วยดาน 4.9752

1758 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเบ็น พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ม่วง หมู่ท่ี 1,9 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 15.0765

1759 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยซีด  พร้อมระบบกระจายน ้า 56 หนองกอง หมู่ท่ี 2 บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 50.255

1760 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเลิงบ่อน ้าเค็ม พร้อมระบบกระจายน ้า 56 3 ดอนม่วง นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 50

1761 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงทุ่งยั ง พร้อมระบบกระจายน ้า 56 โคก หมู่ท่ี 5 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 4.9752

1762 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างประตูเปิด-ปิดน ้าสะพานบ้านขมิ น 56 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.2

1763 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการถังเก็บน ้า/น ้ากินน ้าใช้วัดป่าดงหนองตาล 56 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

1764 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ( BOX CULVERT ) 56 6 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.85

1765 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ( BOX CULVERT ) 56 3 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.85

1766 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ( BOX CULVERT ) 56 2 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.85

1767 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ( BOX CULVERT ) 56 1 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.85

1768 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่ามะนาว ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 56 ท่ามะนาว นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 35

1769 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คึกฤทธ์ิ 56 ห้วยม่วง นาดินด้า เมืองเลย เลย ห้วยน ้าปวน 1.998

1770 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บหนองทุ่ม 56 หนองทุ่ม นาดินด้า เมืองเลย เลย ห้วยน ้าปวน 1.998

1771 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านน ้าแคม (ห้วยส้มพอ) พร้อมระบบส่งน ้า (ปชด) ต้าบลน ้าแคม อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 56 น ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1772 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ี 1,200 ไร่ บ้านนาโดน 56 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1773 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า  บ้านบัว พร้อมระบบส่งน ้า 56 บัว ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 25

1774 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 850 ไร่ บ้านดงหมู 56 ดงหมู ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 27

1775 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านนาหลวง 56 นาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1776 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ แก้มลิงหนองเซา 56 นาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 20

1777 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงยอ 56 ดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 20

1778 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านสระพัง 56 หนองสระพัง บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 35

1779 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 900 ไร่ บ้านหนองสระพัง 56 หนองสระพัง บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 38

1780 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านท่าลาด 56 ท่าลาด ท่าลาด เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

1781 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนขาว (ประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 56 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 95

1782 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองย่างชิ น 56 หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

1783 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านกระเสิม 56 กระเสิม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 38

1784 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หนองสาหร่าย แห่งท่ี 1 56 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 40

1785 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านขอนกอง(ประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 56 ขอนกอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 125

1786 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า  บ้านต้องใหม่ 56 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 28

1787 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านดอนข้าวหลาม 56 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

1788 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านพิมาน 56 พิมาน นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

1789 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านพิมานท่า 56 พิมานท่า พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

1790 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านปากบัง 56 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

1791 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองหอยใหญ่ 56 หนองห้อยใหญ่ สีชมพู นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

1792 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดอนหลวง 2 56 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 25

1793 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 800 ไร่ นองอีเดียก 56 นาทม นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 25

1794 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนสมอ 2 พื นท่ีชลประทาน 3,000 ไร่ 56 ดอนสมอ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 60

1795 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านตาล 56 ตาลน้อย นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 10

1796 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ แก้มลิงหนองบ่อตาอาด 56 เสียว บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 15

1797 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาขาม 56 วังยาง วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

1798 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาโพธ์ิ 2 พื นท่ีชลประทาน 500 ไร่ 56 นาโพธ์ิ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 29

1799 กรมชลประทาน คลองใส้ไก่จากล้าน ้าอูนถึงหนองโดนและเคร่ืองสูบน ้าพร้อมอุปกรณ์ 56 ท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10

1800 กรมชลประทาน ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงาม 56 โพนงาม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 10

1801 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองผือ 56 หนองผือ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 30

1802 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดงน้อย 56 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 40

1803 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ หนองคาด 56 บ้านแค สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 30

1804 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาค้า ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ 56 นาค้า โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1805 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 56 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

1806 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 56 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

1807 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 4 บ้านห้วยทราย (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 56 ห้วยทราย โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 240

1808 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าส้มโฮง 56 4/ท่าส้มโฮง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 27

1809 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสันติสุข(หนองเลิง) ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 56 สันติสุข ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 35

1810 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสวรรค์ 2 56 โนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ ห้วยคอง 35

1811 กรมชลประทาน เข่ือนป้องกันตล่ิงพังริมน ้าฮี 56 บ้านป่งไฮ นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 40

1812 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้า เกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว) 56 9 ดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 9.955737

1813 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ บ้านแก้ง 56 แก้ง ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 20

1814 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านกะพุง พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่ 56 1-16 - กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 15.08445

1815 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้าระดับต้าบล 56 - - หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 10.0563

1816 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 9 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1817 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 8 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1818 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 56 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

1819 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านงิ วด่อน บ้านงิ วด่อน ต้าบลงิ วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 56 งิ วด่อน งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

1820 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าแร่ บ้านท่าแร่ ต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 56 ท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 28

1821 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน ้ายาว 11.100 กม. จุดปล่อยปากคลองR-17Lและจุดปล่อยปากคลอง

R-16L(2567)

56 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 135.8777

1822 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าแพง บ้านป่าแพง ต้าบลดงชน  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 56 ป่าแพง ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 27

1823 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านยอดชาด (2) 56 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 35

1824 กรมชลประทาน ระบบผันน ้าร่องช้างเผือก-ห้วยนาซาว จ้านวน 1 แห่ง 56 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

1825 กรมชลประทาน ระบบผันน ้าบึงไฮ-บึงแต้ จ้านวน 1 แห่ง 56 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

1826 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนกุง (ประตูระบายน ้าบ้านหนองบึง  พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 56 โนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 65

1827 กรมชลประทาน ระบบท่อเช่ือมโยงบึงสูตร-บึงศาลา-บึงกลาง จ้านวน 1 แห่ง 56 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 15

1828 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าวัดไตรสิกขาราม พื นท่ีรับประโยชน์ 700 ไร่ 56 ฝาง แพด ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 25

1829 กรมชลประทาน อาคารท่อรับน ้า-ระบายน ้า ท่อขนาด1-0 1.30 ม. ยาว19.30กม.(2567) 56 นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 105.3437

1830 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน ้ายาว 11.100 กม.2567 56 หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 155.2888

1831 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 1 บ้านดงหม้อทอง (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า  พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 56 ดงหม้อทอง ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร ห้วยน ้ายาม 72

1832 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสามขา พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 56 สามขา ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 38

1833 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านต้นผึ งใหม่พัฒนา 56 ต้นผึ ง ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 39.82

1834 กรมชลประทาน อาคารทดน ้าในห้วยปลาหาง ขนาด1-2.40*2.40ม.(2567) 56 ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.4047

1835 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพลังใหม่ พื นท่ีรับประโยชน์ 1,750 ไร่ 56 พลังใหม่ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยฮี 41.5

1836 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 2 บ้านนาดี (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 56 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 90

1837 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ บ้านหนองหม่ืน 2 56 หนองหม่ืน ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 35



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1838 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 750 ไร่ บ้านภู่ 2 56 ภู่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 40

1839 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าเจริญ พื นท่ี ชลประทาน 1,000 ไร่ 56 เหล่าเจริญ เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1840 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านโคกคอย 56 โคกคอย เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1841 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านสุขส้าราญ 56 สุขส้าราญ เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

1842 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านนิคมดงบัง 56 นิคมดงบัง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

1843 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนสวาท 56 โนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1844 กรมชลประทาน ระบบกระจายน ้า สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านโพนตาล 56 โพนตาล โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 35

1845 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนบ่อ 56 โนนบ่อ โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 30

1846 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเปงจาน พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 56 เปงจาน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 40

1847 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าล้าห้วยบน บ้านกุดแห่ ต้าบลกุดแห่ อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 56 กุดแห่ กุดแห่ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.02

1848 กรมชลประทาน งานจัดระบบน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยล้าไย ระยะท่ี 1 56 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 9

1849 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้าระดับต้าบล 56 - - ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 90.5067

1850 กรมชลประทาน งานขยายเขตพื นท่ีชลประ ทานสถานีสูบน ้าบ้านนาสีดา (1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพน ้าต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 56 นาสีดา ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 7

1851 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้าห้วยแก้วแมง 56 1 ชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 5

1852 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าระบบท่อ 56 5 ยักษ์คุ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 23

1853 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าระบบท่อ 56 8 ศรีสมบูรณ์ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 23

1854 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าระบบท่อ 56 1 ชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 23

1855 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าระบบท่อ หมู่ท่ี ๘ ต้าบลชานุมาน อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาเจริญ 56 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 2

1856 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนกลอย ต้าบลนาบัว อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 56 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30

1857 กรมชลประทาน เข่ือนป้องกันตล่ิงพังริมน ้าฮี 56 บ้านท่าสวรรค์ บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 40

1858 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเสียว (ระยะท่ี 2) 56 ท่าเสียว นาไหม บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30

1859 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านออมกอ (ระยะท่ี2) 56 ออมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30

1860 กรมชลประทาน สถานีสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 1,700 ไร่ บ้านนาหินโหง่น 56 นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 48

1861 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดโงพร้อมระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ 56 6 โนนหนองค้า โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 51.2469

1862 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้าระดับต้าบลส้าโรง ช่วง 2 56 - - ส้าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 50.2815

1863 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านค้าผาสุข 56 เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

1864 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแซง 56 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

1865 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าลาด(ประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง พัฒนาลุ่มน ้าก้่าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) 56 ท่าลาด นาขาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 240

1866 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านตาลท่า 56 ตาลท่า พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 40

1867 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าพื นท่ีชลประทาน 2,000ไร่ บ้านโคกพระทาย 56 โคกพระทาย โพนทอง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 50

1868 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเซียงเซา พื นท่ีชลประทาน 350 ไร่ 56 เซียงเซา บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 25

1869 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หนองสาหร่าย แห่งท่ี 2 56 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 40

1870 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกระเทียม พร้อมระบบกระจายน ้า 56 9,14 ดอนแดง, เจริญทอง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 40.3016



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1871 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองฮู พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม น ้าพุง 30.2262

1872 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยโข่ง พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดงหนองบัว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 25.1885

1873 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านไคสี 56 5/ไคสี ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 35

1874 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 9 ค้าชมภู บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.5

1875 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 4/8 ค้าไชยวาล/แสงเจริญ นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 1.5

1876 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 7/4 นาแสงสาคร/ค้าไชยวาล นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 1.5

1877 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ บ้านเขามโนรมย์ 56 ขามมโนรมย์ ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 35

1878 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ บ้านน ้าบ่อ 56 น ้าบ่อ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 20

1879 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราแก่งนาง 56 13 แก่งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 10.97211

1880 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 56 - - ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยน ้าก้่า 10.0754

1881 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราหนองหนาว 56 2 หนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 6.212492

1882 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 4 ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

1883 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 4 ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

1884 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 2 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

1885 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1886 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1887 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 56 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

1888 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าปอแดง  บ้านเหล่าปอแดง ต้าบลเหล่าปอแดง  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 56 เหล่าปอแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

1889 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบ้านท่าวัด  บ้านท่าวัด ต้าบลเหล่าปอแดง  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 56 ท่าวัด เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

1890 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกก่อง ระยะ 2 บ้านโคกก่อง ต้าบลโคกก่อง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 56 โคกก่อง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

1891 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาแก บ้านนาแก ต้าบลดงมะไฟ  อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 56 นาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 30

1892 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน ้ายาว 11.100 กม. จุดปล่อยปากคลองR-17Lและจุดปล่อยปากคลอง

R-16L(2568)

56 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 135.8777

1893 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนน ้าค้า ระยะท่ี 2 56 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

1894 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านตองโขบ บ้านตองโขบ ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 56 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 30

1895 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพน บ้านโพน ต้าบล[บ้านโพน อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 56 บ้านโพน นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 30

1896 กรมชลประทาน ระบบผันน ้าบึงคัน-บึงกลาง จ้านวน 1 แห่ง 56 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15

1897 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านกลาง 56 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 35

1898 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า  พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านนาเพียง 56 นาเพียง นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

1899 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาถ่อน(ประตูระบายน ้าบ้านนาถ่อน พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 56 นาถ่อน หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 100

1900 กรมชลประทาน อาคารท่อรับน ้า-ระบายน ้า ท่อขนาด1-0 1.30 ม. ยาว19.30กม.(2568) 56 นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 105.3437

1901 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านค้ายาง พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 56 ค้ายาง ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 40.855

1902 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านขี เหล็ก พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 56 ขี เหล็ก ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 39.85

1903 กรมชลประทาน อาคารทดน ้าในห้วยปลาหาง ขนาด1-2.40*2.40ม.(2568) 56 ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 3.4047



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1904 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองผือ พื นท่ีรับประโยชน์ 1,800 ไร่ 56 หนองผือ สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 42.65

1905 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ในพื นท่ีต้นน ้าหนองหาร ห้วยแก้ง พร้อมระบบกระจายน ้า 56 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 21.762864

1906 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 11 ค้าบอนใต้ ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5

1907 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านดอนเม็ก 56 ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1908 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 3 บ้านหนองบัวเงิน (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 56 หนองบัวเงิน อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 165

1909 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านค้าบุญมี 56 ค้าบุญมี อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 35

1910 กรมชลประทาน ระบบกระจายน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 350 ไร่ บ้านบง 56 บง สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 20

1911 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกหัวภู พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 56 โคกหัวภู เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1912 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านสังคมพัฒนา 56 สังคมพัฒนา เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1913 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านสังคมพัฒนา 56 สังคมพัฒนา เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

1914 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านผือ 56 ผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 40

1915 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านสังกะสี 56 สังกะสี แก้งไก่ สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 40

1916 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกระแสนตอนบน พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 56 8 หนองหิน หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 30.2262

1917 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหินโงม 56 หินโงม โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 30

1918 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสุวอ 56 สุวอ นาค้า บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30

1919 กรมชลประทาน สถานีสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านคันพะลาน 56 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 84

1920 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยพุดชิ นพร้อมระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ 56 9 จอมปลวก สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 18.13572

1921 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้าระดับต้าบลส้าโรง ช่วง 3 56 - - ส้าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 151.131

1922 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยน ้าฮวย และระบบกระจายน ้า 56 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 40.2784

1923 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง 56 ผาพอด ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.011906

1924 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน ้าฮวย 56 ติ วน้อย นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.011906

1925 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน ้าสวย 56 ท่าสะอาด ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 2.011906

1926 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแดง 56 ปากชม ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 4.53132

1927 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยสงาว 56 สงาว ห้วยพิชัย ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 2.011906

1928 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณะ 56 ร่องจิก ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 2.011906

1929 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,300 ไร่ บ้านดงยอ 56 ดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 13

1930 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านเทพพนม 56 เทพพนม บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 35

1931 กรมชลประทาน ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านกลาง 56 กลาง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 38

1932 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านวังสิม 56 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

1933 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านฮ่องโจด 56 โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

1934 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านตับเต่า 56 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

1935 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดอนสมอ (แก้มลิงหนองสามขา) 56 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10

1936 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหนามแท่ง 56 โนนหนามแท่ง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 35



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1937 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ้งใหญ่ 56 บ้านดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 2.01392

1938 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองชัยวาน 56 บ้านหนองชัยวาน ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 2.01392

1939 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงสะคาม 56 บ้านหนองแก่งทราย ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.01392

1940 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยคองเค็ม 56 ทุ่งรวงทอง โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ ห้วยคอง 6.04176

1941 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน ้าเงือก 56 โนนมณี โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ ห้วยคอง 2.01392

1942 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ ฝายห้วยส้มกบ 56 พรานอ้น มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 30

1943 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ 56 12 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 12.08352

1944 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์ยางพารานาอุดม จ้ากัด 56 9 ทรายทอง นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 6.208915

1945 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.5

1946 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.5

1947 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 4 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1948 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 2 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1949 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1950 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 6 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

1951 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 56 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

1952 กรมชลประทาน ก่อสร้างคลองระบายน ้าขนาดล้าน ้าก้่า ก่อสร้างพนังขนาดล้าน ้าก้่าออกจากแนวเดิมข้างละ 100 เมตร ขุดลอกเกาะในล้าน ้าก้่า 56 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 88.5

1953 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแข้ บ้านหนองแข้ ต้าบลตองโขบ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 56 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

1954 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนกุง 56 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 40

1955 กรมชลประทาน งานก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเชียงสือ บ้านเชียงสือ ต้าบลโพนนาแก้ว อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 56 เชียงสือ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

1956 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเต่า พื นท่ีรับประโยชน์ 1,350 ไร่ 56 นาเต่า โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 37.655

1957 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าแห่งท่ี 5 บ้านดงหม้อทอง (ประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน ้า พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 56 ดงหม้อทอง ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 240

1958 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเสาวัด พื นท่ีรับประโยชน์ 1,750 ไร่ 56 เสาวัด โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 38.85

1959 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเมย พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 56 นาเมย เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

1960 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านดงมดแดง 56 ดงมดแดง เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

1961 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 1,050 ไร่ บ้านหนองแวง ต้าบลน ้าโมง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 56 สุขส้าราญ เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 35

1962 กรมทรัพยากรน ้า ระบบกระจายน ้าหนองหวายใหญ่ 56 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 2.00385

1963 กรมทรัพยากรน ้า ระบบกระจายน ้าหนองพรานแน 56 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 45.3132

1964 กรมทรัพยากรน ้า ระบบกระจายน ้าหนองแง้ง 56 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.00385

1965 กรมทรัพยากรน ้า ระบบกระจายน ้าหนองเอ่ียน 56 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2.00385

1966 กรมทรัพยากรน ้า ระบบกระจายน ้าหนองไข่นก 56 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 2.00385

1967 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 4 ท่าหายโศก เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5

1968 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร แห่ง 3 56 12 ค้าแก้ว อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5

1969 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร แห่ง 2 56 12 ค้าแก้ว อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

1970 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร แห่ง 1 56 12 ค้าแก้ว อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5

1971 กรมชลประทาน งานจัดระบบน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยล้าไย ระยะท่ี2 56 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 9

1972 กรมชลประทาน งานจัดระบบน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยโซ่ (ระยะท่ี1) 56 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 9

1973 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกระแสนตอนล่างพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 56 ห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 21.14616

1974 กรมชลประทาน โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน ้าห้วยทราย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพน ้าต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 56 ห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.2

1975 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์หนองซุมฮุง 56 หนองซุมฮุง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 2.01392

1976 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 นาพัง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1.5

1977 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 7 โคกสว่าง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1.5

1978 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 6 ดงยาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

1979 กรมชลประทาน สถานีสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 4,000 ไร่ บ้านโนนตาล (แห่งท่ี1) 56 โนนตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 87

1980 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งน้อย 56 วังโป่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.005812

1981 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดฮุง 56 ปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.005812

1982 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดบม 56 ท่าบุ่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 2.005812

1983 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน ้าสวย 56 วังม่วง เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 2.005812

1984 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน ้าสวย 56 วังเลา เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 2.005812

1985 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโง้ง 56 นาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 2.005812

1986 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น ้าคาน 56 ท่าล่ี ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 2.005812

1987 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 56 โนนสว่าง ท่าล่ี ท่าล่ี เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 2.005812

1988 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกวาง 56 หนองสิม นามาลา นาแห้ว เลย น ้าหมัน 2.005812

1989 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน ้าสวย 56 โพนสว่าง นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 2.005812

1990 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา 56 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 2.005812

1991 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา 56 โนนสมบูรณ์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 2.005812

1992 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา 56 นาหงษ์ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 2.005812

1993 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา 56 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 2.005812

1994 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบ่อชลประทาน 56 ลาด โคกขมิ น วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 2.005812

1995 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโพนทอง 56 โพนทอง ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 2.005812

1996 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่งใหญ่ 56 โนนวังแท่น ผาน้อย วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 2.005812

1997 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบง 56 หนองตาไก้ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 2.005812

1998 กรมทรัพยากรน ้า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน ้าห้วยปวน 56 หนองหมากแก้ว ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 2.005812

1999 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองบ่อ 56 ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

2000 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบ่อดอกซ้อน 56 พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

2001 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านดินด้า 56 หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

2002 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าหนองนางด่อน 56 หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2003 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านดอนสมอ 2 56 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 40

2004 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองกกคูณ 56 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

2005 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พื นท่ีชลประทาน 450 ไร่ แก้มลิงล้าห้วยใหญ่ 56 พรานอ้น ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 30

2006 กรมชลประทาน ห้วยบังอี พื นท่ีรับประโยชน์ 1,500 ไร่ 56 เหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 70

2007 กรมชลประทาน ห้วยโค้ง พื นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 56 ดง โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 15

2008 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรยางพาราค้าบง 56 9 ค้าบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 5.812639

2009 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 11 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2010 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

2011 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 6 เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

2012 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.5

2013 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 1 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1.5

2014 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2015 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2016 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 3 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2017 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 3 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2018 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 4 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2019 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2020 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2021 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2022 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 2 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

2023 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

2024 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 1.5

2025 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2026 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 56 5 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.5

2027 เทศบาลต้าบล โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านชะโนด ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 56 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 4.921631

2028 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากยาม (ประตูระบายน ้าบ้านปากยาม พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 56 ปากยาม สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 115

2029 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเชียงอาด พื นท่ีชลประทาน 1,000 ไร่ 56 เชียงอาด เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 40

2030 กรมชลประทาน ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมปรับปรุงประตูระบายน ้าห้วยลาน 56 6/ท่าส้าราญ น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 40

2031 กรมชลประทาน ก่อสร้างระบบผันน ้า ห้วยลาน-ห้วยคุก 56 7/เป้า บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 70

2032 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกนกพัฒนา 56 โคกนกพัฒนา บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 35

2033 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยค่าย 56 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 2.00782

2034 กรมชลประทาน งานจัดระบบน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยโซ่ (ระยะท่ี2) 56 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 9

2035 กรมทรัพยากรน ้า ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มันส้าปะหลัง 56 7 โคกนกกระเต็น โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 4.969355



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2036 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแก้วแมง พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 56 9,10 นิคมแปลง 2,นิคมแปลง 1 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 20.0782

2037 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยเม็ก 56 นาม่วง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.00782

2038 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยสามพาด 56 ป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.00782

2039 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์หนองเรือค้า 56 ถ่อนนาลับ ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2.00782

2040 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์หนองบ่อนกเป้า 56 ท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2.00782

2041 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์หนองแซงสร้อย 56 หนองแซงสร้อย น ้าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.00782

2042 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์หนองแวงเดิด 56 หนองแวงเดิด น ้าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.00782

2043 กรมทรัพยากรน ้า โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์หนองบวมเลา 56 สะแบง สะแบง หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 2.00782

2044 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 3 บ้านถ่อนค้าหวด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 1.5

2045 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 9 กลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.5

2046 ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน ้าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตร 56 9 ดงเย็นพัฒนา ค้าบง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 1.5

2047 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายน ้าและเพ่ิมปริมาณน ้าจ้าหน่าย กปภ.สาขาวังสะพุง - น.หนองหิน 57 โคกขมิ น วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 7

2048 โครงการจัดท้าคลองส่งน ้า สายบ้านโนน 57 หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 7

2049 กรมชลประทาน โครงการสูบน ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง 57 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

2050 กรมชลประทาน โครงการระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 57 ชะโนด ดงหลวง มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

2051 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า พืนท่ีชลประทาน 1060 ไร่ บ้านต้อนน้อย 57 บ้านท่าโพธิ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

2052 กรมชลประทาน สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองสังข์ (3) บ.หนองสังข์ (นพ.59-22 / 11 เม.ย. 59) 57 หนองสังข์  นาแก นครพนม น ้าพุง 0.5

2053 กรมชลประทาน โครงการสูบน ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง 57 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

2054 กรมชลประทาน โครงการระบบส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 57 ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2055 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (กกเกลุือ) 58 6 กกเกลือ ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.453

2056 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยปูน 58 5 ห้วยติ ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย น ้าสาน 1

2057 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าวังยาว 58 2 ไฮตาก ลาดค่าง ภูเรือ เลย น ้าสาน 5

2058 องค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือเก็บน ้าใช้เพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 58 9 ห้วยพระ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

2059 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงขุดลอกห้วยน ้าเท่ียง ม.1 บ้านนางาม ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 58 1 บ้านนางาม กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

2060 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดสระในเขตเทศบาล (ปีละ10บ่อ)  หมู่1,2,5,11,13 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 58 1,2,5,1

1,

เขตเทศบาลต้าบลปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.4

2061 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 58 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2062 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดสระท้ายล้าห้วยค้าใหญ่ 58 3 หนองเด่ินทุ่ง หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.3376

2063 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล้าห้วยกระดาง (บ้านแท่น หมู่ท่ี 10) ต.บ้านหยวก อ. ุ้โสม จ.อุดรธานี 58 10 บ้านแท่น บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 6

2064 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดสระน ้าในหมู่บ้าน (บ้านทุ่ง หมู่ท่ี 3) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 58 3 บ้านทุ่ง บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 0.75

2065 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้า (บริเวณหลัง อบต.ห้วยไผ่) 58 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2

2066 จังหวัด โครงการขุดบ่อ/สระ เพ่ือกักเก็บน ้า 58 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

2067 จังหวัด โครงการขุดบ่อ/สระ เพ่ือกักเก็บน ้า 58 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2068 จังหวัด โครงการขุดบ่อ/สระ เพ่ือกักเก็บน ้า 58 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.05



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2069 จังหวัด โครงการขุดบ่อ/สระ เพ่ือกักเก็บน ้า 58 3 พาลุกาเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

2070 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างระบบธนาคาน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 1 วังเลา เอราวัณ เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.431

2071 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน หนองวังปอพาน(อส)  หมู่2 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 2 บ้านปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2072 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน หนองป่าช้าบ้านปลาปากทุ่ง หมู่13  เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 13 บ้านปลาปากทุ่ง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2073 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน หนองฮ้านหญ้า หมู่13 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 13 บ้านปลาปากทุ่ง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2074 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน หนองไผ่  หมู่13 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 13 บ้านปลาปากทุ่ง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2075 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน หนองงิ ว หมู่13 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 13 บ้านปลาปากทุ่ง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2076 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน หนองกุดไผ่ หมู่5 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 5 บ้านกอก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2077 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด-ระบบปิด 59 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

2078 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด-ระบบปิด 59 8 ชะโนตใหญ่ ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2079 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด - ระบบปิด 59 7 กล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

2080 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด-ระบบปิด(บริเวณดอนแม่ขาว) 59 1 ขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2081 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด - ระบบปิด (ระบบเปิดห้วยค้าว่าเลือด 59 3 กุดข้าวปุ้น ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.3

2082 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด ภายในหมู่บ้าน 1-11 59 1-11 ทั งต้าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.4

2083 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด-ระบบปิด ภายในหมู่บ้านหมู่ 1-11 59 1-11 ทั งต้าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 4.53

2084 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน 59 6 โคกเจริญ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2085 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน 59 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2086 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน 59 5 นาคอย หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2087 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน 59 1 หัวขัวใต้ หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2088 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน บึงโมง จุดท่ี 1 59 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.3

2089 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน หนองใหญ่ บ้านโพนบก หมู่ท่ี 5 59 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2090 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หนองลุมพุก บ้านกลาง หมู่ท่ี 6 59 6 บ้านกลาง ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2091 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดิน หนองดินด้า บ้านค้าพี น้อย หมู่ท่ี 5 59 5 บ้านค้าพี น้อย ค้าพี นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2092 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างขุดบ่อน ้าธนาคารน ้าใต้ดินหนองไผ่ 59 2 หนองบ่อ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.7

2093 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างขุดบ่อน ้าธนาคารน ้าใต้ตินหนองยางกุด 59 4 ยางค้า หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1.2

2094 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด แห่งท่ี 5 บ้านฮ่องโจด 59 6 ฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2095 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด แห่งท่ี 6 59 7 สว่างภูมี โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2096 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด แห่งท่ี 4 59 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2097 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด แห่งท่ี 3 59 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2098 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด แห่งท่ี 2 59 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2099 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด แห่งท่ี 1 59 1 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2100 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองนายายชื น บ้านหนองเทาน้อย หมู่ท่ี 2 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2101 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองกกแสง บ้านหนองดู่ หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 6 หนองดู่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2102 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองสระอีสานเขียว บ้านหนองดู่ หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 6 หนองดู่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 3

2103 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินห้วยกุดจะหลอก บ้านนาเชือกใหญ่ หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 4 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 2.5

2104 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินหนองเทาน้อย บ้านหนองเทาน้อย หมู่ท่ี 2 ต้าบลหนองเทาใหญ่  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 59 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2105 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน(จุดท่ี 2) ระบบเปิด บ้านโคกสี หมู่ท่ี 1 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 59 1 บ้านโคกสี โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2106 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองผักแว่น หมู่ท่ี 7 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 59 7 บ้านหนองผักแว่น โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2107 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 6 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 59 6 บ้านหนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2108 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านฮองไฮ หมู่ท่ี 5 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 59 5 บ้านฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2109 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านมิตรภาพ หมู่ท่ี 4 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 59 4 บ้านมิตรภาพ โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2110 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านโนนฮัง หมู่ท่ี 3 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 59 3 บ้านโนนฮัง โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2111 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านโคกสี หมู่ท่ี 1 ต้าบลโคกสี อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 59 1 บ้านโคกสี โคกสี วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2112 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตร จุนานางไพรวัลย์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 40 เมตร ต้าบลยอดชาด อ้าเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม

59 3 หนองแคน ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.442

2113 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนนาแก้ว   หมู่ท่ี  12  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  

นางสมยงค์  คันทะนาต

59 12 บ้านโพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2114 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนนาแก้ว   หมู่ท่ี  12  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  2  

นายซ้าย  ทิพย์สุวรรณ

59 12 บ้านโพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2115 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนนาแก้ว   หมู่ท่ี  12  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  

นางเทียมทอง  อุเทนหลอย

59 12 บ้านโพนนาแก้ว นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2116 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคกลาง   หมู่ท่ี  11  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  

นายยอดชาย  พาระแพง

59 11 บ้านโพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2117 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคกลาง   หมู่ท่ี  11  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  2  

นายสมอน  บุบผาวรรณ์

59 11 บ้านโพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2118 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคกลาง   หมู่ท่ี  11  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  

นายชุรศักด์ิ  บุบผาวรรณ์

59 11 บ้านโพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2119 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านปุ่งวัฒนา   หมู่ท่ี  10  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี 3 นายด้า

  ยะตะโคตร

59 10 บ้านปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2120 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านปุ่งวัฒนา   หมู่ท่ี  10  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี 2  นาย

วิทูร  ปุ่งค้าน้อย

59 10 บ้านปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2121 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านปุ่งวัฒนา   หมู่ท่ี  10  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี 1 นาย

บุญเลิศ  นันไตร

59 10 บ้านปุ่งวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2122 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคน้อย   หมู่ท่ี  9  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  

นายรุ่งฤทัย  แสงพรมชารี

59 9 บ้านโพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2123 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคน้อย   หมู่ท่ี  9  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  2  

นายธีรชาติ  ทิพย์สุวรรณ์

59 9 บ้านโพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2124 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคน้อย   หมู่ท่ี  9  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  

นายทองมา  หลานเชษฐา

59 9 บ้านโพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2125 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านบึงศาลา   หมู่ท่ี  8  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  นาย

แถมชัย  หอมเมือง

59 8 บ้านบึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2126 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านบึงศาลา   หมู่ท่ี  8  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี 2  นาย

ประหยัด  นามวงค์

59 8 บ้านบึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2127 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านบึงศาลา   หมู่ท่ี  8  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  นาง

เรือง  มะตนเด

59 8 บ้านบึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2128 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าผาง   หมู่ท่ี 7  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร   บ่อท่ี  2  นางนุจริ

นทร์  พิพิทธภัณฑ์

59 7 บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2129 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าผาง   หมู่ท่ี 7  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร บ่อท่ี 1  นางร้าใย ปุ่ง

ค้าน้อย

59 7 บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2130 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงน้อย หมู่ท่ี 6  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี 3  นางพรมชัย

  ไผ่กรณ์

59 6 บ้านนาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2131 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงน้อย หมู่ท่ี 6  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี 2  นางสาว

เด่นสุดา  นาหม่ืนหงษ์

59 6 บ้านนาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2132 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงน้อย หมู่ท่ี 6  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร   บ่อท่ี 1 นางวันเพ็ญ

  อินธิกาย

59 6 บ้านนาตงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2133 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 5  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  นายทวีราบ 

 อ้าภาวงค์

59 5 บ้านปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2134 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 5  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  2  นายอภิสิทธ์ิ

  เจริญวงค์

59 5 บ้านปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2135 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 5  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  นายสัมฤทธ์ิ

  แสงพรมชารี

59 5 บ้านปุ่งใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2136 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ท่ี 4  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  นายชัยนนท์

  เขียวดี

59 4 บ้านปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2137 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ท่ี 4  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  2  นายร้วนชัย 

 วันลา

59 4 บ้านปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2138 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ท่ี 4  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  นายแท้ อุปคิ 59 4 บ้านปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2139 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคใหญ่   หมู่ท่ี  2  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  นาง

เลา  มาธรรม

59 2 บ้านโพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2140 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคใหญ่   หมู่ท่ี  2  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  2  

นายค้าโจม  นาหม่ืนหงษ์

59 2 บ้านโพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2141 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านโพนแคใหญ่   หมู่ท่ี  2  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  

นางสาวดาราพร  อุปคิ

59 2 บ้านโพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2142 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านนาตงใหญ่   หมู่ท่ี  1  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  3  นาง

สงัด  พรมเมือง

59 1 บ้านนาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2143 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านนาตงใหญ่   หมู่ท่ี  1  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  2  นาง

ดาวเรือง  แดงขจร

59 1 บ้านนาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2144 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด  บ้านนาตงใหญ่   หมู่ท่ี  1  ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  บ่อท่ี  1  นาย

สมพงษ์   หดทะเสน

59 1 บ้านนาตงใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยทวย 0.161

2145 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 59 10 รุ่งพนาไพร หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.148

2146 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 59 10 รุ่งพนาไพร หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.148

2147 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 59 10 รุ่งพนาไพร หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.148

2148 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 59 10 รุ่งพนาไพร หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.148

2149 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 10 ห้วยเด่ือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2150 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 10 ห้วยเด่ือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2151 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 4 ถ ้ากลองเพล โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2152 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 4 ถ ้ากลองเพล โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2153 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 4 ถ ้ากลองเพล โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2154 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 4 ถ ้ากลองเพล โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2155 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 4 ถ ้ากลองเพล โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2156 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้างบ่อผันน ้า  (ระบบปิดชนิดผันน ้า)  รายละเอียด ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภูก้าหนด 59 1 โนนทัน โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.1674

2157 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้าง  ระบบระบายน ้าไร้ท่อ  (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน )  สายบ้านยางหลวง ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง - บ้านหนองแต้ 

ต้าบลกุดดินจ่ี อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู   ความยาวรวม 500.00 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน

59 5 ยางหลวงใต้ กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.693

2158 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้าง  ระบบระบายน ้าไร้ท่อ  (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน )  สายบ้านยางหลวงเหนือ ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง - บ้านหนอง

แสง ต้าบลเก่ากลอย อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู   รายละเอียด  ความยาวรวม 1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

59 4 บ้านยางหลวงเหนือ กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.386

2159 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้าง  ระบบระบายน ้าไร้ท่อ  (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน )  สายบ้านกุดผึ ง ต้าบลกุดผึ ง - บ้านนาสี ต้าบลนาสี อ้าเภอ

สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู ความยาวรวม 500.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู

59 1 บ้านกุดผึ ง กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.693

2160 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกคลองน ้าสาธารณะ บ้านทุ่งสว่าง ต้าบลนาด่าน อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู 59 8 ทุ่งสว่าง นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

2161 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการก่อสร้าง  ระบบระบายน ้าไร้ท่อ  (ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน )  สายบ้านโนนปอแดง ต้าบลบ้านโคก - บ้านโคกสาริกา ต้าบล

บุญทัน อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู  ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

59 2 บ้านโนนปอแดง บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 2.772

2162 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดบ่อบาดาลหนองบ่อโคลน 59 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

2163 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดบ่อบาดาลวัดป่าดงหนองตาล 59 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

2164 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดบ่อบาดาลวัดป่าหนองกุง 59 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

2165 องค์การบริหารส่วนต้าบล ธนาคารน ้าใต้ดิน  บ้านดอนชาด  หมู่ท่ี 2 59 2 ดอนชาด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.1

2166 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2167 จังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน 59 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2168 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

2169 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 8 สุขส้าราญ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.4082

2170 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 6 หนองผือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

2171 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

2172 จังหวัด โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน 59 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

2173 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.05

2174 จังหวัด ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบเปิด) 59 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3595

2175 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดสะดือน ้าสาธารณะประโยชน์(ล้าห้วยยาง,ล้าห้วยน ้าค้า) 60 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.4

2176 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ(ดอนแม่ขาว) 60 1 ขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2177 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ(หนองชาด) 60 9 ชะโนตน้อย ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2178 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ(ห้วยแซง,ห้วยยาง,ห้วยน ้าค้าตอนบน,ห้วยน ้าค้าบริเวณนานางแดง,ห้วยน ้าค้าตอนล่าง) 60 11 นาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.7

2179 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ(ล้าห้วยค้าตาเต้อ) 60 8 ชะโนตใหญ่ ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

2180 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ 60 1-11 ทั งต้าบลขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

2181 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ(หนองบ่อ) 60 6 ชะโงม ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2182 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 61 8 หนองฟ้าแลบ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.279

2183 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟ้า 61 5 ก้างปลา ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.279

2184 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 61 14 หัวนายูง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.846

2185 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 61 12 นาเวียงใหญ่ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.846

2186 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 61 10 นาสีเทียน ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.846

2187 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในเขตพื นท่ีต้าบลภูหอ 61 ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.8

2188 จังหวัด โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าระบบท่อ อบต. นาถ่อน บ้านนาถ่อน หมู่ท่ี 12 - 14 -1 สายบังฮวก 61 12 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.015

2189 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ่อบาดาล 6 นิ ว ชั น 13.5 จ้านวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนท่ีก้าหนด

61 11 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

2190 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ล อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม บ่อบาดาล 6 นิ ว ชั น 13.5 จ้านวน 4 

บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีก้าหนด

61 5 หนองหญ้าปล้อง นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

2191 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ่อบาดาล 6 นิ ว ชั น 13.5 จ้านวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนท่ีก้าหนด

61 1 สีชมพู นาคู่ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

2192 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม บ่อบาดาล 6 นิ ว ชั น 13.5 จ้านวน 4 

บ่อ รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนท่ีก้าหนด

61 3 นามน พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

2193 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 9 ดงก้อม ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2194 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 9 ดงป่ายูง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2195 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 6 ดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2196 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 9 ดงป่ายูง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2197 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 9 ดงป่ายูง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2198 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 13 นาถ่อนท่า ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2199 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 13 นาถ่อนท่า ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2200 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 13 นาถ่อนท่า ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2201 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 13 นาถ่อนท่า ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2202 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 13 นาถ่อนท่า ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2203 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 11 หนองบัวโค้ง ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2204 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2205 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2206 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2207 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2208 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2209 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2210 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2211 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2212 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2213 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2214 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2215 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2216 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2217 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2218 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2219 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2220 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2221 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2222 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2223 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2224 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2225 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2226 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2227 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2228 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 1 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2229 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2230 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2231 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2232 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2233 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2234 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2235 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2236 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2237 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2238 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2239 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2240 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2241 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2242 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2243 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2244 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2245 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2246 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2247 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2248 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2249 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2250 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2251 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2252 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2253 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2254 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2255 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2256 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2257 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2258 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2259 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2260 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2261 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2262 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2263 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2264 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2265 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2266 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 14 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2267 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 13 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2268 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 13 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2269 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 13 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2270 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 13 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2271 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 13 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2272 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2273 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2274 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2275 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2276 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2277 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 9 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2278 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2279 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2280 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2281 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2282 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2283 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2284 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2285 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2286 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2287 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2288 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2289 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2290 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2291 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2292 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2293 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2294 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2295 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 8 ดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2296 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2297 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2298 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2299 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2300 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2301 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2302 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2303 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2304 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2305 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 7 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2306 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2307 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2308 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 6 ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2309 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2310 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2311 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 8 61 11 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2312 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 7 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2313 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 6 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2314 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 5 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2315 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 4 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2316 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 3 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2317 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

2318 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 4 หัวขัว นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2319 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 2 61 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2320 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 1 61 12 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2321 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2322 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 9 61 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2323 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดท่ี 10 61 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

2324 จังหวัด โครงการขยายเขตท่อส่งน ้าแรงดันสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หมู่ 4 ต้าบลโพธ์ิไทร อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 61 4 โคก โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 6.96

2325 จังหวัด โครงการขยายเขตท่อส่งน ้าแรงดันสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หมู่ 3 ต้าบลโพธ์ิไทร อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 61 3 หนองหล่ม โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 7.049

2326 จังหวัด โครงการขยายเขตท่อส่งน ้าแรงดันสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 ต้าบลโพธ์ิไทร อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 61 2 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 10.446

2327 จังหวัด โครงการขยายเขตท่อส่งน ้าแรงดันสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หมู่ 1 ต้าบลโพธ์ิไทร อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 61 1 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 3.485

2328 จังหวัด โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 61 1,2,3 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 6

2329 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าศิลา  บ้านท่าดินแดงพัฒนา

 หมู่ท่ี  12

61 12 ท่าดินแดงพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

2330 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ท่ี 7 61 7 หนองลุมพุก ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

2331 เทศบาลต้าบล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ป่าช้าสาธารณะ บ้านชัยชนะ  หมู่ท่ี  3 61 3 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.7133

2332 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 10 ห้วยเด่ิอพัฒนา โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577

2333 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 9 ห้วยเด่ือเหนือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577

2334 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 8 หนองบัวเหนือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577

2335 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 7 ภูพานค้า โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577

2336 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 6 ห้วยเด่ือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2337 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 5 อ่างบูรพา โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577

2338 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 4 ถ ้ากลองเพล โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577

2339 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 2 โนนทอง โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.26577

2340 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 14 โพธ์ิศรีพัฒนา กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2341 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 13 ทุ่งโปร่งศรีวิไล กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2342 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 12 ทุ่งโปร่งพัฒนา กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2343 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 11 ทุ่งโปร่งสามัคคี กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2344 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 9 โพธ์ิศรีสะอาดเหนือ กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2345 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 8 โนนอุดม กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2346 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 6 โพธ์ิศรีสะอาด กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2347 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 4 นางหลวงเหนือ กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2348 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 3 ทุ่งโปร่งใต้ กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2349 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 2 ทุ่งโปร่งเหนือ กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2350 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 1 กุดจิก กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2351 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2352 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2353 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2354 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2355 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 12 โชคชัย ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2356 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 8 โชคชัย ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2357 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 6 โนนสง่า ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2358 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 9 วังหินซา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2359 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 4 โนนส้าราญ นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2360 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2361 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 8 ศรีวิไล นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2362 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 61 7 โคกนกพัฒนา บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.26577

2363 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2364 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการระบบสูบน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน ้า 61 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.423

2365 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงานโซล่าเซลล์ (บ้านทุ่ง หมู่ท่ี 3) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 61 3 บ้านทุ่ง บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 0.3

2366 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงานโซล่าเซลล์ (บ้านหยวก หมู่ท่ี 1) ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี 61 1 บ้านหยวก บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี น ้าโมง 0.3

2367 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าท่อเหล่ียม 2 จุด 61 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.52

2368 จังหวัด ระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพ่ือการเกษตร) 61 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4

2369 จังหวัด โครงการส่งน ้าระบบท่อใต้ดิน 61 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.02



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (2,401 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (33,699 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน  ำภำคกำรผลิต

2370 จังหวัด โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 61 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.05

2371 จังหวัด โครงการขุดบ่อบาดานเพ่ือการเกษตร 61 10 โนนสว่าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

2372 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี  6 61 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2373 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 61 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2374 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 61 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2375 จังหวัด โครงการส่งน ้าระบบท่อใต้ดิน 61 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3

2376 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าท่อเหล่ียม 2 จุด 61 3 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3

2377 จังหวัด ระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพ่ือการเกษตร) 61 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4103

2378 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี  6 61 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2379 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 61 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2380 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 61 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2381 จังหวัด โครงการส่งน ้าระบบท่อใต้ดิน 61 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

2382 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าท่อเหล่ียม 2 จุด 61 5 นาขามป้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

2383 จังหวัด ระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพ่ือการเกษตร) 61 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

2384 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี  6 61 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2385 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 61 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2386 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 61 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2387 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2388 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 8 โคกทรายค้า นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2389 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2390 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2391 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 5 อ่างค้า นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2392 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 4 นาค้ากลาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2393 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2394 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชลประทานด้วยหิน 61 2 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2395 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 61 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.498

2396 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดเจาะบ่อบาดาล หลังโรงเรียนบ้านนาค้า-โนนขาม 61 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.124

2397 จังหวัด โครงการส่งน ้าระบบท่อใต้ดิน 61 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

2398 จังหวัด ระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพ่ือการเกษตร) 61 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

2399 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ท่ี  6 61 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2400 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  4 61 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1

2401 เทศบาลต้าบล โครงการสถานีสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน ้า เพ่ือการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 2 61 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 1



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
ทีจ่ะด้าเนินการในอนาคต 

พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580
ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

1 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าบ้านดงป่ายูง (ห้วยบังฮวก) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน พื นท่ีรับประโยชน์ 1,500 ไร่ 62 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 48.918

2 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าล้าน ้าเมา  จังหวัดนครพนม 62 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 85.47

3 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างประตูระบายน ้าห้วยแคน นานางนิสัย แรกเรียง หมู่ท่ี 1 62 1 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

4 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยผาคางพร้อมอาคารประกอบ ต้าบลไคสี อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 62 ดอนยม ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 40.7

5 เทศบาลเมือง ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน ้าปากห้วยก้าแพง 62 6 บ้านท่าโพธ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2

6 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าปากห้วยมุก  จังหวัดมุกดาหาร 62 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 91.575

7 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร.ห้วยเวียงคุก ระยะท่ี 2 (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั นน ้าโขง) 62 เวียงคุก เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 80

8 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร.ห้วยบังพวน ระยะท่ี 2 (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั นน ้าโขง) 62 ปะโค ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 30

9 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยเป 62 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 207.45

10 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้า ห้วยเด่ือ (ปชด.) 62 แก้งส้มโฮง หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 40

11 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าบ้านปากยาม (พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 62 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 105

12 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยอาฮง ต้าบลไคสี อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 62 3/อาฮง ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 720

13 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยก้านหญ้า ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 62 5/ท่าไคร้ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 500

14 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าอ่างเก็บน ้าหนองนกทาพร้อมขุดลอก บ้านท่าเรือ ต้าบลค้าแก้ม อ้าเภอโช่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 62 5/ท่าเรือ ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 250

15 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยน ้าทอน ต้าบลดงบัง อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 62 11/ท่าสีไคเหนือ ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 430

16 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยหนิง ต้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 62 7/ฝอยลม ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 490

17 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยแห่ ค้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 62 1/ท่าดอกค้า ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 540

18 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าห้วยอังฮ่า ต้าบลนากั ง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 62 2/หนองบัว นากั ง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 750

19 กรมชลประทาน ปตร.บ้านสุขเจริญ 62 12/สุขเจริญ นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 35

20 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้า ห้วยบังอ่ี   พื นท่ีรับประโยชน์   850 ไร่ 62 บุ่ง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 60

21 กรมชลประทาน ปตร.พอกใหญ่ ขนาด 11 ช่อง 6.00*5.00 ม 62 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 346.532

22 กรมชลประทาน ปตร.ในคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.1+460 ส้าหรับทดน ้าเข้าท่อส่งน ้า(2567) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4.6877

23 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารสลายพลังงาน จ้านวน 1 แห่ง(2567)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 16.4417

24 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารบังคับน ้า จ้านวน 1 แห่ง (2567)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 98.0917

25 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (Flume จ้านวน 1 แห่ง(2567)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.1733

26 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (คลองระบายน ้า(2567)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.6893

27 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้า กลางแม่น ้าสงครามตอนล่างและอาคารประกอบ 62 บ้านก่อ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 452.6

28 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้ากลางแม่น ้าสงครามพร้อมระบบส่งน ้า (พัฒนาลุ่มน ้าสงคราม) 62 ดอนแดง ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 190

29 กรมชลประทาน ปตร.ห้วยหลวง 62 3/อีหลุ่ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 35

30 กรมชลประทาน โครงการประตูระบายน ้าปากแม่น ้าสงครามพร้อมระบบส่งน ้า จังหวัดนครพนม 62 นาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1475

31 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้า ห้วยจ้าปา ขนาดบานระบายกว้าง 3.00x3.00  เมตร จ้านวน 4 ช่อง 62 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 35

32 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าห้วยชิ 62 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

33 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าห้วยคบ บ้านนาเพียงใหม่ ต้าบลนาเพียง อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 62 นาเพียงใหม่ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25

34 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (คลองระบายน ้า(2568)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.6893

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

35 กรมชลประทาน ปตร.ในคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.1+460 ส้าหรับทดน ้าเข้าท่อส่งน ้า(2568) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 4.6877

36 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (งานสะพาน แห่งท่ี1 และ งานสะพาน แห่งท่ี2 (2568)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 55.31

37 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารบังคับน ้า จ้านวน 1 แห่ง (2568)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 98.0917

38 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารสลายพลังงาน จ้านวน 1 แห่ง(2568)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 16.4417

39 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าฉุกเฉินควบคุมได้ (Flume จ้านวน 1 แห่ง(2568)) 62 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2.1733

40 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าห้วยนาหาร 62 ดอนยานาง นาซอ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 35

41 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าห้วยแคบ บ้านแก้ง ต้าบลศรีวิชัย อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 62 บ้านแก้ง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 25

42 กรมชลประทาน ก่อสร้างประตูระบายน ้าห้วยโมง (แห่งท่ี 2) 62 3/ปากมาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 200

43 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าห้วยจงอาง 63 - ป่งแดง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 1.508445

44 กรมชลประทาน ก่อสร้าง ปตร.ห้วยนาจาน ปตร.ห้วยทราย และปตร.พอกใหญ่2567 63 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 92.9208

45 กรมชลประทาน ปรับปรุงประตูระบายน ้า โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง 63 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 8

46 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร.ห้วยหมากก่อง (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั นน ้าโขง ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย) 63 หมากก่อง หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 110

47 กรมชลประทาน ปรับปรุงประตูระบายน ้าห้วยงึมน้อย (ปชด.) โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย พื นท่ีรับประโชน์ 500 ไร่ 63 หนองกุ้งใต้ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 50

48 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า ปตร.ห้วยแคน 63 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

49 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า ปตร.บ้านนาคู่ 63 นาแก นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 60

50 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า ปตร.บ้านนาขาม 63 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

51 กรมชลประทาน ก่อสร้าง ปตร.ห้วยนาจาน ปตร.ห้วยทราย และปตร.พอกใหญ่2568 63 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 185.8416

52 กรมชลประทาน ก่อสร้าง ปตร.ห้วยนาจาน ปตร.ห้วยทราย และปตร.พอกใหญ่2569 63 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 185.8416

53 กรมชลประทาน ปรับปรุง ปตร. บังพวน 63 ปะโค ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 10

54 กรมชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพเก็บกักและระบายน ้า ปตร.บ้านนาขาม 63 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

55 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าห้วยเซือม ต้าบลไคสี 64 ไคสี เมือง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

56 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้าบานโนนสรางไพร 64 ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

57 โครงการก่อสร้างสะพานและประตูเปิด-ปิด ผลักดันน ้าพื นท่ีกุดทิงระหว่างบ้านดง หมากยาง ต.บึงกาฬ-บ้านโนนวัง ต.โคกกล่อง อ.เมือง

บึงกาฬ

64 โคกกล่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

58 โครงการก่อสร้างสะพานและประตูเปิด-ปิด ผลักดันน ้าพื นท่ีกุดทิงระหว่างบ้านดง หมากยาง ต.บึงกาฬ-บ้านโนนวัง ต.โคกกล่อง อ.เมือง

บึงกาฬ

64 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30

59 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้ายาม 64 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

60 กรมชลประทาน ประตูระบายน ้ายาม 64 กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30

61 จังหวัด เข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น ้าเลย หมู่ท่ี 4 65 4 ท่ามะนาว นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 40

62 จังหวัด เข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น ้าเลย สายริมเลย  หมู่ท่ี 6 65 6 บ้านโพนค่าย นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 60

63 จังหวัด เข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น ้าเลยจากสะพาน - สถานีสูบน ้า อบต.เมือง หมุ่ท่ี 6 65 6 บ้านโพนค่าย นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 80

64 เทศบาลต้าบล โครงการปรับปรุงตล่ิง (หลังท่ีท้าการชุมชน) ซอยเทศบาล 8 หมู่ 14 65 14 หัวนายูง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 1

65 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง ริมห้วยบังกอ หมู่ท่ี 7 ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 65 7 ดอนม่วง ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

66 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพังริมห้วยบังกอหลังวัดโนนสะอาด บ้านหนองเซา ต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 65 5 หนองเซา ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

67 กระทรวงมหาดไทย โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 65 1 ดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15

68 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมโขง หมู่ท่ี 3 บ้านแก้งไก่ ต้าบลแก้งไก่ อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 65 3 บ้านแก้งไก่ แก้งไก่ สังคม หนองคาย น ้าโมง 40

69 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมโขง หมู่ท่ี 1 บ้านสังคม ต้าบลสังคม อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 65 1 บ้านสังคม สังคม สังคม หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 18.2

70 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 65 1 สองคอน สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

71 เทศบาลต้าบล เข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น ้าเลย ถึงสะพาน 65 4 ท่ามะนาว นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 40

72 กรมชลประทาน ป้องกันตล่ิงบ้านน ้าก้่า 65 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 40

73 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าพุง บ้านน ้าพุงสามัคคี หมู่ท่ี 6 ต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ความยาว 1,190 เมตร 66 เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 20

74 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนปองกันตล่ิงริมแมน ้าสงคราม บานทาพันโฮง หมูท่ี 14 ต้าบลนาทม

อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ความยาว 689 เมตร

66 นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 20

75 กรมโยธาธิการและผังเมือง เข่ือนปองกันตล่ิงริมแมน ้าสงคราม บานทากกแดง (ตอดานทายน ้า) (ติด

กับสะพานขาม อ้าเภอค้าตากลา) ต้าบลทากกแดง อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ความยาว 324 เมตร

66 ทากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20

76 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเลย 66 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 20

77 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเลย 66 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ห้วยน ้าปวน 20

78 ป้องกันตล่ิงริมล้าน ้าบัง บ้านพระรอง 66 พระรอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

79 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยโด พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 นาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 28

80 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยต้าย(ตอนล่าง) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 67 4 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 30

81 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านหนองท่ม พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 67 8 หนองท่ม โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 18

82 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยก้านเหลือง พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 67 3 นาขมิ น นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 25

83 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านโนนอุดมดี (ห้วยน ้าเมา) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 67 5 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 45

84 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านท่าพันโฮง (ห้วยฮี ) พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 67 9 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 44

85 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านปลาปากน้อย พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 67 3 ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 25

86 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างพนังกันน ้า  ห้วยสองคอน 67 9 ดงป่ายูง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

87 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 67 18 บ้านค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

88 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 67 5 นาค้า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

89 เทศบาลต้าบล ประตูระบายน ้า 67 1 ป่งไฮ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 30

90 เทศบาลต้าบล ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ห้วยแล้ง 67 8 สังคมพัฒนา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1.5

91 องค์การบริหารส่วนต้าบล ฝายกั นน ้าห้วยเมา ปากกว้าง 30-40 ม. 67 15 บ้านหนองบัวงาม โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 35

92 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์ดนายค้าสิงห์ 67 10 บ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

93 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิล์ดล้าห้วยน้อย บ้านนาม่วง 67 8 บ้านนาม่วง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

94 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์และวางท่อส่งน ้าเพือการเกษตร (วางท่อจากห้วยหลวงถึงทุ่งใหญ่) หมู่ท่ี 5 67 5 โนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5

95 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์และวางท่อส่งน ้าเพือการเกษตร (วางท่อจากบึงสังข์ถึงบ้านยางบึง) 67 3 ยางบึง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5

96 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (ตาดน้อย) 67 14 ดงหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

97 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (คุ้มตาดป่าไร่) 67 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.75

98 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (คุ้มภูอ่าง) 67 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

99 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม    จุดท่ี 2 67 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

100 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม จุดท่ี 1 67 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2

101 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ห้วยปูน จุดท่ี 2 67 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.6

102 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ห้วยปูน จุดท่ี 1 67 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

103 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม อ่างเก็บน ้าโนนเตาถ่าน จุดท่ี2 67 15 โนนเตาถ่าน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

104 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม อ่างเก็บน ้าโนนเตาถ่าน จุดท่ี1 67 15 โนนเตาถ่าน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

105 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ทล.2242-ภูอ่าง 67 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

106 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ล้าห้วยสนาม (คุ้มภูอ่าง) 67 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.35

107 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านห้วยยาง (โนนค่ายวัดป่าวังมนต์) จุดท่ี 2 67 10 ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.25

108 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านห้วยยาง (โนนค่ายวัดป่าวังมนต์) จุดท่ี 1 67 10 ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.35

109 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ล้าห้วยฮู (ทิศตะวันออก) 67 17 สามแยกถ ้าเสือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7

110 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ร่องน ้ารอด 67 6 ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

111 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านบุ่งซวย (ต่อบล๊อคเดิม) 67 2 บุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

112 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (ร่องงขี โม้) 67 9 นาหว้าน้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

113 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ทางลงห้วยบังโกย 67 9 นาหว้าน้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

114 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ร่องศาลา 67 19 สามแยกเมืองใหม่ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.75

115 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คุ้มท่าตาแหลว 67 15 โนนเตาถ่าน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.7

116 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ห้วยบังโกยน้อย 67 13 โชคชัย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.6

117 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ล้าห้วยซัน 67 6 ไทรย้อย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.75

118 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม สระหลวง 67 16 ดอนบาก ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.25

119 องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล. 67 11 หนองไก่ป่า กองโพน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

120 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านท่านาจันทร์ บ้านท่านาจันทร์ ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 67 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 8

121 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยกอก 8/ บ.กลาง ต้าบลปากตม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเล 67 ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

122 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยไผ่ 67 ผึ ง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.5

123 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยทวย พื นท่ีรับประโยชน์ 700 ไร่ 67 ทรายทอง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 35

124 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยก้านเหลือง  พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 นาขมิ น นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 25

125 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยกะซะ 67 ปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 9.6

126 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านไชยบุรี  พื นท่ีรับประโยชน์ 50 ไร่ 67 ไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

127 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยเชือม พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 โคกสว่าง ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 20

128 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยยาง พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 67 นาทุ่งม่ัง บ้านแก้ง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

129 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยนางออ พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 67 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

130 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยผักดอก พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 67 นาฮี หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

131 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านท่าพันโฮง(ห้วยฮี ) พื นท่ีรับประโยชน์ 1,000 ไร่ 67 ท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 48

132 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านนาทม(ห้วยบ่อหลวง) พื นท่ีรับประโยชน์ 450 ไร่ 67 บ้านนาทม นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 20

133 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านนาคูณใหญ่ (ห้วยแคน)  พื นท่ีรับประโยชน์ 1,000 ไร่ 67 นาคูณใหญ่ นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 25

134 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านบะหว้า(ห้วยแก) พื นท่ีรับประโยชน์ 1,000 ไร่ 67 บะหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 25

135 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านบะหว้าแห่งท่ี 2 (ห้วยแก) พื นท่ีรับประโยชน์ 450 ไร่ 67 บะหว้า บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 20

136 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านดอนแดงคอกช้าง พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 ดอนแดงคอกช้าง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 25

137 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านดอนแพง พื นท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ 67 ดอนแพง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

138 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านวังสิม(ห้วยบังขนัง) พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 28

139 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าล้าน ้าบัง (1)  ปตร.บ้านตับเต่า (คบ.น ้าก้่า) 67 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

140 กรมชลประทาน อาคารรับน ้าพนังกั นน ้าด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จ้านวน 2 แห่ง 67 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5.5

141 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าฝ่ังซ้าย ด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า 67 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

142 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าล้าน ้าบัง (2)  ปตร.บ้านตับเต่า (คบ.น ้าก้่า) 67 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

143 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านเอื อง (ห้วยหินกอง) พื นท่ีรับประโยชน์ 750 ไร่ 67 เอื อง บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 24

144 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยใหญ่ พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 67 ดอนป่าแคน โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 12

145 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านโนนกุง (ห้วยไผ่น้อย) พื นท่ีรับประโยชน์ 875 ไร่ 67 โนนกุง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30

146 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยแก้วแมง บ้านนิคมแปลง 6 พื นท่ีรับประโยขน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 67 นิคมแปลง 6 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 35

147 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยกระแสน บ้านห้วยกระแสน พื นท่ีรับประโยขน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 67 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 25

148 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าระบบท่อ หมู่ท่ี ๑ ต้าบลชานุมาน อ้าเภอชานุมาน จังหวัดชานุมาน 67 1 บ้านชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 23

149 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าหนองน้อย 67 บ้านพระธาตุสร้างแข้ หมู่ 19 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 35

150 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยแซ พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 67 วังแซ โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

151 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าล้าห้วยกุดจอ พื นท่ีรับประโยชน์ 450  ไร่ 67 โคกศิลา โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

152 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าร่องบอน พื นท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ 67 ทุ่งศรีอุดม โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

153 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าหนองบักชิน พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 67 เลาะ โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

154 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ห้วยหว้า  พื นท่ีรับประโยชน์  600 ไร่ 67 หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 15

155 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยยาง 67 หนองบัว กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 16

156 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ห้วยค้า 67 นามน บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15

157 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยแคน (คบ.น ้าก้่า) 67 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10

158 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านพันหาว(ห้วยฮี ) พื นท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ 67 พันหาว นาทม นาทม นครพนม ห้วยฮี 40

159 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านดอนศาลา(ห้วยกุดหล่ม) พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 67 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 18



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

160 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยไผ่น้อยพื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 67 กุดน ้าใส นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25

161 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านวังยาง(ห้วยม่วงไข่) พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 67 วังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 22

162 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าล้าน ้าบังบ้านกุงโกน  พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 45

163 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ห้วยไร่ 67 นาคอย ยอดชาด วังยาง นครพนม ห้วยน ้าก้่า 15

164 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านดอนสมอพื นท่ีรับประโยชน์ 600 ไร่ 67 ดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 24

165 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านนาจาน(ห้วยโคน) พื นท่ีรับประโยชน์ 800 ไร่ 67 นาจาน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 30

166 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านดอนถ่อน(ห้วยหินกอง) พื นท่ีรับประโยชน์ 750 ไร่ 67 ดอนถ่อน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 24

167 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยบอน  พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 นาสีนวน นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 25

168 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยตาหวัง พื นท่ีรับประโยชน์ 370  ไร่ 67 จอมปลวกสูง เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

169 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยสาธุง พื นท่ีรับประโยชน์ 350  ไร่ 67 ส้าโรง ส้าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

170 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้า ห้วยค้าใหญ่ 67 สุขเจริญ บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15

171 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านนาซ่อม พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 25

172 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยไผ่น้อยแห่งท่ี 2 พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 67 กุดน ้าใส นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20

173 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านสามัคคีน้อย (ห้วยหิน) พื นท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ 67 สามัคคีน้อย นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10

174 องค์การบริหารส่วนต้าบล ก่อสร้างคลองใส้ไก่จากอ่างเก็บน ้าชลประทานห้วยหินสู่แหล่งพื นท่ีทางการเกษตรและชุมชน 67 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

175 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยทางช้าง พื นท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ 67 ตูมหวาน บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 10

176 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านบึงแดง 67 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

177 กรมชลประทาน อาคารรับน ้าคลองดักน ้าห้วยน้อย พร้อมอาคารประกอบ 67 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

178 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าร่องช้างเผือก 67 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 30

179 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยยาง 67 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 20

180 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านป่าผาง 67 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

181 กรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าล้าห้วยทอน 2 67 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 25.75

182 กรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าล้าห้วยอิน บ้านหงษ์ทอง 67 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 20

183 กรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าคลองราญ บ้านหนองแวง 67 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 20

184 กรมชลประทาน โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน ้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพน ้าต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 67 - โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

185 กรมชลประทาน โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน ้า บ้านพิทักษ์ไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพน ้าต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 67 บ้านพิทักษ์ไทย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 20

186 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยกระจีน พื นท่ีรับประโยชน์ 500  ไร่ 67 โนนบก สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

187 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยปากแซง พื นท่ีรับประโยชน์ 450  ไร่ 67 ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16

188 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าบ้านกอก (ห้วยม่วงไข่) พื นท่ีรับประโยชน์ 550 ไร่ 67 กอก โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

189 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยมะแฟน พื นท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ 67 จอมมณีเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 30

190 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยค้าฮุย (คบ.น ้าก้่า) 67 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

191 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยบ้านพรมศรีธาตุ (คบ.น ้าก้่า) 67 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

192 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยซัน (คบ.น ้าก้่า) 67 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10

193 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยไผ่น้อยแห่งท่ี 3 พื นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ 67 โนนห้วยแคน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20

194 กรมชลประทาน อาคารบังคับน ้าห้วยฮู พื นท่ีรับประโยชน์  250 ไร่ 67 หนองคูณ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 16



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

195 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าบุ่งหมากโมง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 68 ค้าสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.8

196 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารรับน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าบัง ปตร.บ้านนาบัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 6 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าก้่า 68 นาบัว พระซอง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.95

197 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นฝายห้วยอีเลิง จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม 68 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.65

198 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกคลองใส้ไก่ 68 8 บ้านท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 2

199 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน ้าเข้านาคลองส่งน ้าสาย LMC กม.1+000 - กม.2+000 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา จ้านวน 1 แห่ง โครงการ

ชลประทานนครพนม

68 ดงหมู ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.6

200 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารควบคุมและส่วนประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยหินตาด จ้านวน 1 แห่ง 68 นาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 0.575

201 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารอัดน ้าห้วยแก้งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 68 ป่าก่อ หนองไฮ เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

202 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านขมิ นพร้อมทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง 68 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2

203 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าคลองผันน ้า โครงการพัฒนาลุ่มน ้าห้วยปลาหาง 68 ธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

204 กรมชลประทาน เพ่ิมศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน ้าหนองสองห้อง ต้าบลค่ายบกหวาน อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 68 หนองสองห้อง ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 2.5

205 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าห้วยซัน ( ปชด.) บ้านห้วยกระแสน จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 68 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.8

206 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าจ้านวน 5 แห่ง ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 68 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 5

207 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหัวงานอาคารบังคับน ้าห้วยชุมช้าง กม. 0+000 โครงการชลประทานหนองคาย 68 นาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.9

208 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าคลองส่งน ้าสถานีสูบน ้าท่ี 6-10 68 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย น ้าโมง 12.5

209 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าห้วยทม 68 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 7

210 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าบ้านนาเชือก ปตร.บ้านนาบัว 68 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 8

211 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา  เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 8 ระยะท่ี 6 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 1250 เมตร

68 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 15

212 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน ้าท่ี 9 ระยะท่ี 4 ปริมาณดินขุดลอก 150,000 

ลูกบาศก์เมตร  หินเรียง 950 เมตร

68 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย น ้าโมง 12

213 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารอัดน ้าห้วยแก้งอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอ้านาจเจริญ 68 ป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

214 กรมชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยลาน ระยะท่ี 8 ปริมาณดินขุดลอก 360,000 ลูกบาศก์เมตร 68 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 20

215 จังหวัด โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีดเสริมเหล็กล้าห้วยซ้าภูกอย 69 8 ใหม่สันติธรรม นาดอกค้า นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 0.356

216 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. หนองบ่อ 69 3 นาดงใหญ่ นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5

217 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอังฮ้าบ้านดาลบังบด หมู่ท่ี7 บ้านโนนชัยศรี หมู่ท่ี4 ต.โนนศิลา 69 7 ดาลบังบด นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5

218 กรมเจ้าท่า โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 69 9 ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 25.65

219 กรมเจ้าท่า โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 69 4 ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 25.65

220 กรมชลประทาน ปรับปรุงพนังกั นน ้าห้วยปลาหางพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง 69 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10

221 กรมเจ้าท่า โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีล้าน ้าสวย 69 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 25.65

222 กรมเจ้าท่า โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีล้าน ้าสวย 69 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 25.65

223 กรมเจ้าท่า โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 69 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 25.65

224 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงล้าห้วยใหญ่ (ต่อเน่ือง) 69 7 บ้านนาทราย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

225 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการปรับปรุงล้าห้วยวังไห่ 69 6 บ้านหนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

226 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าพื นท่ีย่านพาณิชยกรรมบริเวณห้วยหมากแข้งจรดชุมชนหนองเหล็ก 69 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1200

227 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดน ้าเค็ม 69 2 บ้านหัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.001

228 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกล้าห้วยแล้ง ม.11 ต.เมืองเพีย 69 1 บ้านเพีย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.001

229 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกล้าห้วยเซียง-ห้วยล่ี 69 2 บ้านหนองโน เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.001

230 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกล้าห้วยเชียง 69 2 หนองโน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.25

231 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนเมืองมุกดาหาร ระยะท่ี 2 จังหวัดมุกดาหาร 69 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 330

232 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 69 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 200

233 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนป่งขาม จังหวัดมุกดาหาร 69 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 300

234 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนหว้านใหญ่  อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 69 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 160

235 จังหวัด โครงการวางท่อผันน ้าออกจากท่ีท้าการเกษตรลงแม่น ้าโขง ในฤดูน ้าหลาก 69 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

236 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนเมืองสกลนคร ระยะท่ี 2  จังหวัดสกลนคร 69 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 386

237 กรมชลประทาน ก่อสร้างระบบผันน ้าจากฝายห้วยกุดแล้ง-อ่างเก็บน ้าหนองหมาคาบปลา(พรด.) 69 จ้าปา ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10

238 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนบ้านแพง จังหวัดนครพนม 69 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 170

239 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนบางทรายใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 69 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 420

240 จังหวัด โครงการวางท่อผันน ้าออกจากท่ีท้าการเกษตรลงแม่น ้าโขง ในฤดูน ้าหลาก 69 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

241 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนเมืองหนองคาย ระยะท่ี 2 จังหวัดหนองคาย 69 โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 150

242 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วม พื นท่ีชุมชนสังคม จังหวัดหนองคาย 69 แก้งไก่ สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 350

243 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนธาตุ จังหวัดเลย 69 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 120

244 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนด่านซ้าย จังหวัดเลย 69 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 180

245 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนวังสะพุง จังหวัดเลย 69 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 150

246 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบระบายน ้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนธาตุพนม จังหวัดนครพนม 69 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 100

247 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 69 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 370

248 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 69 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 240

249 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนบ้านจ่ัน จังหวัดอุดรธานี 69 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 320

250 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 69 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 300

251 เทศบาลต้าบล โครงการก้าจัดวัชพืชในล้าน ้า 70 8 บ้านหม่าน กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.2

252 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

253 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 เชียงคาน เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

254 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.45+000 ถึง กม.50+000 70 ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

255 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

256 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

257 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

258 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

259 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย กม.35+000 ถึง กม.40+000 70 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

260 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

261 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.74+170 ถึง กม.75+000 70 เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

262 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 เมือง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

263 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย กม.85+000 ถึง กม.90+000 70 กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

264 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.80+000 ถึง กม.85+000 70 กุดป่อง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

265 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย กม.95+000 ถึง กม.100+000 70 นาโป่ง เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

266 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.70+000 ถึง กม.72+170 70 นาอ้อ เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

267 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย กม.90+000 ถึง กม.95+000 70 นาอาน เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

268 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.65+000 ถึง กม.70+000 70 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

269 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.60+000 ถึง กม.65+000 70 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

270 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.55+000 ถึง กม.60+000 70 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

271 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 13.53

272 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.162+050 ถึง กม.165+000 70 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

273 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.155+000 ถึง กม.160+000 70 หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

274 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.145+000 ถึง กม.150+000 70 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

275 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.130+000 ถึง กม.135+000 70 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

276 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.128+400 ถึง กม.130+000 70 ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

277 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.110+000 ถึง กม.115+000 70 ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

278 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย กม.107+000 ถึง กม.110+000 70 ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

279 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.100+000 ถึง กม.105+000 70 ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 10

280 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 5.63

281 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.125+000 ถึง กม.126+400 70 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

282 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย 70 วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 2.73

283 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.120+950 ถึง กม.125+000 70 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

284 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าเลย  กม.115+000 ถึง กม.118+950 70 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

285 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 13.53

286 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.60+000 ถึง กม.65+000 70 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 5

287 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.55+000 ถึง กม.60+000 70 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5

288 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.80+900 ถึง กม.85+000 70 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

289 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.75+000 ถึง กม.78+900 70 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 5

290 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 3.15

291 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.95+000 ถึง กม.100+000 70 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 5

292 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.90+000 ถึง กม.95+000 70 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 5

293 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 2.6

294 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.181+550 ถึง กม.185+000 70 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

295 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.166+900 ถึง กม.170+000 70 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

296 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.35

297 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 4.39

298 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5.36

299 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.200+000 ถึง กม.204+080 70 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

300 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.190+270 ถึง กม.195+000 70 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

301 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.185+000 ถึง กม.188+270 70 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

302 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.86

303 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.210+000 ถึง กม.215+000 70 วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

304 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.195+000 ถึง กม.200+000 70 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

305 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.175+000 ถึง กม.179+550 70 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

306 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.170+000 ถึง กม.175+000 70 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

307 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 4.89

308 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม 70 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 4.86

309 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.240+000 ถึง กม.245+000 70 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

310 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.225+000 ถึง กม.230+000 70 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5

311 กรมเจ้าท่า โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศท่ีแม่น ้าสงคราม กม.250+000 ถึง กม.255+000 70 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 5

312 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในอ่างเก็บน ้า  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 70 - แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4

313 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้า  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน 70 - แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4

314 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้า พื นท่ี 100 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2567 70 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

315 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในอ่างเก็บน ้า พื นท่ี 120 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2567 70 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

316 กรมประมง โครงการก้าจัดวัชพืชลอยน ้าระยะท่ี 3 70 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 11.18

317 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยลาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่ 70 - น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.5

318 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยโมง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่ 70 - น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.5

319 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้า พื นท่ี 100 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2568 70 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

320 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในอ่างเก็บน ้า พื นท่ี 120 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ปี 2568 70 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

321 กรมประมง โครงการก้าจัดวัชพืชลอยน ้าระยะท่ี 4 70 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 13.25

322 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยลาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่ 70 - น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (339 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,328 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่วมและอุทกภัย

323 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยโมง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่ 70 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.5

324 จังหวัด พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วม ภายในเขตต้าบลหว้านใหญ่ 70 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4

325 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้า ปริมาณ 100 ไร่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ต้าบลแร่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 70 แร่ พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.4

326 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยลาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่ 70 - น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.5

327 องค์การบริหารส่วนต้าบล ป้องกันการกีดขวางทางน ้าล้าห้วยเหมือด 70 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.2

328 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยลาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่ 70 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.5

329 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยโมง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่ 70 - น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 0.5

330 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.ดอนแดง ระยะท่ี 2 ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร 71 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า 30

331 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าและอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาขาม 71 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 25

332 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ ช่วงท่ี 2 ปตร.บ้านนาบัว 71 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

333 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเทา ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร 71 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 28

334 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ ช่วงท่ี 2  ปตร.บ้านนาบัว 71 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

335 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านสองคอน 71 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

336 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังซ้ายล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเทา ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร 71 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 25

337 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าล้าน ้าบังพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว 71 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 5

338 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว 71 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 20

339 กรมชลประทาน พนังกั นน ้าฝ่ังขวา ปตร.บ้นนาขาม ช่วงท่ี 2 71 หนองบ่อ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
ทีจ่ะด้าเนินการในอนาคต 

พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580
ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรพัยากรน า้



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

1 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุอลอกล้าห้วยผามุม ม.7 บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว 72 10 เขาแก้ว เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5423

2 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ(อ่างหนองป่าติ ว) ม.5 บ.วังอาบช้าง ต.เขาแก้ว 72 5 วังอาบช้าง เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5254

3 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกล้าห้วยทรายน้อย ม.3 บ.น ้าอ้อม ต.ธาตุ 72 3 น ้าอ้อม ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.499

4 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกสระน ้าสาธารณะหนองโง้ง ม.14 บ.ธาตุ ต.ธาตุ 72 14 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.4504

5 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกสระน ้าสาธารณหนองตามูล ม.10 บ.โนนภูทอง ต.ธาตุ 72 10 โนนภูทอง ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5503

6 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกห้วยทรายใหญ่ ม.3 บ.น ้าอ้อม ต.ธาตุ 72 3 น ้าอ้อม ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.535

7 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกสระน ้าสาธารณะหนองคังคา ม.14 บ.ธาตุ ต.ธาตุ 72 14 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5117

8 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกน ้าฮวย บ.นาซ่าว ม.1 และ ม. 14 ต.นาซ่าว 72 1,14 นาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.3434

9 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกล้าห้วยทราย ม.2 บ.น ้าพร ต.ปากตม 72 2 น ้าพร ปากตม เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1976

10 จังหวัด โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกล้าห้วยแห้ว ม.3 บ.สาระแพ ต.หาดทรายขาว 72 3 สาระแพ หาดทรายขาว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.348

11 จังหวัด โครงการขุดลอกฝายห้วยขี หมู หมู่ท่ี2 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 72 2 เสี ยวเหนือ เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

12 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยน ้าซู้ หมู่ท่ี3 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 72 3 โพนป่าแดง เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2

13 จังหวัด โครงการขุดลอกฝาย มข.27 ล้าห้วยน ้าซู้ หมู่ท่ี2 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอมือง จังหวัดเลย 72 2 เสี ยวเหนือ เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.1

14 จังหวัด โครงการขุดลอกฝาย มข.27ล้าห้วยน ้าซู้ หมู่ท่ี6 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 72 6 เสี ยวใต้ เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2

15 จังหวัด โครงการขุดลอกฝาย มข.27 ล้าห้วยน ้าคิวน้อยหมู่ท่ี5 ต้าบลเสี ยว อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 72 5 น ้าคิว เสี ยว เมืองเลย เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

16 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ท่ี 14 72 14 หัวนายูง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

17 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ท่ี 7 72 7 หนามแท่ง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

18 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ท่ี 4 72 4 นาหว้า ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.5

19 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดลอกห้วยน ้าพาน 72 7,8,9,1

1

หนามแท่ง,หนองฟ้าแลบ,นา

เวียง,นาทุ่ม

ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 8

20 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดลอก     ล้าน ้าหมันในเขตเทศบาลต้าบล      ศรีสองรักและเขตติดต่อ ใกล้เคียง 72 3,9 เด่ิน,นาเวียง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 7

21 กรมทรัพยากรน ้า โครงการขุดลอกห้วยยางบง บ้าน  นาเวียงใหญ่ หมู่ท่ี 12 72 12 นาเวียงใหญ่ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 1.999

22 จังหวัด โครงการขุดลอกฝายกกข่าโกน 72 2 รักธรรม ท่าสะอาด นาด้วง เลย ห้วยน ้าปวน 20

23 จังหวัด ขุดลอกก้าจัดวัชพืชหนองนาแปลน(ตอนเหนือ) 72 3 อุ่มมะนาว หนองคัน ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.414

24 จังหวัด โครงการขุดลอกสระเก็บน ้า ภายในโครงการพัฒนาพื นท่ีเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว บ้านนาซ้าแซง 72 5 นาซ้าแซง เขาหลวง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2

25 จังหวัด ขุดลอกคลองหนองหลวงบ้านนาวัว  หมู่ท่ี 7 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,985 ลูกบาศก์

เมตร

72 7 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.259

26 จังหวัด โครงการขุดลอกปากคลองบุ่งแย้เช่ือมแม่น ้าเลย บ้านทรายขาวใน   หมู่ท่ี 5 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 72 5 ทรายขาว ทรายขาว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.074

27 จังหวัด โครงการขุดลอกแต่งแนวตล่ิงรอบบุ่งก้านเหลือง 72 4 บ้านวังเด่ือ ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.273

28 จังหวัด โครงการขุดลอกแต่งแนวตล่ิงรอบบุ่งดินจ่ี บ้านวังกกเด่ือ 72 4 วังกกเด่ือ ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.498

29 จังหวัด โครงการขุดลอกแต่งแนวตล่ิงรอบบุ่งตาข่าย 72 2 บุ่งตาข่าย ปากปวน วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.189

30 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองบุ่งค้อ บ้านบุ่งค้อ หมู่ท่ี 1  ต้าบลทรายขาว  อ้าเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,985 

ลูกบาศก์เมตร

72 1 บุ่งค้อ วังสะพุง วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

31 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยค้าอีนาง 72 7 ห้วยทรายค้า ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.499

32 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยเปียก 72 7 ห้วยทรายค้า ศรีสงคราม วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0.496

33 จังหวัด โครงการขุดลอกหน้าฝ่ายขนาดเล็ก บ้านหมากแข้ง 72 9 หมากแข้ง หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ
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 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

34 จังหวัด โครงการขุดลอกฝายน ้าฮวย บ้านเล้า 72 3 เล้า หนองงิ ว วังสะพุง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0.5

35 จังหวัด โครงการขุดลอกล้ารางสาธารณเขตติดต่อกุดสวรรค์-บ้านกลางใต้ 72 15 กุดสวรรค์ หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

36 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยปูน 72 15 ทุ่งโพธ์ิ ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.093

37 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยซ้าแคน 72 11 ผาฝ้าย ปวนพุ หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 0.188

38 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยขี คร่ัง 72 13 สุขใจ หนองหิน หนองหิน เลย ห้วยน ้าปวน 1.5

39 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าน ้าฮวย 72 - - เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1.5

40 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยซ้าจวง บ้านซ้าขาม หมู่ 14 ต้าบลผาอินทร์แปลง 72 14 ซ้าขาม ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.5

41 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยลึก บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2 ต้าบลผาอินทร์แปลง 72 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.47

42 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยลิ นควาย บ้านหนองน ้าใส หมู่ 8 ต้าบลผาอินทร์แปลง 72 8 หนองน ้าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 2.24

43 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยตาดคล้า บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ต้าบลผาอินทร์แปลง 72 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 2.98

44 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยน ้าบุ้น บ้านหนองใหญ่ หมู่  1 ต้าบลผาอินทร์แปลง 72 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.59

45 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยซ้าขาม บ้านซ้าขาม หมู่ 14  ต้าบลผาอินทร์แปลง 72 14 ซ้าขาม ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.69

46 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยซ้าจ้าปา บ้านหนองน ้าใส หมู่ 8 72 8 หนองน ้าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.518

47 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยซ้าควาย บ้านซ้าขาม หมู่ 14 72 14 ซ้าขาม ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.708

48 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยลิ นควาย บ้านซ้าขาม หมู่ 14 72 14 ซ้าขาม ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.704

49 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยฝีฝืด บ้านเอราวัณ หมู่ 12 72 10 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.649

50 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยน ้าบุ้นตอนบน บ้านหนองน ้าใส หมู่ 8 72 8 หนองน ้าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.476

51 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยน ้าบุ้นตอนล่าง บ้านหนองน ้าใส หมู่ 8 72 8 หนองน ้าใส ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.518

52 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนล่าง บ้านดงนกกก หมู่ 6 72 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.826

53 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนบน บ้านดงนกกก หมู่ 6 72 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.885

54 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนบน บ้านผานาง หมู่ 5 72 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.885
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แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

55 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยซ้ากอก บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4 72 4 ผาอินทร์แปลง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.625

56 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนบน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4 72 4 ผาอินทร์แปลง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.538

57 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยลิ นควาย บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2 72 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 2.13

58 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยไฮ บ้านผานาง หมู่ 5 72 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.07

59 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยบงเล็ก บ้านเอราวัณ หมู่ 3 72 3 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.5

60 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยบงตอนล่าง บ้านเอราวัณ หมู่ 3 72 3 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 0.578

61 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยภูน้อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 72 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1.1

62 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนล่าง บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2 72 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1

63 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยลิ นควาย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ต้าบลผาอินทร์แปลง 72 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 1

64 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าน ้าหมัน/ล้าน ้าศอก 72 1และ3 บ้านด่านซ้าย/บ้านเด่ิน ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 0.1

65 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกและเสริมคันฝายสาธารณะ หร้อมทั งวางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร ห้วยกบหม่ืน 72 3 หัวนา แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 7

66 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกคลองล้าน ้าแพร่ 72 แสงภา นาแห้ว เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 0.5

67 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยบง หมู่ท่ี 6 72 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.2

68 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเฉียงนา (ศาลเจ้าปู่พระยาศรีโทน) หมู่ท่ี 6 72 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.3

69 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโพนตากอง (ร่องแมว) 72 2 หนองเสือคราง หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.2

70 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกบุ่งท้าวทอง หมู่ท่ี 6 72 6 ป่าจันตม หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.5

71 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน ้านาเหนือ หมู่ท่ี 7 72 7 ภูเรือ หนองบัว ภูเรือ เลย น ้าสาน 0.3

72 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยซ้าทอง บ้านซ้าทอง หมู่ 11 72 หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 1.063

73 จังหวัด โครงการปรับปรุงแหล่งน ้า (สระน ้าพระทัย) หมู่ท่ี 2 ต้าบลแสนพัน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 2 แสนพัน แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.997

74 จังหวัด โครงการขุดลอกหัวยวังปลา หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 6 โนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

75 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยวังปลา  หมู่ท่ี 6 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72  ุ6 โนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

76 จังหวัด โครงการขุดลอกปรับปรุงห้วยเซือม (ตอนเหนือ) หมู่ท่ี 1 - 5 ต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 1 นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.1

77 จังหวัด โครงการปรับปรุงแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ล้าห้วยเซือมตอนใต้ หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 8 โคกสะอาด ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5
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78 จังหวัด โครงการปรับปรุงแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ขุดลอกหนองบึงเหล็ก หมู่ท่ี 10 ต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 10 บูรพา ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

79 จังหวัด โครงการปรับปรุงแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ล้าห้วยเซือมตอนกลาง (ฝ่ังทิศตะวันตก) หมู่ท่ี 5 ต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม

72 5 โคกสว่าง ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.46

80 จังหวัด โครงการปรับปรุงแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ล้าห้วยเซือมตอนกลาง (ฝ่ังทิศตะวันออก) หมู่ท่ี 4 ต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม

72 4 ดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

81 จังหวัด โครงการขุดลอกแหล่งน ้าธรรมชาติหนองชุมดิน หมู่ท่ี 9 ต้าบลนาถ่อน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.92

82 จังหวัด โครงการขุดลอกสระน ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าใช้เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 ต้าบลนาถ่อน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 12 นาถ่อนเหนือ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.2616

83 จังหวัด โครงการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน ้าห้วยทราย (ตอนบน) หมู่ท่ี 5-7 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 5,7 ห้วยทราย,ไทยเจริญ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

84 จังหวัด โครงการขุดลอกแหล่งน ้าธรรมชาติ ห้วยกุดตุ้มนก หมู่ท่ี 9 ต้าบลนาถ่อน อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 72 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.484

85 กระทรวงมหาดไทย ขุดลอกห้วยแล้ง 72 6 ดอนบาก นางัว บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

86 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยน้อย 72 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

87 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้าหมากฝัก 72 2 บ้านโพนสวรรค์ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

88 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองดง 72 7 โพนป่าหว้าน ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

89 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแต้ 72 3 วังไฮ ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

90 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองยาว 72 11 หนองยาว ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

91 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดข้าวปุ้น 72 11 หนองยาว ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

92 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยสายหนองแสง (ตอนบน) 72 9 ดอนแดง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

93 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี หมู (ตอนบน) 72 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

94 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยบ่อน้อย (ตอนบน) 72 14 เจริญทอง ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

95 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยสายดอนกกงิ ว 72 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

96 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเอือด 72 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

97 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยซวง ช่วงใน 72 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

98 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองท่มน้อย 72 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

99 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหัวเมย 72 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.22

100 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบ่อขี นก 72 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

101 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยวังหิน (ห้วยหมากแงว) 72 2 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

102 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหินหนองคลุมดิน 72 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2.5

103 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงอ้อ บ.กลางน้อย ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมีองนครพนม จ.นครพนม 72 7 กลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

104 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองประมง บ.กลาง ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 72 4 กลาง บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

105 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบังฮวก บ.ดงติ ว ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 72 9 ดงติ ว บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

106 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยไร่ 72 1 โนนสวรรค์ เรณู เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.492

107 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบง 72 2 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.457

108 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบัว 72 13 บ้านนางามเหนือ นางาม เรณูนคร นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.345

109 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสระพัง 72 12 บ้านน้อยพัฒนา นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.429
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110 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองพอก 72 11 สร้างแป้น นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.374

111 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยนาใต้ 72 8 โนนค้า นางาม เรณูนคร นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.385

112 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยปลาคูณ 72 2 บ้านนาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 0.5

113 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหนองผักตบ นานายบุญเรือง ถึงนานายภูชิต 72 1 บ้านค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

114 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองดู่ บ้านกุดสะกอย หมู่ท่ี 7 ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม 72 7 กุดสะกอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 0.5

115 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

ขุดลอกหนองไผ่ บ้านไชยบุรี หมู่ท่ี 7 72 7 ไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 5

116 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยสาธารณะประโยชน์ล้าห้วยกัด 72 1 บ้านหนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.5

117 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกสระน ้าสาธารณะประโยชน์ โคกคูดิน 72 7 บ้านหนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.6

118 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะประโยชน์หนองเทา 72 1 บ้านหนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.5

119 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเส่ือม 72 1-8 ดงขวางทุ่ง-ศรีนคร แสนพัน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1

120 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยกุดตุ้มนกด้านทิศใต้ 72 9 ดงป่ายูง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

121 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบุ่งนาแซง 72 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

122 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงโพนจิก 72 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10

123 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยกกตาล 72 2 นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.75

124 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองใหญ่ 72 5 โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3

125 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงโมง 72 3 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.8

126 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยขอนแก่น 72 13 นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

127 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองขุมดิน 72 9 ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.5

128 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยก้านเหลือง หมู่ 2 72 ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

129 องค์การบริหารส่วนต้าบล ชุดลอกหนองก้่าหลง หมู่ 10 72 ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

130 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยจ้าปา หมู่ 9 72 9 จ้าปา ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

131 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหนองแคน หมู่ 9 72 9 จ้าปา ก้านเหลือง นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 1

132 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแสง 72 2 บ้านค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

133 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเบือก 72 หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

134 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองซน 72 1 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1

135 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองโปร่ง 72 4 บ้านสามแยก หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

136 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสิม 72 2 บ้านค้าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

137 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาดี 72 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

138 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองไชยวาน 72 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 1

139 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยสายค้าภู 72 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

140 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยดอกเกตุ 72 5 บ้านนาดีเหนือ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

141 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง 72 4 บ้านสามแยก หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5
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142 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยทรายบ้าน 72 3 บ้านนานอ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

143 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหนองประมง 72 9 บ้านเทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

144 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีบุ๋น (ตอนเหนือ) 72 9 บ้านเทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

145 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหนองซน 72 8 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

146 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีบุ๋น 72 8 บ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

147 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองใต้ 72 6 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

148 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกลาง 72 6 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

149 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัว 72 6 บ้านนาดีใต้ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

150 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยทราย (ตอนบน) 72 10 บ้านแสนส้าราญ หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

151 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหินแตก 72 7 บ้านชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0.5

152 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหนองงูเห่า 72 5 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.558

153 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหนองสิม 72 4 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.72

154 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหนองกุง 72 3 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.504

155 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหนองเรือ 72 2 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.535

156 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยมดคัน 72 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.373

157 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระตาอ้วน 72 5 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.189

158 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระดอนปู่ตา 72 8 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.173

159 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระห้วยตาปัน 72 5 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.58

160 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยล้าห้วยกอก 72 5,7 บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.842

161 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยแสง 72 6 สามแยก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.157

162 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยพิพีด 72 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.138

163 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยแก 72 3,4,5 นาซ่อม,บะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.54

164 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมดคัน 72 1,8 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.325

165 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหว่าน 72 8 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.331

166 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหลวง 72 3 นาซ่อม ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.265

167 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหนองแต้ 72 1 ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.223

168 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกหนองทามหวาย 72 7 ม่วง นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 6.537

169 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยไผ่ สายวังเดือนห้า 72 10 หนองบัว นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

170 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก 72 8 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

171 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเรือ 72 7 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 1.5

172 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบ้ว 72 9 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

173 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองทุ่ม 72 8 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5
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174 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแปน 72 8 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.2

175 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแปนน้อย 72 8 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

176 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองน ้าจั น 72 9 ตาล นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

177 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยบง 72 13 อูนยางค้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

178 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฮ่องยาว 72 13 อูนยางค้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

179 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแสนพัน 72 11 อูนยางค้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

180 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยนาพระ 72 6 นาพระ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.2

181 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยกอก 72 14 โนนห้วยแคน นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.3

182 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยผักหนาม 72 10 หนองบัว นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.3

183 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระหนองช้าแฮด 72 5 บะหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.511

184 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยตับเต่า(นานายเสถียร) ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 72 2 โพนสวาง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

185 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยวังดินดาก ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 72 8 โคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.5

186 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยแคน ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 72 3 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.35

187 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยอิตู่ ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 72 2 โพนสวาง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.47

188 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกห้วยสองคม หมู่2 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 72 2 บ้านปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.1

189 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกห้วยไผ่-วังตาโส หมู่11 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 72 11 บ้านโนนคูณ ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.886

190 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน

โครงการขุดลอกห้วยท่าแฮ่ หมู่1 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 72 1 บ้านปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

191 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยน้อย หมู่ท่ี 3 72 3 โพนทัน หนองฮี ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.3

192 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองกับดินดาก 72 8 บ้านท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 2

193 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแปน 72 8 บ้านท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 5

194 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองปลากระเดิด 72 8 บ้านท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 2

195 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกกุดนานิล 72 8 บ้านท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

196 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกกุดกงเกวียน 72 8 บ้านท่า โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

197 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยโคกกลาง 72 7 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

198 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองขุมดิน 72 5 หนองนกทา โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

199 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบ่อออง 72 3 โพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

200 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยประดู่ 72 2 โพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 0.5

201 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเช่ือมระหว่างหนองโดน-หนองพะเบลอ 72 6 บ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2

202 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเช่ือมระหว่างหนองหญ้าม้า-บอง-หมากแกะ 72 6 บ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.45

203 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเช่ือมระหว่างหนองโดน-หนองหมากแกะ 72 6 บ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.2

204 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหมากแกะ 72 6 บ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 1.24

205 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองแคนลู้น 72 7 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 9.874
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206 กระทรวงมหาดไทย ขุดลอกห้วยขอนดอก 72 6 โคกสวาง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 3.6

207 กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าหนองฮีน้อย 72 6 โคกสวาง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 3

208 กระทรวงมหาดไทย โครงการขุดลอกล้าห้วยบอน-บ้านนาแวง 72 9 ห้วยบอนพัฒนา นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 6

209 กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยบอนพัฒนา หมู่ 9 72 9 ห้วยบอนพัฒนา นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 6

210 กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบริเวณหนองหลวง 72 1 นาสวรรค์ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 50

211 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยค้าปะกั ง หมู่ 9 บ้านท่าสวาท  ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 72 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.5

212 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยแก่นคูณ หมู่ 14 บ้านท่าล่ี ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 72 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

213 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองบ่อเสน่ห์ หมู่ 16 บ้านอีสานพัฒนา ต้าบลโซ่ จังหหวัดบึงกาฬ 72 16 อีสานพัฒนา โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

214 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกหนองกระซะใหญ่ หมู่ 3 บ้านโนนอุดม ต้าบลบัวตูม จังหหวัดบึงกาฬ 72 3 โนนอุดม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1.1646

215 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกล้าห้วยใหญ่ หมู่ 3 บ้านโพนทอง ต้าบลหนองพันทา อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 72 หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

216 กรมการปกครอง โครงการขุดลอกห้วยเค็มตอนบน หมู่ 6 บ้านหนองพันทา ต้าบลหนองพันทา จังหหวัดบึงกาฬ 72 หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

217 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการขุดลอกหนองเลิง (หนองหวาย) 72 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3

218 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการขุดลอกหนองเลิงด้านทิศใต้ หมู่ท่ี 5 72 5 สันติสุข ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2

219 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหมากย้อย(ตอนบน) 72 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3.5

220 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแวง 72 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3

221 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหนิง 72 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.5

222 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกวังเดือนห้า 72 8 บ้านหนองนาแซง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.524

223 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองคึกฤทธ์ิ 72 7 บ้านหนองคล้า น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.621

224 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโพธ์ิ ตอลกลาง 72 1 บ้านน้า้จั น น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.349

225 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแสง 72 12 บ้านท่าม่วงใต้ น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.407

226 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองชัยวาล 72 3 บ้านท่าม่วง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1.676

227 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองปลาโด 72 9 บ้านหนองปลาโด น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1.513

228 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหล่ม 72 5 บ้านดงกะพุง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.235

229 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง 72 6 บ้านหนองตีนเผือก น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.786

230 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองปลาตอง 72 5 บ้านดงกะพุง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.145

231 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองจับแห 72 6 บ้านหนองตีนเผือก น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 1.414

232 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองอีหมี 72 6 บ้านหนองตีนเผือก น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.117

233 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแปน 72 5 บ้านดงกะพุง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.086

234 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยฮี บ้านโนนหนามแท่ง หมู่6 72 6 โนหนามแท่ง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

235 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเรือใหญ่ตอนบนจากนานางเกสร ถุงน ้าค้า ไปทางสวนยางนางสมจิตร 72 3 บ้านนาเจริญ ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

236 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข. ม.3 บริเวณล้าห้วยเรือใหญ่ตอนบนไป นานายส้าอางค์ หูไธสง 72 3 บ้านนาเจริญ ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

237 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเรือใหญ่ตอนบน 72 4 บ้านห้วยเรือใหญ่ ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5
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238 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยอิแฮตตอนบน 72 2 บ้านอิแฮต ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

239 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยอิแฮตตอนล่าง 72 2 บ้านอิแฮต ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

240 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหวาย 72 5 บ้านดอนแก้ว ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

241 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบ่ออาน 72 4 บ้านห้วยเรือใหญ่ ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

242 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุกลอกห้วยลานหญ้า 72 5 บ้าดอนแก้ว ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

243 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองโศกแพง 72 5 บ้านดอนแก้ว นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

244 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยสามแบ่ง 72 6 บ้านโนนอินทร์แปลง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

245 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยมะขาม 72 6 บ้านโนนอินทร์แปลง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

246 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงขุดลอกล้าห้วยสามแบ่ง 72 6 บ้านโนนอินทร์แปลง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

247 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝาย มข. ม. 3 ห้วยหนองขอนท่ีนา นางกาญจนา ศรีชุม 72 3 บ้านนาเจริญ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

248 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหมากหิน 72 138 บ้าดอนแก้ว นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

249 เทศบาลเมือง ขุดคลองส่งน ้าจากหนองกุดทิง หมู่ท่ี 4 5  7  11 72 4 นาโนน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10

250 เทศบาลเมือง ขุดลอกหนองสามขาตอนล่าง 72 6 บ้านท่าโพธ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1

251 เทศบาลเมือง บ้าบัดน ้าเสีย หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ ถึง  บ้านนาโนน หมู่ 4 ต.บึงกาฬ 72 9 นาเหนือ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6

252 เทศบาลเมือง ขุดลอกห้วยเนียม หมู่ 6 72 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.4

253 เทศบาลเมือง ขุดลอกห้วยซาว หมู่ 6 72 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.3

254 เทศบาลเมือง ขุดลอกห้วยถ ้าเสือ หมู่ 6 72 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

255 เทศบาลเมือง ขุดลอกห้วยเตย หมู่ 6 72 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

256 เทศบาลเมือง ขุดลอกหนองไข่นก หมู่ 6 72 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.15

257 เทศบาลเมือง ขุดลอกหนองคังฮุย หมู่ 4 72 4 นาป่าน วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.1

258 เทศบาลเมือง ขุดลอกหนองหินและล้าห้วยหนองหิน 72 3 หนองแวง วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

259 เทศบาลเมือง ขุดลอกล้าห้วยป่าน เช่ือมหมู่ 2 4 9 13 72 2 นาเหนือ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.32

260 เทศบาลเมือง ขุดลอกล้าห้วยหนองโง้ง- หนองเบ็น หมู่1-7 72 1 วิศิษฐ์ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

261 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองแห่ หมู่ท่ี ๖ บ้านหนองดินด้า 72 6 หนองดินด้า หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.564

262 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยโสกชม 72 4 โนนชาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1

263 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้ามิดตอนกลาง กว้าง  18 เมตร ยาว  4,000 เมตร ลึก  3 เมตร 72 4, 5, 11 สามหนอง, ท่าค้ารวม, ท่าค้า

มิด

บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 3.4

264 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเค็ม ขนาดกว้าง  15  เมตร  ยาว 3,000  เมตร 72 8 ป่าไร่ หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.85

265 องค์การบริหารส่วนต้าบล แหล่งเก็บน้า้สาธารณะประโยชน์ทุ่งบ่อ 72 4 โนนแก้ว หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 5.95

266 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหินคันนาใน ขนาดกว้าง 11  เมตร  ยาว  1,300  เมตร  ลึกเดิม  2  เมตร 72 2 ห้วยลึกเหนือ หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 1

267 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดคลองระบายน ้าบุ่งตาไท บ้านสมพร หมู่ท่ี 6 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 72 8 สมพร โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 1.2

268 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบุ่งตาไท หมู่ท่ี 3 บ้านหาดเเฮ่ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 72 3 หาดแฮ่ โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 47

269 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขามเป้ีย หมู่ท่ี 4 บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 72 4 ท่าส้มโฮง บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

270 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองดอนขาว 72 5 ห้วยเล็บมือ หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.7

271 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยกุดธานี 72 1 หนองเด่ินท่า หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

272 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดขยายหนองกุดธานี 72 1 หนองเด่ินท่า หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

273 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแสง 72 4 หนองคังคา หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

274 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหวาย หมู่ท่ี 4 72 4 หนองคังคา หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

275 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองหวาย 72 1 หนองเด่ินท่า หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.7

276 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบุ่งกะเบาตอนล่าง 72 1 หนองเด่ินท่า หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

277 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบุ่งกะเบาตอนเหนือ 72 1 หนองเด่ินท่า หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.7

278 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยหิน 72 2 หนองเด่ินเหนือ หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.4844

279 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยค้านาข่า 72 2 หนองเด่ินเหนือ หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.495

280 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยน ้าบุ้น (ช่วงท่ี ๑) หมู่ ๔ บ้านสมสนุก ต้าบลสมสนุก 72 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ ห้วยคอง 0.385

281 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยคลอง (ช่วงท่ี ๕) บ้านศรีสุขพัฒนา ต้าบลสมสนุก 72 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

282 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกแหล่งน้า้สาธารณะห้วยเฮือ 72 9 บะยาวเหนือ หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 0.25

283 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยส้มโฮง 72 1 โคกอุดม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 6.075

284 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบัวเหนือ 72 5 หนองบัวน้อย ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 6

285 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยผึ ง 72 2 บ้านอิแฮต หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

286 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก่อสร้างฝายทดน ้า มข. ม.8 ล้าห้วยฮี  จากสวนยางนายไพศาล ศรีคงเพชร ไปทางสวนยางนายเรือง ภูแม่น ้า 72 8 บ้านห้วยภูสามัคคี ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 0.5

287 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหิน 72 5 บ้านดอนแก้ว บึงกาฬ ห้วยคอง 0.5

288 จังหวัด โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตร่องนาบ้าน 72 10 นามหาราช ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 3

289 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองขี หมู หมู่ 5 72 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยมุก 1.2

290 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วตอกผึ งตอนบน 72 8 นาทาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3

291 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยงูตอด 72 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3

292 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยเดือนห้า บ้านนาป่ง หมู่ 5 ต.ป่าไร่ 72 5 นาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

293 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยโศก บ้านหนองเม็ก หมู่ 3 ต.ป่าไร่ 72 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

294 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยม่วงไข่ บ้านโนนสวาท หมู่ 6,11 ต.ป่าไร่ 72 6,11 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

295 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยมะแฟนบ้านนาสมบรูณ์ ม.10    ต.ป่าไร่ 72 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3

296 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยตาดกกหว้าตอนบน บ้านโนนสวาท หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าไร่ อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 72 6 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.062

297 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยตาดกกหว้าตอนล่าง บ้านโนนสวาท หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าไร่ อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 72 6 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

298 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหินดาน บ้านโนนสวาท หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าไร่ อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 72 6 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.45

299 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยทรายม.7ถึงชลปะทานบ้านป่งขาม 72 7 ห้วยทราย ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.5

300 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยม่วงไข่ 72 6 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.3

301 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยทรายแล้งตอนบนและตอนกลาง 72 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 4
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302 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหินสูงตอนบน 72 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

303 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยถ ้าไม้ดู่ 72 2 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.463

304 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน้อย 72 11 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.453

305 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองป่าช้า 72 7 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.257

306 เทศบาลต้าบล ขุดลอกขุดลอกล้าห้วยสาธารณะ หมูท่ี 2 บ้านชะโนด  ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 72 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2.298

307 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยม่วง 72 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 40

308 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยลาก 72 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 18.0918

309 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยเฮ 72 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 36

310 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยวังช้าง 72 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 48.2448

311 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยพุงน้อย 72 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 38.1938

312 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยสองคอน 72 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 60.306

313 กรมทรัพยากรน ้า โครงการพัฒนาพื นท่ีต้นน ้าล้าห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยเฮือก 72 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 30.153

314 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยวังมนตอนบน หมู่ท่ี 9 72 9 โคกไชยวาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

315 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยวังมนตอนล่าง หมู่ท่ี 9 72 9 โคกไชยวาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

316 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยวังม่วง หมู่ท่ี 1 72 1 ดอนสร้างไพร ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

317 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยอีนูนตอนบน  บ้านโคกงอย  หมู่ท่ี  3,บ้านนางอย  หมู่ท่ี  4  ต้าบลเต่างอย  อ้าเภอเต่างอย 72 3,4 โคกงอย,นางอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.5

318 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยอีนูนตอนล่าง  บ้านโพนปลาโหล  หมู่ท่ี  5  ต้าบลเต่างอย อ้าเภอเต่างอย 72 4 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.2

319 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยอีนูนตอนกลาง  บ้านโพนปลาโหล  หมู่ท่ี  5  ต้าบลเต่างอย  อ้าเภอเต่างอย 72 5 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.1

320 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยเม็กตอนบน  บ้านโพนปลาโหล  หมู่ท่ี  5  ต้าบลเต่างอย  อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 72 5 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 0.5

321 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงขุดลอกหนองม่วง 72 12 ดงมะไฟ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

322 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยปลาเข็ง 72 12 ดงมะไฟ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

323 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยทรายขมิ นตอนล่าง ช่วงท่ี 2 72 10 พานพัฒนา ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1755

324 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยทรายขมิ นตอนล่าง ช่วงท่ี 1 72 10 พานพัฒนา ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.1755

325 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยเสือยัน 72 9 ประชาสุขสันต์ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3072

326 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วยเสือยัน ช่วงท่ี 2 72 1 ดงมะไฟ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.3072

327 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกวัชพืชบึงสูตร  (ร่องน ้าเพ่ือการไหลเวียนของน ้าและร่องน ้าก้่าส่วนเหนือประตูสุรัสวดี)  บ้านบึงศาลา  หมู่ท่ี  8  ต้าบล

นาตงวัฒนา  อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

72 8 บึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 4.99

328 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยสาน บ้านค้าภูทอง หมู่ท่ี 7 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 72 7 ค้าภูทอง บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0.563

329 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองแสง 72 5 สมสะอาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

330 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัว 72 3 ดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.859

331 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยไผ่ 72 11 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 0.5

332 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองตาห้า 72 10 พอกใหญ่สามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.128

333 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกกุดจอก 72 4 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 1.2
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334 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเหมือง 72 1 พอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 2

335 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยเหล่าสุวรรณดี 72 9 ฮ่องไร่ กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.402

336 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยเหล็กเปียก 72 8 ดงป่าแดง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.646

337 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยดินจ่ีตอนกลาง 72 6 จ้าปาดงเหนือ กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.92

338 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยผักกูดตอนล่าง 72 7 ห้วยน ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.95

339 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองผักกูดตอนบน 72 7 ห้วยน ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.494

340 เทศบาลต้าบล ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน ้าใต้อ่างห้วยน ้าเท่ียง 72 7 ห้วยน ้าเท่ียง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.489

341 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยลึก 72 12 โนนเจริญศิลป์  หมู่12 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 3.8

342 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยขี หมู่ 72 12 โนนเจริญศิลป์  หมู่12 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1.52

343 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเตย 72 9 ศรีสว่าง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

344 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยลึก 72 6 วังเย่ียม หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

345 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยโนด 72 6 วังเย่ียม หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.5

346 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยโนด 72 5 โคกก่อง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.45

347 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดหัวดง 72 4 โพนสวาง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0.48

348 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองเทาเดิม 72 2 นาบัว หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.2

349 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองมะค่าตอนบน 72 2 นาบัว หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.2

350 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกสระทุ่งน้อย 72 2 นาบัว หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.2

351 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองโพธ์ิ 72 2 นาบัว หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 2.2

352 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าน ้ายาม หมู่ท่ี 4,9,10,11 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 11

353 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเลี ยงช้าง บ้านโคกพุทรา หมู่ท่ี 11 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 28

354 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ท่ี 10 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

355 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองคู บ้านหนองแสง หมู่ท่ี 9 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

356 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง หมูท่ี 9 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

357 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองม่วง บ้านหนองดินด้า หมู่ท่ี 8 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

358 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยศาลา บ้านหนองแสนแปน หมู่ท่ี 7 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

359 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกกุดอีเกลี ยง บ้านหนองตอกแป้น หมู่ท่ี 6 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

360 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองจ๊ักจ่ัน บ้านโคกสุวรรณ หมู่ท่ี 5 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

361 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแวงบัว บ้านโคกสุวรรณ หมู่ท่ี 5 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

362 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองอีแปล บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 3 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

363 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยศาลา บ้านตาลโกน หมู่ท่ี 1 72 1 ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 0.5

364 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองโคลน  พร้อมระบบกระจายน ้า 72 9 วารีภิมุข รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 17.0867

365 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้าภูตอนกลาง หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหายโศก ต้าบลเฝ้าไร่ อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 4 ท่าหายโศก เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

366 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้าภูตอนบน หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหายโศก ต้าบลเฝ้าไร่ อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 4 ท่าหายโศก เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

367 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเด่ือน้อยตอนกลาง หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหายโศก ต้าบลเฝ้าไร่ อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 4 ท่าหายโศก เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.5

368 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองค้าภู หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหายโศก ต้าบลเฝ้าไร่ อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 4 ท่าหายโศก เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 3.155

369 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหินโง่น บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 6 ต้าบลเฝ้าไร่ อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 6 หนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 2.834

370 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหมาจอก หมู่ท่ี 7 บ้านเจริญสุข ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 7 เจริญสุข นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.48

371 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองบุ่ง หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 13.524

372 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก้าจัดวัชพืชล้าห้วยยาง หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.073

373 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองคล้า หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 7.221

374 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการก้าจัดวัชพืชล้าห้วยค้ามิด หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.12

375 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยยาง หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.487

376 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยยางน้อย หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าเจริญ ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 3 เหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.383

377 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ท่ี 1 บ้านนาดี ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.31

378 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกทางน ้าห้วยแสง หมู่ท่ี 1 บ้านนาดี ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.268

379 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแสง หมู่ท่ี 1 บ้านนาดี ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.49

380 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ท่ี 1 บ้านนาดี ต้าบลนาดี อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.3869

381 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแฮ่ม หมู่ท่ี 7 บ้านหนองวัวชุม ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 7 หนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.366

382 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้ามิดตอนล่าง หมู่ท่ี 5 บ้านท่าค้าบง ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 5 ท่าค้าบง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.363

383 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยงูเล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหลวง ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 6 ท่าหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.491

384 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนาแพงตอนล่าง หมู่ท่ี 11 บ้านหนองบัวค้า ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 11 หนองบัวค้า วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.49

385 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยค้าบักย่ืน หมู่ท่ี 11 บ้านหนองบัวค้า ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 11 หนองบัวค้า วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.468

386 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยลิงโค หมู่ท่ี 4 บ้านโพนทอง ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 4 โพนทอง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.379

387 องค์การบริหารส่วนต้าบล โคงการขุดลอกห้วยหนองบัว บ้านหนองหลวง หมู่ท่ี 19 ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 19 หนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.492

388 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยสิม บ้านหนองหลวง หมู่ท่ี 19 ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 19 หนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.411

389 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยขี เหล็ก บ้านหนองหลวง หมู่ท่ี 19 ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 19 หนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.5

390 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยสามห้าง บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ท่ี 18 ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 18 หนองบัวเงินเหนือ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.413

391 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยวังก้นครก บ้านแบงใหม่ หมู่ท่ี 20 ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 20 แบงใหม่ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.208

392 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกห้วยหนองบัว บ้านหนองบัวเงิน หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 6 หนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 0.42

393 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเปลือย หมู่ท่ี 11 บ้านบูรพา ต้าบลอุดมพร อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 11 บูรพา อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.41

394 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยแคน หมู่ท่ี 14 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลอุดมพร อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 72 14 ใหม่พัฒนา อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 0.084

395 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกหนองโดน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองบัว ต้าบลกวนวัน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 72 1 หนองบัว กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 0.672

396 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองวังหลวง บ้านดงดาล หมู่ท่ี 4 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 72 4 ดงดาล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 140.517

397 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองคาด บ้านดงดาลเหนือ หมู่ท่ี 12 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 72 12 ดงดาลเหนือ โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 81.33



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

398 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกุดตาโล่ หมู่ท่ี 9 บ้านหมากหุ่ง ต้าบลบ้านฝาง อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 72 9 บ้านหมากหุ่ง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย น ้าสวย 0.2

399 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหลักหล่ี หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งสวรรค์  ต้าบลบ้านฝาง  อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 72 12 ทุ่งสวรรค์ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย น ้าสวย 0.45

400 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแสง  หมู่ท่ี 13  บ้านดงหนองบอน  ต้าบลบ้านฝาง  อ้าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 72 13 ดงหนองบอน บ้านฝาง สระใคร หนองคาย น ้าสวย 0.35

401 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการขุดลอกล้าห้วยโปร่งแฝก บ้านห้วยเด่ือเหนือ หมู่ท่ี 9 72 9 บ้านห้วยเด่ือเหนือ โนนทัน เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.242

402 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหว้า บ้านโนนอุดม ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 3) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

403 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหว้า บ้านโนนอุดม ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 2) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

404 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยหว้า บ้านโนนอุดม ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 1) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

405 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดจิก  บ้านกุดจิก ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 3) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

406 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดจิก  บ้านกุดจิก ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 2) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

407 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดจิก  บ้านกุดจิก ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 1) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

408 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยส้มป่อย บ้านทุ่งโปร่ง ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 3) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

409 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยส้มป่อย บ้านทุ่งโปร่ง ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 2) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

410 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยส้มป่อย บ้านทุ่งโปร่ง ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู (ช่วงท่ี 1) 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

411 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยยาง (ช่วงท่ี 3) บ้านยางหลวง ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

412 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยยาง (ช่วงท่ี 1) บ้านยางหลวง ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู 72 กุดจิก เมือง

หนองบัวล้าภู

หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

413 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยยาง (ช่วงท่ี 2) บ้านยางหลวง ต้าบลกุดจิก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู 72 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.499

414 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยบน บ้านนาหนองทุ่ม ต้าบลกุดดินจ่ี อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู สภาพปากเดิมเฉล่ีย 10.00 เมตร ลึก

เดิมเฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,500 เมตร ขุดลอกใหม่ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะขุดลอกใหม่ยาวรวม

72 3 นาหนองทุ่ม กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.5

415 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยบน ม.1,ม18 72 18 กุดดินจ่ีใต้ กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 2.4118

416 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยบนขอบ ม.1 72 1 กุดดินจ่ีเหนือ กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 1.2743

417 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยซ้าเซียงปุ่น บ้านผาเวียง ต้าบลนาแก อ้าเภอนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว

 2,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู

72 9 ผาเวียง นาแก นาวัง หนองบัวล้าภู น ้าโมง 0.5

418 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหินครก บ้านภูด่านกอย หมู่ท่ี 6 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 6 6 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.488

419 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยยาง บ้านนิคม หมู่ท่ี 5 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 5 5 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.495

420 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหินครก บ้านนิคม หมู่ท่ี 5 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 5 5 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.499

421 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยผีหลอก บ้านค้าโพน หมู่ท่ี 9 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 9 9 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.452

422 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหินด่าง บ้านโค้งอร่าม หมู่ท่ี 2 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 4 4 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.468

423 จังหวัด ขุดลอกห้วยสาธารณะประโยชน์ล้าห้วยคันแท บ้านหินเกิ ง หมู่ท่ี 4 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 4 4 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.466

424 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยลึก บ้านธารศิลา หมู่ท่ี 8 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 8 8 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.453

425 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยกะโบก บ้านธารศิลา หมู่ท่ี 8 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ 72 8 8 ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.46

426 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองปลาซิว หมู่ท่ี 3 บ้านนาอุดม 72 3 นาอุดม หนองไฮ เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 10

427 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก้วแมง 72 6 สงยาง ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

428 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเตย บ้านดอนอุดม 72 11 บ้านดอนอุดม นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

429 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนาแค บ้านนาทราย 72 7 บ้านนาทราย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

430 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองท่ม บ้านหนาด 72 6 บ้านหนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

431 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยสาธารณะเขตพื นท่ีบ้านดอนกลอย ม.5 72 5 ดอนกลอย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

432 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกห้วยทมป่าหัน หมู่ 2 72 2 หนองนาไฮ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

433 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกห้วยทมป่าหัน หมู่ 2  บ้านหนองนาไฮ 72 2 หนองนาไฮ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

434 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกล้าห้วยบ้าน หมู่ 8 บ้านหนองผือน้อย 72 8 หนองผือน้อย สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

435 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกล้าห้วยโจด หมู่ 14 72 18 ดงยาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

436 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขุดลอกล้าห้วยบ้านตอนล่าง หมู่ 3 บ้านสงเปือย 72 3 สงเปือย สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

437 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะหมู่บ้านในวัดศรีอุดม บ้านอีหลุ่ง หมู่ท่ี 3 72 3 อีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.8

438 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้ารางสาธารณะสายบ้านหนองน ้าเค็ม หมู่ท่ี 8 ถึงบ้านเชียงยืน หมู่ท่ี 2 72 8 หนองน ้าเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

439 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดคลองรอบบึงสังข์ 72 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

440 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการสร้างลอกคลองหนองแด 72 3 ยางบึง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.5

441 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองหลังตลาดชุมชน 72 11 ดงเจริญ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

442 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกคลองฮ่องล่ี 72 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

443 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแด หมู่ท่ี 8 72 8 ดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

444 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกคลองข้างประมง 72 7 โคกก่อง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1

445 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแด หมู่ท่ี 6 72 6 ดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

446 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกฮ่องหิน 72 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

447 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกพื นท่ีหนองกุง 72 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

448 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกโคกเล็กเปียกถึงล้าห้วยหลวง 72 11 ดงเจริญ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

449 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยโซ่ 72 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

450 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแดฝ่ังดอนหวาย 72 8 ดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.5

451 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแดตอนบน 72 7 โคกก่อง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.5

452 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหลวงจากบ้านโนนยาง-บ้านบ่อโคลน 72 5 โนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 18

453 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกดงหนองแซว 72 7 โคกก่อง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.5

454 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองสังข์ 72 10 โนนดู่ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.4

455 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกเลิงบ่อพากย์ 72 4 ขมิ น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 26.88

456 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดโคก 72 5 โนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.75

457 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองกุดดินจ่ี 72 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.67

458 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกบึงสังข์ 72 3 ยางบึง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 8.5

459 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกเลิงบ่อโคลน (2) 72 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

460 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกเลิงบ่อโคลน (1) 72 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

461 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกเลิงบ่อกง 72 1 กุดสระ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 50
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462 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแด 72 6 ดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 15

463 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองแด 72 7 โคกก่อง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30

464 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยร่องพิน 72 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

465 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยอิฐ 72 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3

466 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยฮ่องล่ี 72 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.3

467 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยโซ่ หมู่ท่ี 12 72 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2

468 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยสายย่อยจากล้าห้วยหมากแข้ง 72 1 เก่าน้อย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.8

469 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดสระ 72 1 กุดสระ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.75

470 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยฮองแคน 72 1 กุดสระ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

471 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยเปรม 72 9 ดงยวด นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.7

472 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองบึง ม.16 72 16 โนนเด่ือพัฒนา บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.32

473 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองลาด 72 16 โนนเด่ือพัฒนา บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

474 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองขี อ้น 72 14 ตาดใต้ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 8.4

475 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองบักแลน 72 14 ตาดใต้ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2.16

476 เทศบาลต้าบล ขุกลอกหนองแด่น 72 14 ตาดใต้ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.5

477 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองลาด 72 12 ผ่านศึก 4 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.25

478 เทศบาลต้าบล ขุดลอกสระบ้านอินทร์แปลง 72 8 อินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.18

479 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองประมง 72 5 ผ่านศึก 2 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.45

480 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองหน้าคู 72 5 ผ่านศึก 2 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5

481 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองหลวง 72 3 ผ่านศึก 1 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.55

482 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองสองห้อง 72 1 บ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.48

483 เทศบาลต้าบล ขุดลอกหนองสา 72 1 บ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.84

484 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองเบ็นใหญ่ หมู่ท่ี 10 บ้านกุดค้า ต้าบลทุ่งฝน อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 72 10 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 4.864

485 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงหนองค้าปลาหลา หมู่ท่ี 5 72 5 หนองแต้ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 5

486 องค์การบริหารส่วนต้าบล ปรับปรุงบึงหนองเรือตอนล่าง หมู่ท่ี 1 72 1 โพนสูงสวัสด์ิ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 5

487 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยกองสีช่วงนายนายสุจิตร  แสนสีมนต์ - นานางเคน  ชุนบุญมา หมู่ท่ี 6 72 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0.55

488 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าห้วยกองสี ช่วงนานายหนู มืดค้าบง - นานายผอง  สนองผัน 72 2 แสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1.5

489 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยบังโกยน้อย 72 13 โชคชัย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

490 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกร่องน ้ารอด 72 6 ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.15

491 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตะหลุง 72 13 โชคชัย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

492 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหมากขี 72 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.25

493 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกร่องแม่เขา 72 15 โนนเตาถ่าน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2
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494 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 72 13 โชคชัย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

495 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกร่องศาลา 72 19 สามแยกเมืองใหม่ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

496 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกร่องเข 72 19 สามแยกเมืองใหม่ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.15

497 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกร่องโปดเปด 72 19 สามแยกเมืองใหม่ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2

498 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกร่องนางขาว ช่วงท่ี 2 72 19 สามแยกเมืองใหม่ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

499 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกร่องนางขาว ช่วงท่ี 1 72 19 สามแยกเมืองใหม่ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

500 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเตย 72 3 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

501 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยสร้างถ่อ 72 3 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

502 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะหนองสิม 72 12 หนองสิม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

503 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยนายูง 72 17 นางาม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

504 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแซง 72 16 ดอนแซง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.256

505 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกุดแข้-  กุดเย็น 72 13 นานกเขียน ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

506 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยกุดแข้ 72 12 หนองสิม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.179

507 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยลิ นไม้ 72 12 หนองสิม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.075

508 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน ้าค้า 72 10 ทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

509 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยซัน 72 10 ทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.47

510 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแดง    (หนองทรายเด็น) 72 9 หนองทรายเด็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.2

511 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยหวาย 72 8 ดงเย็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.428

512 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยดู่ 72 8 ดงเย็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

513 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยบ้าน 72 8 ดงเย็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 4.5

514 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยบง 72 8 ดงเย็น ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 5.881

515 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยละคึ 72 6 โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.146

516 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแดง 72 6 โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.008

517 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเตย 72 3 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

518 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยบังโกย 72 2 นาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 20.011

519 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองเม็ก 72 17 นางาม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

520 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาดู่ 72 11 หนองบัว ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4

521 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองบัว 72 11 หนองบัว ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2

522 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองหิน 72 7 เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

523 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองค้าบอน 72 7 เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

524 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกเหมืองโนนแดง 72 6 โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

525 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองถ่าน 72 2 นาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

526 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าน ้าเดิมขนาด 6 ม. X 2,000 ม. X 1.00 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 12 ม. X 2,000 ม. X 3.00 ม.อัตราลาด 1:1.5 72 12 บ้านเภาชมภู (ห้วยขาม) หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.1246

527 เทศบาลต้าบล ขุดลอกแหล่งน ้าเดิมขนาด 11,700 ตร.ม.x 1.10 ม. อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 25,000 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2 72 11 บ้านค้าสง่า หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.8803

528 เทศบาลต้าบล ขุดลอกแหล่งน ้าเดิมขนาด 50 ม. X 1200 ม. X 1.50 ม.  ม.อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 50 ม. X 120 ม. X 4.00 ม.  อัตราลาด 1:2 72 6 หนองแฝก หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5329

529 เทศบาลต้าบล ขุดลอกแหล่งน ้าเดิมขนาด 4,000 ตร.ม.x 1.20 ม.อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 15,000 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2 72 5 บ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.7562

530 เทศบาลต้าบล ขุดลอกแหล่งน ้าเดิมขนาด 15,400 ตร.ม.x 1.50 ม.อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 26,050 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2 72 4 บ้านป่าติ ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 2.7054

531 เทศบาลต้าบล ขุดลอกแหล่งน ้าเดิมขนาด 4,000 ตร.ม.x 1.00 ม. อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 8,000 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2 72 2 บ้านนาสะแบง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.8249

532 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าน ้าเดิมขนาด 8 ม. X 1,500 ม. X 2.00 ม. อัตราลาด1:1.5 ให้ได้ขนาด16 ม. X 1,500 ม. X 3.50 ม. อัตราลาด 1:1.5 72 1 บ้านหนองนกทา (ห้วยหว้า) หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.4211

533 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าน ้าเดิมขนาด 6 ม. X 1,600 ม. X 1.30 ม.  ม.อัตราลาด1:1.5 ให้ได้ขนาด13 ม. X 1,600 ม. X 3.50 ม.อัตราลาด 1:1.5 72 13 บ้านโนนอนามัย (ห้วยกอย) หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.1745

534 เทศบาลต้าบล ขุดลอกล้าน ้าเดิมขนาด 7 ม. X 1,550 ม. X 1.50 ม.  ม.อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 15 ม. X 1,550 ม. X 3.50 ม.อัตราลาด 1:1.5 72 1 บ้านหนองนกทา (ห้วยขาม) หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1.3698

535 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกลาง 72 4,15 บ้านยางเครือ,บ้านโคกสว่าง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.49

536 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกร่องน ้าเกลี ยง 72 11 ดอนนาม่อง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

537 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกแก่งกะเบา 72 15 โนนบก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

538 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองตาเคน 72 3 เหมือดแอ่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

539 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตาอุด 72 6 โนนแดง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

540 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮ่องตาเหลือก 72 6 โนนแดง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

541 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยซัน หมู่ท่ี 1 บ้านสง่า ต้าบลพังเคน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 

เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีก้าหนด

72 1 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4972

542 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกร่องแสง 72 ม.4 บ้านเหล่ากลาง ค้อน้อย ส้าโรง อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.356

543 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกร่องประอาว 72 ม.4 บ้านเหล่ากลาง ค้อน้อย ส้าโรง อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.356

544 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกร่องค้า 72 ม.5 บ้านโนนสูง ค้อน้อย ส้าโรง อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4819

545 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกร่องขนุง 72 ม.8 บ้านค้าสว่าง ค้อน้อย ส้าโรง อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.4819

546 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยโป่งไผ่ 72 4 หนองหลวง โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าสาน 2.01

547 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองผ้า 72 8 หางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย น ้าสาน 2.01

548 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองอีเก้งสาธารณประโยชน์ 72 น ้าค้อน้อย ภูหอ ภูหลวง เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 10

549 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเข็ม พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 72 7 หนองบัวแดง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 25.14075

550 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ห้วยหนองหาน 72 พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 30.1689

551 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสาหร่าย 72 2 หนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 30.1689

552 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองขุมดดิน 72 5 หนองนกทา โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 30.1689

553 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบุ่งสาธารณะ 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10.0563

554 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแสง พร้อมระบบกระจายน ้า 72 5 นาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 35.19705

555 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองสังใหญ่ 72 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 30.1689

556 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยโข่ง พร้อมระบบกระจายน ้า 72 6 ดงหนองบัว บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 25.14075

557 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงหลวง 72 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20.1126



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

558 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบัวสาธารณประโยชน์ 72 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 30.1689

559 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองลิงงอย 72 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.7

560 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองสระข้างป่าช้า 72 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

561 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเหมือด(ห้องค้อ) 72 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

562 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเหมือด รวม (ช่วงระยะท่ี 1ช่วงระยะท่ี 3 และช่วงระยะท่ี 4 ) 72 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.826

563 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยผีบ้า 72 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

564 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกเพ่ิมเติมสระประปาหมู่บ้าน 72 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

565 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงตาหมู บ.กลางน้อย ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมีองนครพนม จ.นครพนม 72 7 กลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

566 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบังฮวก บ.ดงติ ว ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 72 5 ดงติ ว บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

567 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงบัว บ.กลางน้อย ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 72 7 กลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 2

568 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า กุดซาง 72 ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.1689

569 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองนาแซง ช่วง 1 72 4 ตาลเด่ียว ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 50.2815

570 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดโย้ 72 1 โคกก่อง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.1689

571 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองฮาฮง 72 หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 50.2815

572 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดจับสาธารณประโยชน์ 72 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10.0563

573 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเครือเขา 72 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.08445

574 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองยอง 72 หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.1126

575 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเลิง 72 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 10.0563

576 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองจันทร์สาธารณประโยชน์ 72 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 15.08445

577 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า 72 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

578 จังหวัด โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด) 72 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

579 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู 72 1 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

580 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า 72 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

581 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน้อยตอนบน 72 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

582 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่ 72 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

583 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 72 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

584 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าชลประทาน 72 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

585 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย 72 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.37

586 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม 72 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

587 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 72 5 นาขามป้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

588 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและล้าห้วยชะโนด 72 4 นาดี ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.6

589 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าพื นท่ี ๓ แยก – สหกรณ์ 72 6 สมสะอาด หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

590 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า 72 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

591 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบาบางทราย เขต ม.4 72 4 หว้านใหญ่เหนือ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

592 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยอีหนู หมู่ท่ี 4 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

593 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองลาดควาย หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

594 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยล้างช้าง หมู่ท่ี 4,5 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

595 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยปอพาน หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

596 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยถ ้าไม้ดู่ 72 2 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.463

597 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน้อย 72 11 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.453

598 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองป่าช้า 72 7 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.257

599 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงหนองบง 72 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 10.368

600 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 72 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

601 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

602 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

603 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

604 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

605 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

606 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 72 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

607 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าบอน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 72 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

608 เทศบาลต้าบล ขุดลอกขุดลอกล้าห้วยสาธารณะ หมูท่ี 2 บ้านชะโนด  ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 72 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2.298

609 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองฮู พร้อมระบบกระจายน ้า 72 3 ดอนขาว นาตาล เต่างอย สกลนคร น ้าพุง 30.1689

610 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงคัน 72 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 15.08445

611 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองนกกลด 72 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10.0563

612 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองคางโฮง 72 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 40.2252

613 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหมากแซว 72 5 ดงสาร โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 30.1689

614 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ่อควั นสาธารณประโยชน์ 72 ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.1689

615 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองผือ 72 1 ท่าก้อน ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 10.0563

616 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ดอนเม่า 72 สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30.1689

617 กรมประมง โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะท่ี 2 72 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 217.06

618 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองพอง 72 7 หนองบัวทอง กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 20.1126

619 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า หนองสางนกแซว 72 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 15.08445

620 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าสระน ้าสาธารณะ 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 20.1126

621 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ห้วยเจียม 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30.1689



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

622 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองทุ่งมน 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 20.1126

623 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า หนองฝากแฝง 72 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 20.1126

624 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสันทราย 72 7 หนองแวง น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 20.1126

625 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหัวช้าง 72 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 25.14075

626 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองคอน 72 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.1126

627 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองน ้าบ้านดงหอ 72 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.1126

628 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองดานเอ่น 72 3 ตาดทอง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 9.05067

629 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ้านดงแสนแก้ว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 72 4 ดงแสนแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 30.1689

630 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยทม 72 7 เมืองเก่า ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

631 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยยิงยาย 72 7 เมืองเก่า ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

632 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยฮก 72 1 ค้าแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

633 องค์การบริหารส่วนต้าบล  ่โครงการขุดลอกห้วยลีราช 72 1 ค้าแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

634 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยภูงา 72 3 โคกจักจ่ัน ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

635 เทศบาลต้าบล โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเหมืองนา 72 8 ศรีสมบูรณ์ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

636 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยเหมืองนา 72 8 ศรีสมบูรณ์ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

637 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยอีกลาง 72 5 ยักษ์คุ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

638 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยถ ้าเสือ 72 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 1

639 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกห้วยแก้วแมง 72 5 ยักษ์คุ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 5

640 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยกกไฮ จากนานางมณีถึงท่อหลอดเหล่ียมบ้านป่าก่อน้อย หมู่ท่ี 11 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัด

อ้านาจเจริญ

72 11 บ้านห้วยทมน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

641 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยตองหมองตอนบน บ้านห้วยทมน้อย หมู่ท่ี 11 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 72 11 บ้านห้วยทมน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

642 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุกลอกล้าห้วยปะอีตอนบน บ้านป่าก่อน้อย หมู่ท่ี 4 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 72 4 บ้านป่าก่อน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

643 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงชวน 72 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 20.1126

644 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองศรีเจริญ 72 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 40.2252

645 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองแสง 72 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 10.0563

646 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแวงพัมนา 72 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 30.1689

647 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้าสาธารณะ 72 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 25.14075

648 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 4 ต้าบล (ถ่อนนาลับ,นาหนัง,นาไหม,บ้านผือ) 72 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1366.6512

649 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ท่ามะนาว 72 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 25.14075

650 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองทุ่งใหญ่ 72 12 หนองหว้า บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30.1689

651 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า น ้าพาน 72 เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 40.2252

652 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล (เชียงดา,นาสะอาด,สร้างคอม) 72 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 886.96566

653 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ากุดวังเมืองสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 72 1 บุตร แดงหม้อ เข่ืองใน อุบลราชธานี แม่น ้าโขงตอนล่าง 4.525335



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

654 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองนาชาติ 72 3 นาเจียง โคกงาม ด่านซ้าย เลย น ้าสาน 2.025155

655 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้าบ้านนาข่า 72 5 นาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 2.025155

656 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเซา 72 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 15.1131

657 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองค้ามน 72 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 50.377

658 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านดงติ ว 72 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 50.377

659 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้า บ้านหนองสังข์ใต้ 72 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 10.0754

660 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองผือ 72 3 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 30.2262

661 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น ้าสงครามตอนล่าง 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 22.16588

662 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงหลอง ห้วยค้าไฮ 72 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 10.0754

663 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านโพนก่อ 72 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 25.1885

664 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบ้านข่า _อ่างเก็บน ้าบ่อเปลือย_ 72 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 15.1131

665 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลสามผง _อ่างเก็บน ้าหนองเลิง_ 72 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 25.1885

666 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านอ้วน 72 3 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20.1508

667 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองค้าผักหนอก 72 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 1.5

668 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกสระน ้ารพช.เดิม 72 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.9

669 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองแสง 72 8 โคกทรายค้า นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

670 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเหมือด จากปากห้วยผีบ้า - ปากห้วยผีบ้าใหม่ 72 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

671 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยซวง จากโรงไม้-ดอนยานาง 72 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

672 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองผักไหม 72 3 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.732

673 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกห้วยบังฮวก บ.ดงติ ว ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 72 6 ดงติ ว บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

674 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 72 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 22.16588

675 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองทอง 72 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.1131

676 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดโย้ 72 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.1131

677 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้ากุดจับ 72 ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.1131

678 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูกุดทิง 72 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 18.13572

679 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเมือก 72 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.1131

680 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโซ่ _หนองหญ้าคา_ 72 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 30.2262

681 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดแร่ 72 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 15.1131

682 จังหวัด โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด) 72 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.15

683 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า 72 3 พาลุกาเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

684 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู 72 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3

685 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 72 3 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

686 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยน้อยตอนบน 72 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

687 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่ 72 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

688 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย 72 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

689 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม 72 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

690 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าพื นท่ี ๓ แยก – สหกรณ์ 72 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

691 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 72 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

692 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและล้าห้วยชะโนด 72 10 นาแกน้อย ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.37

693 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า 72 9 โคกน ้าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.15

694 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า 72 9 โคกน ้าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.035

695 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบาบางทราย เขต ม.4 72 9 โคกน ้าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

696 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยอีหนู หมู่ท่ี 4 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

697 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองลาดควาย หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

698 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยล้างช้าง หมู่ท่ี 4,5 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

699 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยปอพาน หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

700 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยถ ้าไม้ดู่ 72 2 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.463

701 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน้อย 72 11 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.453

702 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองป่าช้า 72 7 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.257

703 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงหนองบง 72 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 10.368

704 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 72 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

705 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

706 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

707 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

708 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

709 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

710 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 72 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

711 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าบอน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 72 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

712 เทศบาลต้าบล ขุดลอกขุดลอกล้าห้วยสาธารณะ หมูท่ี 2 บ้านชะโนด  ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 72 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2.298

713 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองทุ่งมน 72 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 20.1508

714 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองฮาก 72 4 ห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 20.1508

715 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองหาร 72 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 23.37493

716 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเปลือยอูนหลงสาธารณประโยชน์ 72 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25.1885

717 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงแต้ 72 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10.0754



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

718 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลนาเพียง _หนองบ่อสะอือสาธารณประโยชน์_ 72 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15.1131

719 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองขี เหล็ก 72 1 ขี เหล็ก ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 20.1508

720 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลช้างม่ิง _หนองโคก_ 72 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10.0754

721 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองปลา 72 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 10.0754

722 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแล้ง 72 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20.1508

723 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านโคกไพศาล 72 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 40.3016

724 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อฮ้าง 72 6 ดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15.1131

725 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองคนล้ม 72 13 นาคอย หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 35.2639

726 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองบึงโคกสี 72 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 1.00754

727 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหลวง 72 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 20.1508

728 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโพนงาม _หนองหมากแซว_ 72 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยฮี 10

729 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าต้าบลหนองเปือย 72 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30.2262

730 กรมประมง โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะท่ี 3 72 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 261.65

731 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดบ้าน 72 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 1.51131

732 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองกอมเกาะ 72 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 23.17342

733 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองอีเลิง 72 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15.1131

734 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูลุ่มน ้าโมงตอนล่าง 72 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 15.1131

735 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองไผ่ 72 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 30.2262

736 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองระฆัง 72 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 25.1885

737 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงก้าแพง 72 15 โนนสง่า พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 15.1131

738 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าห้วยขนาน 72 3 ดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 16.12064

739 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าห้วยกง 72 11 น ้ากง นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 17.12818

740 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ้านดงแสนแก้ว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 72 4 ดงแสนแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 30.2262

741 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยซัน บ้านนาหนองแดง หมู่ท่ี 6 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 72 6 นาหนองแดง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 2

742 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยทรายตอนบน บ้านป่าก่อน้อย หมู่ท่ี 4 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 72 4 บ้านป่าก่อน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.5

743 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหมัก 72 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 15.1131

744 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบุงหวาย 72 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 30.2262

745 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _กุดสระ,นาข่า_ 72 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 23.17342

746 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองค้าเม็ก 72 8 ค้าตานา ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 5.0377

747 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองแล้ง 72 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 10.0754

748 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหวาย 72 10 กุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 5.0377

749 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแปน 72 4 ดงสง่า ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30.2262



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

750 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองทุ่งใหญ่ 72 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 20.1508

751 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ้านอ้อมกอ 72 1 อ้อมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 50.377

752 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองขามป้อม 72 5 โนนหอม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 5.0377

753 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลอ้อมกอ _หนองบ้านอ้อมกอ_ 72 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 2.01508

754 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองงาม 72 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 10.0754

755 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู 72 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี น ้าสวย 27.20358

756 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดมอญ 72 11 หว้านใหญ่ ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5.0377

757 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดใหญ่ 72 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยดาน 20.1508

758 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลสร้างคอม _อ่างเก็บน ้าห้วยวังช้าง_ 72 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15.1131

759 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโพนงาม _หนองน ้า บ้านทุ่งยั ง_ 72 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 15.1131

760 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านผาหวาย 72 3 ผาหวาย ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 2.02399

761 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้า บ้านผานาง 72 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ห้วยน ้าปวน 2.02399

762 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้าบ้านนาข่า 72 5 นาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 2.02399

763 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าสาธารณะ 72 ร่องจิก ภูเรือ เลย น ้าสาน 6.04176

764 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองโอ 72 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 25.174

765 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยใหญ่ ช่วง 1 72 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 30.2088

766 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบึงบ่อ 72 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม ห้วยทวย 17.6218

767 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ห้วยหนองหาน 72 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 16.61484

768 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองค้ามน 72 11 ท่าแต้ ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20.1392

769 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านดงน้อย 72 พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 15.1044

770 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านดงน้อย 72 11 ดงน้อย พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20.1392

771 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อดาลน้อย 72 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 17.6218

772 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาทม _อ่างเก็บน ้าหนองเทา_ 72 นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 10.0696

773 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าไชยวาล 72 หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 17.6218

774 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลหนองซน _อ่างเก็บน ้าหนองเลิง_ 72 หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 15.1044

775 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองโคก 72 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 23.16008

776 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลเหล่าพัฒนา _หนองดุดสาธารณประโยชน์_ 72 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 40.2784

777 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองแข้ใหญ่ 72 นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 40.2784

778 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้ากุดเลาะกุดกว้าง 72 นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.05562

779 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองฝ่ายท่าเรือ 72 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 21.14616

780 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองเครือเชา 72 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 21.14616

781 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบุ่งสาธารณะ 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15.1044



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

782 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองไชยวาลใหญ่ 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 23.16008

783 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองยาวหนองเต่า 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 15.1044

784 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลท่าบ่อสงคราม _หนองน ้า บ้านท่าบ่อสงคราม_ 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 35.2436

785 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหลม 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20.1392

786 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านโพนก่อ 72 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 19.13224

787 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระหลวง 72 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 30.2088

788 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองสังใหญ่ 72 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 30.2088

789 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงหลวง 72 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 19.13224

790 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบัวสาธารณประโยชน์ 72 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 23.16008

791 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสาบ 72 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 27.18792

792 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองตาด 72 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 16.11136

793 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองชาด 72 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

794 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเคใหญ่ (มุเค) 72 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 9.853

795 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยกุด (ช่วงล้าห้วย) 72 6 หัวโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.5

796 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเชือก 72 7 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.486

797 กรมชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าหนองเอือด 72 บ้านตาลเด่ียว ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30

798 กรมชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าหนองส้มโฮง 72 บ้านพูนผล วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30

799 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า กุดซาง 72 ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15.1044

800 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองนาแซง 72 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 23.16008

801 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองนาแซง 72 4 ตาลเด่ียว ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 50.348

802 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแสงช่วงท่ี 2 72 บ้านป่งไฮ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 10.0696

803 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยใหญ่ตอนกลาง 72 ดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 5.0348

804 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้ากุดทิงใหญ่ 72 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 27.18792

805 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองฮาฮง 72 หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.2088

806 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหัวช้าง 72 บ้านหนองไฮ หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 2.5174

807 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดจับสาธารณประโยชน์ 72 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 16.11136

808 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเครือเขา 72 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 17.6218

809 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเครือเขา 72 4 โคกสะอาด หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.1392

810 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านดอนเสียด 72 ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ ห้วยคอง 15.1044

811 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านโนนสา 72 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.1392

812 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบึงขามเป้ีย 72 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.2088

813 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองมุม 72 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.1044



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

814 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองห้วนหินตัน 72 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.1044

815 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองยอง 72 หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25.174

816 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเลิง 72 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 15.1044

817 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อ 72 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.2088

818 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองจันทร์สาธารณประโยชน์ 72 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 19.13224

819 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ้านนาจาน 72 8 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2.5174

820 กรมทรัพยากรน ้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระใหม่ 72 14 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2.316008

821 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม 72 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.15

822 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าพื นท่ี ๓ แยก – สหกรณ์ 72 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

823 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 72 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

824 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและล้าห้วยชะโนด 72 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

825 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า 72 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

826 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบาบางทราย เขต ม.4 72 11 ใหม่สองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

827 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู 72 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

828 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 72 2 สองคอนใต้ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.05

829 จังหวัด ขุดลอกห้วยแอก 72 9 โคกน ้าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3656

830 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 72 8 หนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.6

831 จังหวัด ขุดลอกหนองน ้าสาธารณประโยชน์ 72 1 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.3595

832 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยอีหนู หมู่ท่ี 4 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

833 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองลาดควาย หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

834 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยล้างช้าง หมู่ท่ี 4,5 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

835 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยปอพาน หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

836 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยถ ้าไม้ดู่ 72 2 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.463

837 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน้อย 72 11 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.453

838 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองป่าช้า 72 7 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.257

839 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงหนองบง 72 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 10.368

840 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 72 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

841 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

842 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

843 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

844 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

845 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

846 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 72 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

847 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าบอน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 72 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

848 เทศบาลต้าบล ขุดลอกขุดลอกล้าห้วยสาธารณะ หมูท่ี 2 บ้านชะโนด  ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 72 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2.298

849 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองทุ่งมน 72 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 19.13224

850 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองฮากสาธารณประโยชน์ 72 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 15.1044

851 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองมะแซว 72 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 10.0696

852 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเปลือยอูนหลงสาธารณประโยชน์ 72 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 23.36147

853 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองลาด 72 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25.174

854 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงแต้ 72 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 25.174

855 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงคัน 72 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 22.15312

856 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านซ่งเต่า 72 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 23.36147

857 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองลาดควาย 72 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 23.36147

858 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองหลวง 72 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 17.6218

859 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ่อสามขา 72 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 18.12528

860 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองน ้าแลน 72 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 15.1044

861 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองนกกลด 72 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 16.11136

862 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแล้ง 72 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 25.174

863 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า น ้าพุง 72 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุง 19.13224

864 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองคางโฮง 72 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 23.16008

865 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองไชยวานสาธารณประโยชน์ 72 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15.1044

866 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโพนงาม _หนองคางโฮง_ 72 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 20.1392

867 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองคางโฮง 72 5 ดงสาร โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 15.1044

868 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ่อควั นสาธารณประโยชน์ 72 ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 18.12528

869 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า อนเม่า 72 สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 17.6218

870 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าต้าบลหนองเปือย 72 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 16.11136

871 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าน ้าจั น 72 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15.1044

872 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านอากาศ 72 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 35.2436

873 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า หนองสางนกแซว 72 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 17.6218

874 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงหนองคาย 72 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 17.6218

875 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงหนอมกอมเกาะ 72 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 15.1044

876 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านนาตาล 72 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 16.61484

877 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองจอก 72 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย น ้าสวย 5.0348



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

878 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองอีเลิง 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 23.16008

879 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองทุ่งมน 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15.1044

880 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ห้วยเจียม 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 21.14616

881 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาหนัง _หนองบอ_ 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 20.1392

882 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองเบน 72 4 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15.1044

883 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า หนองฝากแฝง 72 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 23.36147

884 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแคน 72 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 10

885 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบัง 72 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 15.1044

886 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเป็ด 72 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 30.2088

887 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสันทราย 72 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 2.011906

888 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหัวช้าง 72 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 21.14616

889 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยป่าไร่ 72 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 5.0348

890 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้า บ้านหนองแวง 72 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 40.2784

891 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองน ้าบ้านดงหอ 72 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 16.11136

892 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองคอน 72 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 19.13224

893 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองต้อน 72 2 ต้อนใหญ่ บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10.0696

894 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองชัยวาล 72 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.04176

895 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ้านดงแสนแก้ว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 72 4 ดงแสนแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 60.4176

896 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหมัก 72 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 17.6218

897 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงชวน 72 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 19.13224

898 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองศรีเจริญ 72 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 22.15312

899 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ทุ่งหนองแด 72 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 17.6218

900 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองแสง 72 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 27.18792

901 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแวงพัมนา 72 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 23.16008

902 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้าสาธารณะ 72 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 23.16008

903 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าทุ่งใหญ่ 72 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 16.11136

904 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองแล้ง 72 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 27.18792

905 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแปน 72 ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30.2088

906 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองทุ่งใหญ่ 72 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 21.14616

907 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองลาดควาย 72 7 วังสมบัติ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 30.2088

908 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ท่ามะนาว 72 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 19.13224

909 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองงาม 72 ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 16.61484



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

910 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู 72 ค้าบง บ้านผือ อุดรธานี น ้าสวย 15.1044

911 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดใหญ่ 72 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยดาน 23.36147

912 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านอินทร์แปลง 72 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30.2088

913 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า น ้าพาน 72 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 16.11136

914 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บหนองหญ้าข้อ 72 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 16.11136

915 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังช้าง 72 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 25.174

916 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าน ้าหมัน พร้อมระบบกระจายน ้า 72 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย น ้าหมัน 50.1955

917 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหน้าฝาย 72 โคกมน ผาน้อย วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 10.0391

918 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านใหม่ศรีอุบล 72 ศรีอุบลพัฒนา หนองหญ้า

ปล้อง

วังสะพุง เลย ห้วยน ้าปวน 10.0391

919 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยป่าติ ว 72 4 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

920 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยฝายใหญ่ 72 4 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

921 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยซ้าแคน 72 1 โสกเก่า เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

922 เทศบาลต้าบล ขุดลอกห้วยร้องสิม 72 1 โสกเก่า เขาแก้ว เชียงคาน เลย แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1

923 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหล่ม 72 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 10.0391

924 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเซา 72 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 18.07038

925 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านดงติ ว 72 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 16.56452

926 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองโอ 72 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 16.06256

927 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองค้ามน 72 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 22.08602

928 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านดงน้อย 72 พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 25.09775

929 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยบ่อ 72 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25.09775

930 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้า บ้านหนองสังข์ใต้ 72 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 27.10557

931 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองผือ 72 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 16.56452

932 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยสวังนอง 72 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 17.56843

933 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อดาลน้อย ช่วง 2 72 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 50.1955

934 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองแข้ใหญ่ 72 นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.05865

935 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้ากุดเลาะกุดกว้าง 72 นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.1173

936 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าบึงกะลา 72 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 23.08993

937 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านโพนทา 72 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 16.56452

938 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหลม 72 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 23.08993

939 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงหลอง ห้วยค้าไฮ 72 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 25.09775

940 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าวังแสง 72 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 16.06256

941 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองค้าอ้อ ส่วนท่ี 2 72 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 23.08993



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

942 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระหลวง 72 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 23.29071

943 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระหนองผือ 72 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 23.08993

944 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวาย 72 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 15.05865

945 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองท่ม 72 2 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 5

946 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกล้าห้วยเคเล็ก (มุเค) 72 9 นามูลฮิ น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 3.4

947 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกหนองลิงงอย (บ่ง) 72 1 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 0.98

948 กรมชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าหนองอีหมี 72 บ้านตีนเผือก น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 30

949 กรมชลประทาน โครงการสร้างคันดินหนองแปนพร้อมขุดลอก 72 บ้านดงกะพุง น ้าจั น เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 30

950 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองทิดแก้ว 72 เซกา เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 15.05865

951 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหวายตอนกลาง 72 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 10.0391

952 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยขี นาค ตอนล่าง 72 เหล่าสวนกล้วย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 6.02346

953 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบึงสะคาม 72 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 16.56452

954 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงเค็งสาธารระประโยชน์ 72 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 27.10557

955 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยข่อยตอนล่างบ้านหนองทุ่ม 72 หนองทุ่มใต้ หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5.01955

956 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุง 72 หนองทุ่มใต้ หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 4.01564

957 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองค้ากั ง 72 เหล่า หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 8.03128

958 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยสายบึง 72 หนองทุ่ม หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 5.01955

959 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยหนองซุง 72 5 โคกก่อง หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 8.03128

960 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อ 72 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 23.08993

961 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองทอง 72 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 19.07429

962 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดโย้ 72 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 21.08211

963 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านผาสวรรค์ 72 ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10.0391

964 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงกาฬ 72 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 17.56843

965 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้ากุดจับ 72 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 23.29071

966 กรมทรัพยากรน ้า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าห้วยไผ่ 72 บ้านชัยบาดาล หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 5.01955

967 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแก่งอาฮง 72 บ้านดอนปอ หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10.0391

968 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูชลประทานบ้านโนนสง่า 72 10 โนนสง่า หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้วยคอง 5.01955

969 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเมือก 72 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 16.06256

970 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองบ่อเสน่ห์ 72 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 16.56452

971 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดแร่ 72 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 22.08602

972 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเชียงบุญมา 72 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 17.56843

973 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านโนนสา 72 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 19.07429



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

974 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านหาดแฮ่ 72 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 23.08993

975 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองร้อน 72 นาดง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.05865

976 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองมุม 72 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 23.08993

977 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองห้วนหินตัน 72 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 19.07429

978 กรมทรัพยากรน ้า พื นท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินท้ากินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) แหล่งน ้าสระน ้าบ้านนิคมทหารผ่านศึก 

พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

72 5 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 12.64756

979 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่ 72 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.15

980 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 72 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

981 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าชลประทาน 72 5 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

982 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย 72 4 พาลุกาใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

983 จังหวัด โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม 72 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.2

984 จังหวัด ขุดลอกหนองน ้าสาธารณประโยชน์ 72 2 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4

985 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าพื นท่ี ๓ แยก – สหกรณ์ 72 11 บางทรายใต้ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

986 จังหวัด โครงการขุดลอกล้าห้วยชะโนด 72 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

987 จังหวัด โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและล้าห้วยชะโนด 72 10 โพธ์ิทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

988 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า 72 7 ไผ่ล้อม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

989 จังหวัด โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบาบางทราย เขต ม.4 72 6 สมสะอาด หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.1

990 จังหวัด ขุดลอกล้าห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู 72 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.03

991 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 72 9 โคกน ้าสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.5

992 จังหวัด ขุดลอกห้วยแอก 72 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.03

993 จังหวัด ขุดลอกห้วยน้อย 72 2 หว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 0.4103

994 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยอีหนู หมู่ท่ี 4 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

995 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองลาดควาย หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

996 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยล้างช้าง หมู่ท่ี 4,5 72 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

997 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยปอพาน หมู่ท่ี 5 72 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 2

998 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยถ ้าไม้ดู่ 72 2 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.463

999 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกห้วยน้อย 72 11 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.453

1000 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกหนองป่าช้า 72 7 บ้านค้าชะอี ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 0.257

1001 องค์การบริหารส่วนต้าบล ขุดลอกบึงหนองบง 72 9 หนองบง หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร ห้วยมุก 10.368

1002 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ท่ี  6 72 6 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1003 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1004 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ท่ี  2 72 2 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1005 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1006 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี 5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1007 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี  5 72 5 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1008 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ท่ี 4 72 4 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1009 เทศบาลต้าบล โครงการขุดลอกหนองนาค้าบอน บ้านก้านเหลืองดง  หมู่ท่ี  1 72 1 ก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ห้วยบางทราย 0.5

1010 เทศบาลต้าบล ขุดลอกขุดลอกล้าห้วยสาธารณะ หมูท่ี 2 บ้านชะโนด  ต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 72 2 ชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้วยบางทราย 2.298

1011 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าวังเดือนห้า 72 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 17.56843

1012 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังอ้อยหนู 72 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 16.06256

1013 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองมะแซว 72 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 17.56843

1014 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองฮากสาธารณประโยชน์ 72 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 23.29071

1015 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแสงสาธารณประโยชน์ 72 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร น ้าพุง 16.56452

1016 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแอก 72 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 19.07429

1017 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแดง 72 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยทวย 16.06256

1018 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยบ่อ 72 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 23.29071

1019 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองน ้าแลน 72 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 21.08211

1020 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเลิงเปือย พร้อมระบบกระจายน ้า 72 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 7.02737

1021 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองหลวง 72 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 15.05865

1022 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดเลา 72 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 30.1173

1023 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าวังถ ้า 72 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15.05865

1024 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสังวาลย์ 72 นาใน พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 15.05865

1025 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสือหยิก 72 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30.1173

1026 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองปลา 72 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 16.06256

1027 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านโคกไพศาล 72 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 17.56843

1028 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองบัวงาม 72 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.1173

1029 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองคนล้ม 72 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 16.56452

1030 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองโสน 72 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้ายาม 15.05865

1031 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองบึงโคกสี 72 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 21.08211

1032 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า บึงใหญ่,บึงค้าอ้อ 72 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 17.56843

1033 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อใหญ่ 72 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ห้วยน ้ายาม 10.0391

1034 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหลวง 72 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 23.08993

1035 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านเซือม 72 3 เซือม โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 30.1173

1036 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองไชยวานสาธารณประโยชน์ 72 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 17.56843

1037 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองสมห้วย 72 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 17.56843



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1038 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเปลือย 72 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 16.56452

1039 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านอากาศ 72 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 23.08993

1040 กรมประมง โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะท่ี 5 72 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 370.889

1041 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกุดบ้าน 72 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 19.07429

1042 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกุดบ้าน 72 4 โนนต้อง นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 20.0782

1043 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านท่าหลวง 72 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 25.09775

1044 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองห้วยเปือย 72 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 12.04692

1045 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านค่ายบกหวาน 72 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 16.06256

1046 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองนาแซง 72 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 23.29071

1047 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านดอนหมู 72 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 23.08993

1048 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองดงเวร 72 สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 17.56843

1049 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยโคน 72 เซิม โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 8.03128

1050 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสรวง 72 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 21.08211

1051 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง 72 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30.1173

1052 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยน ้าเกลี ยง 72 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 9.03519

1053 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยโปร่ง 72 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 8.03128

1054 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านนาตาลเหนือ 72 2 นาตาลเหนือ ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 50.1955

1055 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าสระน ้าสาธารณะ 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 20.0782

1056 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองบอ 72 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 19.07429

1057 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองไข้สาธารณประโยชน์ 72 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15.05865

1058 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองเบน 72 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 17.56843

1059 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสุพรรณ 72 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 15.05865

1060 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองฤกษ์ 72 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 17.56843

1061 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านดอนเมือง 72 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 19.07429

1062 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองไผ่ 72 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 30.1173

1063 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกะชะ 72 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 23.29071

1064 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองระฆัง 72 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 23.08993

1065 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านบ้านถ่อน 72 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 15.05865

1066 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าสระน ้า บ้านหนองแวง 72 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 16.56452

1067 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองต้อน 72 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 10.0391

1068 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสามง่ามช่วง2 72 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 8.03128

1069 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองทรายวาน 72 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.02346



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1070 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองกิ 72 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 17.56843

1071 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงขามหวาน 72 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 15.05865

1072 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองปลาแดก 72 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 6.02346

1073 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบัว 72 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 12.04692

1074 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองนาทา 72 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 8.533235

1075 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงก้าแพง 72 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 15.05865

1076 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงก้าแพง 72 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 15.05865

1077 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองทามค้าไฮ 72 กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู น ้าโมง 10.0391

1078 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ้านดงแสนแก้ว ช่วง 2 สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 72 4 ดงแสนแก้ว ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 60.2346

1079 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแก้วแมง 72 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 21.08211

1080 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้าระดับต้าบล 72 - - ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 130.5083

1081 กรมทรัพยากรน ้า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาพร้อมระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้าระดับต้าบล 72 - - หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 90.3519

1082 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยค้าป่ากั ง บ้านห้วยทม หมู่ท่ี 2 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 72 2 ห้วยทม ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.3

1083 องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการขุดลอกล้าห้วยผักกูด บ้านป่าก่อ หมู่ท่ี 1 ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 72 1 ป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ แม่น ้าโขงตอนล่าง 0.2

1084 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบุงหวาย 72 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 30.1173

1085 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองดอนงัว 72 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 23.08993

1086 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า หนองทาสาธารณประโยชน์ 72 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 20.0782

1087 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแปน 72 ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 17.56843

1088 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าพระองค์ 72 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 15.05865

1089 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้าหนองน ้าบ้านโคกค้าไหล 72 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 17.56843

1090 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านอินทร์แปลง 72 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 22.08602

1091 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว 72 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 23.08993

1092 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ท่ีดินหนองนาเยีย 72 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 15.05865

1093 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้า บ้านทุ่งยั ง 72 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 15.05865

1094 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองมุมเลาสาธารณประโยชน์ 72 สะแบง หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 25.09775

1095 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจศึกษาและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือการบริหารจัดการท่ัวประเทศ 73 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 25

1096 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ไชยบุรี,พนอม_ 73 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 27.41

1097 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  แม่น ้าสงครามตอนล่าง 73 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 27.79

1098 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ดอนเตย,นาทม_ 73 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 21.96

1099 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _โพธ์ิหมากแข้ง,หนองซน_ 73 หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 26.27

1100 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลท่าบ่อสงคราม _อ่าง

เก็บน ้าหนองสามขา_

73 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 22.19

1101 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาเด่ือ,ศรีสงคราม_ 73 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 33.49



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1102 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาเด่ือ _บึงหลอง ห้วย

ค้าไฮ_

73 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 31.22

1103 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาค้า _อ่างเก็บน ้าวัง

แสง_

73 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 25.58

1104 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบ้านข่า _อ่างเก็บน ้าบ่อเปลือย_ 73 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 27.59

1105 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาค้า,ศรีสงคราม_ 73 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 30.72

1106 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลสามผง _อ่างเก็บน ้า

หนองเลิง_

73 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 34.58

1107 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  ห้วยน ้ายาม 73 สามผง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้ายาม 22.61

1108 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจอุทกธรณีวิทยา ด้วยวิธีการบินส้ารวจ เพ่ือรองรับแผนบริหารจัดการน ้า 73 นครพนม ห้วยน ้าอูน 95.584

1109 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่ 73 นครพนม ห้วยน ้าอูน 7.16

1110 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลซาง _อ่างเก็บน ้ากุด

ซาง_

73 ซาง เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 20.91

1111 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลท่าสะอาด _หนองนา

แซง_

73 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 33.4

1112 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _โคกก่อง,ชัยพร_ 73 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 31.27

1113 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 5 ต้าบล _โคกก่อง,นาสวรรค์

,โนนสมบูรณ์,บึงกาฬ,วิ

73 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 32.91

1114 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ไคสี,วิศิษฐ์_ 73 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 34.47

1115 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _หนองเข็ง,หอค้า_ 73 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 27.91

1116 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโซ่ _หนองหญ้าคา_ 73 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 22.18

1117 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโคกกว้าง _หนองน ้า 

บ้านหาดแฮ่_

73 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 27.79

1118 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _โคกกว้าง,บุ่งคล้า_ 73 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.87

1119 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 4 ต้าบล _นาดง,โนนศิลา,สม

สนุก,หนองยอง_

73 หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 29.13

1120 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาสิงห์,ศรีวิไล_ 73 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ห้วยฮี 22.2

1121 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายบ้านดงเย็น 73 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 28

1122 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  ห้วยบางทราย 73 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยบางทราย 29.09

1123 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 73 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 29.25

1124 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่ 73 มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 3.58

1125 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _เจริญศิลป์,ทุ่งแก_ 73 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 25.49

1126 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลหนองลาด _หนองลาด_ 73 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าอูน 30.86

1127 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาเพียง,อุ่มจาน_ 73 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20.29

1128 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลนาเพียง _หนองบ่อสะอือ

สาธารณประโยชน์_

73 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 31.86

1129 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ค้าตากล้า,นาแต้_ 73 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 25.16

1130 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลหนองบัวสิม _อ่างเก็บ

น ้าหนองหลวง_

73 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 24.83

1131 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลไร่ _อ่างเก็บน ้าวังถ ้า_ 73 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 29.48

1132 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _เด่ือศรีคันไชย,ไฮ

หย่อง_

73 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้าอูน 21.77

1133 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลหนองหลวง _หนองหลวง_ 73 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 33.05

1134 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโพนงาม _หนองหมาก

แซว_

73 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 24.33

1135 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _ท่าก้อน,นาฮี,โพน

งาม_

73 ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 23.97

1136 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลอากาศ _อ่างเก็บน ้าน ้าจั น_ 73 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 21.56

1137 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาดี _หนองกุดบ้าน_ 73 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 23.08



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1138 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลวังหลวง _อ่างเก็บน ้า

ห้วยงู_

73 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 32.01

1139 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ปะโค,เวียงคุก_ 73 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 31.26

1140 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ค่ายบกหวาน,สอง

ห้อง_

73 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 30.92

1141 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลชุมช้าง _อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง_ 73 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 28.77

1142 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาหนัง _หนองทุ่งมน_ 73 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30.43

1143 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาหนัง _สระน ้า

สาธารณะ_

73 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30.9

1144 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 4 ต้าบล _นาดง,บ้านต้อน

,พระบาทนาสิงห์,โพนแพง_

73 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 25.34

1145 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _พระบาทนาสิงห์,

โพนแพง,รัตนวาปี_

73 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 28.96

1146 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า  ต้าบล

หนองหัวคู เขือน ้า อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ต้าบลบ้านฝาง อ้าเภอสระไคร จังหวัดหนองคาย

73 แก้งไก่ สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 21

1147 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า  ต้าบลแก้ง

ไก่ ผาตั ง อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ต้าบลโนนทอง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

73 แก้งไก่ สังคม หนองคาย ห้วยน ้าโสม 25

1148 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่ 73 หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 3.58

1149 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _จอมศรี,เหล่าต่างค้า_ 73 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 25.11

1150 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลถ่อนนาลับ, ต้าบลนา

ไหม อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และต้าบลนาหนัง, ต้าบลบ้านผือ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

73 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 24.35

1151 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลกลางใหญ่ _หนองงาม_ 73 ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 24.87

1152 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า  ต้าบลหัว

ตะพาน อ้าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ้านาจเจริญ ต้าบลกูจาน อ้าเภอเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

73 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี น ้าสวย 20

1153 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _เชียงดา,นาสะอาด

,สร้างคอม_

73 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 29.77

1154 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 3 ต้าบล _บ้านยวด,บ้านหินโงม,สร้างคอม_ 73 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 31.34

1155 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลเชียงดา, ต้าบลนา

สะอาด, ต้าบลสร้างคอม  อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

73 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 21.02

1156 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่ 73 อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3.58

1157 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลท่าค้อ _หนองเซา_ 73 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 24.74

1158 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 73 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30.98

1159 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ไชยบุรี,ท่าจ้าปา_ 73 ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 32.7

1160 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลหนองสังข์ _สระน ้า บ้านหนองสังข์ใต้_ 73 หนองสังข์ นาแก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 34.05

1161 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _บ้านเสียว,เหล่า

พัฒนา_

73 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ห้วยน ้ายาม 31.79

1162 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ท่าบ่อสงคราม,

บ้านข่า_ 1

73 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 33.32

1163 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลสามผง _อ่างเก็บน ้าห้วยสาบ_ 73 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 31.46

1164 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ป่งไฮ,หนองทุ่ม_ 73 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.58

1165 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโคกก่อง _หนองทอง_ 73 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 31.7

1166 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ไคสี,หนองเข็ง_ 73 หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 34.03

1167 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลหอค้า _หนองเครือเขา_ 73 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 33.45

1168 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 4 ต้าบล _นากั ง,โนนศิลา,

ปากคาด,หอค้า_

73 นากั ง ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 24.78

1169 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ดอนหญ้านาง,ศรี

ชมภู_

73 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.88

1170 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่ 73 บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 3.58

1171 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า  ต้าบลไชย

ราช อ้าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้าบลนาอุดม อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ต้าบลกุดแห่ สามแยก อ้าเภอ

73 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 34.66

1172 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาตงวัฒนา,บ้านโพน_ 73 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 26.95

1173 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลดงเหนือ _อ่างเก็บน ้า

ห้วยบ่อ_

73 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 27.74



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1174 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลช้างม่ิง _หนองโคก_ 73 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ห้วยน ้าอูน 22.24

1175 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลไฮหย่อง _หนองปลา_ 73 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 33.45

1176 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลไฮหย่อง _หนองนก

กลด_

73 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 26.89

1177 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _พังโคน,ม่วงไข่,ไฮ

หย่อง_

73 พังโคน พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 34.75

1178 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโคกสี _หนองบึงโคกสี_ 73 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 29.29

1179 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลสามัคคีพัฒนา _อ่างเก็บน ้าดอนเม่า_ 73 สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 33.16

1180 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า  ต้าบลอากาศ

 อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

73 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้าอูน 28.42

1181 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _โพธ์ิชัย,วัดธาตุ,

หาดค้า_

73 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 33.84

1182 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 4 ต้าบล _กวนวัน,มีชัย,เมือง

หมี,หนองกอมเกาะ_

73 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 34.53

1183 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 4 ต้าบล _ถ่อนนาลับ,นาหนัง

,นาไหม,บ้านผือ_

73 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 24.23

1184 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _เชียงดา,วัดหลวง

,สร้างนางขาว_

73 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 34.13

1185 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _กองนาง,พานพร้าว_ 73 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 22.11

1186 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ท่าบ่อ,น ้าโมง_ 73 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 27.86

1187 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลจอมศรี _หนองบุงหวาย_ 73 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 27.29

1188 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลจอมศรี _หนองหมัก_ 73 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 33.82

1189 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาพู่,บ้านขาว_ 73 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 29.62

1190 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 3 ต้าบล _กุดสระ,นากว้าง,บ้านขาว_ 73 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 23.53

1191 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _กุดสระ,นาข่า_ 73 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 31.43

1192 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลทุ่งฝน _หนองแล้ง_ 73 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 21.06

1193 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _บ้านจันทน์,บ้านม่วง

,วังทอง_

73 วังทอง บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 26.23

1194 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 4 ต้าบล _บ้านดุง,บ้านม่วง

,วังทอง,ศรีสุทโธ_

73 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 20.8

1195 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลอ้อมกอ _หนองบ้าน

อ้อมกอ_

73 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 28.42

1196 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนและระบบกระจายน ้า  ต้าบลโคก

คอน อ้าเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

73 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี น ้าโมง 25.36

1197 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลนาทราย _หนองกุดใหญ่_ 73 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยดาน 34.42

1198 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลสร้างคอม _อ่างเก็บน ้า

ห้วยวังช้าง_

73 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 22.59

1199 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโพนงาม _หนองน ้า บ้านทุ่งยั ง_ 73 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี ห้วยดาน 31.3

1200 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า ต้าบลท่าค้อ (หนองเซา) 73 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 29.096

1201 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลหนองญาติ _บุ่งริมอ่างเก็บน ้าหนอง

ญาติ_

73 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 32.911

1202 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลโนนตาล _อ่างเก็บน ้า

บึงบ่อ_

73 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 26.516

1203 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ดอนเตย,นาทม_ 73 ดอนเตย นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 20.126

1204 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลหนองซน _อ่างเก็บน ้า

หนองเลิง_

73 หนองซน นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 31.919

1205 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลเหล่าพัฒนา _หนองดุด

สาธารณประโยชน์_

73 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 22.034

1206 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _เหล่าพัฒนา,อากาศ_ 73 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 29.418

1207 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _ท่าเรือ,บ้านเสียว

,อากาศ_

73 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 22.372

1208 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนางัว _หนองแข้ใหญ่_ 73 นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 34.986

1209 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นางัว,นาหว้า_ 2 73 นางัว นาหว้า นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 25.474



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1210 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนางัว _หนองเครือเชา_ 73 นางัว บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 32.622

1211 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลท่าบ่อสงคราม _หนองหลม_ 73 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 23.797

1212 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลศรีสงคราม _สระ

หนองผือ_

73 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 21.719

1213 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลสามผง _อ่างเก็บน ้า

หนองพงโพด_

73 สามผง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 34.259

1214 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบึงกาฬ _บึงกาฬ_ 73 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 34.463

1215 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโซ่ _อ่างเก็บน ้าหนองบ่อเสน่ห์_ 73 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 26.803

1216 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลค้าแก้ว _อ่างเก็บน ้า

บ้านดอนเสียด_

73 ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนบน 34.462

1217 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลท่าดอกค้า _หนองน ้า 

บ้านโนนสา_

73 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 30.53

1218 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลปากคาด _หนองห้วนหินตัน_ 73 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ ห้วยคอง 21.177

1219 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  ห้วยคอง 73 หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 24.341

1220 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาสิงห์ _หนองบ่อ_ 73 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 20.893

1221 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _สว่าง,หนองลาด_ 73 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 28.266

1222 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลด่านม่วงค้า _บึงแต้_ 73 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 26.403

1223 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลกุสุมาลย์ _อ่างเก็บน ้าห้วยแดง_ 73 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 24.497

1224 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาแต้,โนนสะอาด_ 73 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 24.345

1225 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลม่วง _อ่างเก็บน ้าห้วยไร่_ 73 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 31.77

1226 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโพนงาม _หนองไชยวาน

สาธารณประโยชน์_

73 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 21.577

1227 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโพนงาม _หนองคางโฮง_ 73 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 25.163

1228 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลอากาศ _หนองน ้า 

บ้านอากาศ_

73 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 30.446

1229 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลสีกาย _หนองดงเวร_ 73 สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย น ้าสวย 21.187

1230 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ทุ่งหลวง,เหล่าต่าง

ค้า_

73 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 33.442

1231 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลจุมพล _หนองสรวง_ 73 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 30.038

1232 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ชุมช้าง,นาหนัง_ 73 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 23.773

1233 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลกองนาง _หนองเป็ด_ 73 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 26.177

1234 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ท่าบ่อ,บ้านเด่ือ_ 73 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 26.851

1235 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบ้านเด่ือ _หนองระฆัง_ 73 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 28.539

1236 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบ้านถ่อน _หนองหัวช้าง_ 73 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 26.09

1237 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _ท่าบ่อ,น ้าโมง,บ้าน

ว่าน_

73 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 27.306

1238 กรมทรัพยากรน ้า ค่าส้ารวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโครงข่ายแหล่งน ้าธรรมชาติ ต้าบลหนองหัวคู ต้าบลเขือน ้า ต้าบลบ้านฝาง 73 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย น ้าโมง 1

1239 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _เตาไห,นาทราย_ 73 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 27.013

1240 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบ้านหินโงม _อ่างเก็บหนองหญ้าข้อ_ 73 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 34.096

1241 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _บ้านผึ ง,โพธ์ิตาก_ 73 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 28.076

1242 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า 2 ต้าบล (บ้านผึ ง,โพธ์ิตาก) 73 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 30

1243 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล (นาทราย,โพธ์ิตาก,

หนองญาติ)

73 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 33.918

1244 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _นาทราย,โพธ์ิตาก,

หนองญาติ_

73 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 22.074

1245 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 3 ต้าบล _นาหัวบ่อ,โพนจาน,โพนสวรรค์_ 73 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยทวย 27.907



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1246 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลพนอม _หนองน ้า บ้านดงน้อย_ 73 พนอม ท่าอุเทน นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 34.337

1247 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาทม (อ่างเก็บน ้า

หนองเทา)

73 นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 26.529

1248 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาทม _อ่างเก็บน ้า

หนองเทา_

73 นาทม นาทม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 26.983

1249 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 3 ต้าบล _นาเข,พะทาย,

หนองแวง_

73 นาเข บ้านแพง นครพนม แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 22.432

1250 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลท่าบ่อสงคราม _หนองน ้า บ้านท่าบ่อ

สงคราม_

73 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 20.138

1251 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ท่าบ่อสงคราม,

บ้านข่า_ 2

73 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 28.182

1252 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ท่าบ่อสงคราม,

บ้านเอื อง_

73 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 33.337

1253 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _นาเด่ือ,บ้านเอื อง_ 73 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 26.75

1254 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  ห้วยน ้าอูน 73 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 29.673

1255 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลหาดแพง _อ่างเก็บน ้าห้วยวาย_ 73 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 34.218

1256 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  ห้วยฮี 73 ซาง เซกา บึงกาฬ ห้วยฮี 20.031

1257 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลหนองทุ่ม _บึงเค็งสา

ธารระประโยชน์_

73 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 29.775

1258 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลท่าดอกค้า _หนอง

เชียงบุญมา_

73 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 21.135

1259 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลปากคาด _หนองมุม_ 73 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 26.974

1260 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  ห้วยมุก 73 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้วยมุก 28.581

1261 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  ห้วยบังอี 73 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ห้วยบังอ่ี 26.451

1262 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลทุ่งแก _อ่างเก็บน ้าห้วยวังอ้อยหนู_ 73 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 25.578

1263 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _โคกก่อง,ม่วงลาย_ 73 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 33.047

1264 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโนนหอม _หนองฮาก

สาธารณประโยชน์_

73 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 28.446

1265 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 8 ต้าบล _เชียงเครือ,ท่าแร่,

บ้านแป้น,เหล่าปอแดง,งิ วด่อน,ธาตุเชิงชุม,ธาตุนาเวง,ฮางโฮง_

73 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง 26.742

1266 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน ้าสาขา  แม่น ้าสงครามตอนบน 73 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 30.387

1267 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลดงหม้อทองใต้ _อ่างเก็บน ้าหนองน ้า

แลน_

73 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 22.652

1268 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลห้วยหลัว _หนองหลวง_ 73 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนบน 22.933

1269 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _ต้นผึ ง,พรรณา_ 73 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร ห้วยน ้าอูน 24.166

1270 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 2 ต้าบล _คูสะคาม,บ้านเหล่า_ 73 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 22.856

1271 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลวานรนิวาส _อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง_ 73 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร ห้วยน ้ายาม 29.295

1272 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลหนองลาด _อ่างเก็บ

น ้าหนองโสน_

73 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร ห้วยน ้าอูน 20.993

1273 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า 2 ต้าบล _โพนแพง,อากาศ_ 73 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร ห้วยน ้ายาม 23.223

1274 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลอุดมพร _อ่างเก็บน ้า

ห้วยเปือย_

73 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย แม่น ้าสงครามตอนบน 23.348

1275 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลพระธาตุบังพวน _

หนองน ้า บ้านดอนหมู_

73 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 33.935

1276 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลกุดบง _หนองบ่อ_ 73 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 26.072

1277 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลนาหนัง _หนองบอ_ 73 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 27.27

1278 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบ้านผือ _ หนองไข้สาธารณประโยชน์_ 73 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 32.005

1279 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน ้า ต้าบลวัดหลวง _หนองเบน_ 73 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 27.219

1280 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลโพนสา _หนองสุพรรณ_ 73 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 20.783

1281 กรมทรัพยากรน ้า ค่าส้ารวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโครงข่ายแหล่งน ้าธรรมชาติ ต้าบลนาข่า ต้าบลโพธ์ิตาก ต้าบลกลางใหญ่ ต้าบลค้าด้วง 73 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย น ้าโมง 1



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (1,284 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (17,514 ลบ.)

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน  ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ

1282 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลบ้านธาตุ _หนองศรีเจริญ_ 73 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี น ้าสวย 25.897

1283 กรมทรัพยากรน ้า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ต้าบลดงเย็น _หนองแปน_ 73 ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี แม่น ้าสงครามตอนบน 26.526

1284 ส้านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าภายในเขตเทศบาล มู่1,2,5,11,13 เทศบาลต้าบลปลาปาก อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 74 1,2,5,1

1,

เขตเทศบาลต้าบลปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ห้วยน ้าก้่า 0.01



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
ทีจ่ะด้าเนินการในอนาคต 

พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน ้าที่เสือ่มโทรม



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (9 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (940 ลบ.)

1 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยหนองแฮ (หนองแฮ่) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 51.9501

2 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยโมง สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 88.675

3 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าน ้าพุง (สายเก่า) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 102.4858651

4 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยสมอ สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 134.8618213

5 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยนาแก สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 145.0386071

6 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยทราย สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร น ้าพุง 133.1418771

7 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยเดียก สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 135.1116

8 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยลองน้อย สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 33.1021

9 กรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยลอง สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื นท่ีต้นน ้า) 75 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า 116.5691

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน  ำท่ีเส่ือมโทรม



แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า 
ทีจ่ะด้าเนินการในอนาคต 

พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580
ด้านการบริหารจัดการ



ล ำดับ หน่วยงำนด ำเนินกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร (5 โครงกำร) ชุดโครงกำร หมู่ท่ี หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ
งบประมำณ 

 (269 ลบ.)

1 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการศึกษาส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาล ในพื นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื นท่ีพัฒนาเขตเมืองหลัก 76 มุกดาหาร แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 42.38

2 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการศึกษาส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาล ในพื นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื นท่ีพัฒนาเขตเมืองหลัก 76 หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 42.38

3 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย (Riverbank Filtration) 76 หนองคาย แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 164.78

4 กรมทรัพยากรน ้า โครงการศึกษาประเมินคุณค่าการบริหารจากระบบนิเวศพื นท่ีลุ่มน ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร 77 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ห้วยน ้าอูน 10

5 กรมทรัพยากรน ้า โครงการศึกษาประเมินคุณค่าการบริหารจากระบบนิเวศพื นท่ีลุ่มน ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร 77 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ห้วยน ้าอูน 10

แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีจะด ำเนินกำรในอนำคต ปี พ.ศ. 2571-2575 และ พ.ศ. 2576-2580 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร



แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2566 - 2570แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2566 - 2570




