
แบบ กง.พค.02

จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

1 กาญจนบรีุ หนองปรือ หนองปลาไหล โครงการขุดลอกสระน้้า บริเวณบา้นนายธงชัย 

ใจหนักดี

25,000 

1 กาฬสินธุ์ กมลาไสย หลักเมือง ทต.หลักเมือง ขุดลอกกุดน้้าใสสาธารณประโยชน์ 786,000 

2 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา อบต.สามขา 11 ขุดลอกหนองเชือก หมู่ที ่11 500,000 

3 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา อบต.สามขา 13 ขุดลอกหนองหน้าลิง หมู่ที ่13 500,000 

4 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา อบต.สามขา 3 ก่อสร้างฝายหว้ยปลาฝา หมู่ที ่3 800,000 

5 กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ โครงการขุดลอกหนองน้้า บา้นโนนส้าราญ 208,000 

6 กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ 8 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 บริเวณหว้ย

น้อย หมู่ที ่8

505,600 

7 กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ 9 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 บริเวณหว้ย

กุดกว้าง หมู่ที ่9

716,000 

8 กาฬสินธุ์ เขาวง สงเปลือย ขุดลอกสระพงั 840,000 

9 กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ อบต.หนองผือ ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข. 2527 ล้าหว้ยส้มปอ่ย

น้อยตอนล่าง

623,000 

10 กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ อบต.หนองผือ ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข. 2527 ล้าหว้ยขาม

ตอนกลาง

623,000 

11 กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ อบต.หนองผือ ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข. 2527 ล้าหว้ยขามตอนล่าง 623,000 

12 กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ อบต.หนองผือ ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข. 2527 ล้าหว้ยส้มปอ่ย

ตอนบน

623,000 

13 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด อบต.โคกสะอาด 2 ปรับปรุงแหล่งน้้าคลองน้้าปา่ บา้นสะอาด หมู่ที ่2 490,000 

14 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด อบต.โคกสะอาด 3 ปรับปรุงแหล่งน้้าหนองสะพงั บา้นหนองบวั หมู่ที่

 3

395,000 

15 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด อบต.โคกสะอาด 3 ปรับปรุงแหล่งน้้าหนองลุมพกุ บา้นหนองบวั หมู่

ที ่3

146,000 

16 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด อบต.โคกสะอาด 3 ปรับปรุงแหล่งน้้าหนองทุง่เพยีง บา้นหนองบวั 

หมู่ที ่3

146,000 

17 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด อบต.โคกสะอาด 6 ปรับปรุงแหล่งน้้าหนองดง บา้นดอนข่า หมู่ที ่6 225,000 

18 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพฒันา ทต.ฆ้องชัยพฒันา 3 ก้าจัดวัชพชืล้าน้้ากุดฆ้อง รายละเอียดก้าจัด

วัชพชืในแหล่งน้้ากุดฆ้อง บา้นกุดฆ้อง หมู่ที ่3

54,000 

19 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง อบต.โนนศิลาเลิง 8 ปรับปรุงแหล่งน้้าบงึแวง หมู่ที ่8 437,000 

20 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง อบต.โนนศิลาเลิง 5 ปรับปรุงแหล่งน้้าหนองคู หมู่ที ่5 448,000 

21 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ล้าชี อบต.ล้าชี 1 ก้าจัดวัชพชืหนองกุดซวย กุดซวย บา้นโนนแดง 

หมู่ที ่1

473,000 

22 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ล้าชี อบต.ล้าชี 8 ก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปากกุด

เปง่) บา้นสะด้าศรี หมู่ที ่8

300,000 

23 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ล้าชี อบต.ล้าชี 3 ปรับปรุงแหล่งน้้า หมู่ที ่3 บา้นกุดเชือม 448,000 

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ

แบบรายงานผลการตรวจสอบแผนงานโครงการเร่งดว่นเพ่ือกักเก็บน้ าในฤดฝูน ป ี2563 (โครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

24 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย เหล่ากลาง อบต.เหล่ากลาง 5 ขุดลอกวัชพชืดินโคลนและส่ิงกีดขวางทางน้้า 

(หนองไฮ) หมู่ที ่5

456,900 

25 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง อบต.ดงพยุง ขุดลอกกุดคู่ 200,000 

26 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง อบต.ดงพยุง ขุดลอกกุดเปง้ 200,000 

27 กาฬสินธุ์ ดอนจาน นาจ้าปา อบต.นาจ้าปา 6 ขุดลอกล้าหว้ยทราย หมู่ที ่6 462,000 

28 กาฬสินธุ์ ดอนจาน นาจ้าปา อบต.นาจ้าปา 4 ขุดลอกหนองสาธารณะ หมู่ที ่4 500,000 

29 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา ทต.ม่วงนา 6 ขุดลอกกุดส้มโฮ่ง หมู่ที ่6 180,000 

30 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา ทต.ม่วงนา 6 ขุดลอกกุดนาโพธิ์ หมู่ที ่6 180,000 

31 กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา ทต.ม่วงนา ขุดลอกกุดแห่ 180,000 

32 กาฬสินธุ์ ทา่คันโท กุงเก่า ทต.กุงเก่า 10,5,7 ขุดลอกล้าหว้ยหวัช้าง ช่วงที ่2 จากหมู่ที ่10,5,7 701,000 

33 กาฬสินธุ์ นาคู ภแูล่นช้าง อบต.ภแูล่นช้าง 8 ขุดลอกหว้ยบง หมู่ที ่8 กว้าง 9 เมตร ยาว 690 

เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 12,420 ลูกบาศก์เมตร

484,000 

34 กาฬสินธุ์ นาคู ภแูล่นช้าง อบต.ภแูล่นช้าง 8 ขุดลอกกุดบกัล้าน หมู่ที ่8 จ้านวน 2 ช่วง มี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,392 ลูกบาศก์เมตร

409,000 

35 กาฬสินธุ์ นาคู ภแูล่นช้าง อบต.ภแูล่นช้าง 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้นฮองสิม หมู่ที ่2 สันฝายสูง 1 

เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 8 เมตร และ

สะพานคอนกรีต กว้าง 2.40 เมตร

429,000 

36 กาฬสินธุ์ นาคู ภแูล่นช้าง อบต.ภแูล่นช้าง 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้นหว้ยบองตอนบน หมู่ที ่4 สัน

ฝายสูง 1 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 7 เมตร

 และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.40 เมตร

500,000 

37 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง ทต.โพนทอง 9 ขุดลอกล้าหว้ยหมากกล้วย บา้นหามแก หมู่ที ่9 866,000 

38 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าคลอง ทต.ล้าคลอง 4 โครงการฝายชะลอน้้า หมู่ที ่4 480,000 

39 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าคลอง ทต.ล้าคลอง 8 โครงการฝายชะลอน้้า หมู่ที ่8 480,000 

40 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าคลอง ทต.ล้าคลอง 4 ขุดลอกล้าหว้ยชัน หมู่ที ่4 499,000 

41 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าคลอง ทต.ล้าคลอง 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข 2527 (ล้าหว้ย

หนองสอจุดที ่3 หมู่ที ่4

823,200 

42 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 6 โครงการฝายชะลอน้้า มข.2527 หมู่ที ่6 500,000 

43 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 4 โครงการฝายชะลอน้้า หมู่ที ่4 360,000 

44 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 10 โครงการฝายชะลอน้้า หมู่ที ่10 400,000 

45 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 (ล้าหว้ยเตย 

จุดที ่1) หมู่ที ่2 บา้นหนองสอใต้ สันฝายสูง 1 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7 เมตร

822,200 

46 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 (ล้าหว้ยเตย 

จุดที ่2) หมู่ที ่2 บา้นหนองสอใต้ สันฝายสูง 1 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7 เมตร

822,200 

47 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 1 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 (ล้าหว้ยฟา้ผ่า)

 หมู่ที ่1 บา้นโคกกลาง สันฝายสูง 1 เมตร ผนัง

ข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8 เมตร

876,900 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

48 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 3 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 (ล้าหว้ยหนอง

สอ จุดที ่1) หมู่ที ่3 บา้นหนองสอเหนือ สันฝาย

สูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7 เมตร

821,500 

49 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 3 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 (ล้าหว้ยหนอง

สอ จุดที ่2) หมู่ที ่3 บา้นหนองสอเหนือ สันฝาย

สูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7 เมตร

822,400 

50 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ล้าปาว ทต.หนองสอ 2 ขุดลอกล้าหว้ยฟา้ผ่า (นาซ้า) หมู่ที ่2 บา้นหนอง

สอใต้ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลึกเฉล่ีย 3

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 

ลูกบาศก์เมตร

496,000 

51 กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง ทต.โนนสูง 5 ขุดลอกหนองจิก หมู่ที ่5 500,000 

52 กาฬสินธุ์ ยางตลาด หวันาค้า ทต.หวันาค้า 5 ขุดลอกหนองสระ หมู่ที ่5 499,000 

53 กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย ทต.มหาไชย 4 ขุดลอกหนองกุดก่าน หมู่ที ่4 506,200 

54 กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย ทต.มหาไชย 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หว้ยนาหนิ (ชนิดรถยนต์ผ่าน

ได้) บา้นอู้ หมู่ที ่4 สันฝายกว้าง 5 เมตร ยาว 24 

เมตร สูง 2 เมตร

500,000 

55 กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย ทต.มหาไชย 10 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หว้ยถ้้าเสือ ตอนล่าง (ชนิด

รถยนต์ผ่านได้) บา้นโคกกว้าง หมู่ที ่10 สันฝาย

กว้าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 2 เมตร

500,000 

56 กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น ขุดลอกหนองอ่างเก็บน้้าบงึพฤาชัย หมู่ที ่6 499,000 

57 กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น อบต.หมูม่น 7 ขุดลอกหนองอ่างเก็บน้้าบงึพฤาชัย หมู่ที ่7 1,000,000 

58 กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง อบต.หนองช้าง 2 ขุดลอกหนองขอนแก่น/หนองปลาเซิม หมู่ที ่2 920,000 

59 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ ทต.หนองใหญ่ 13 ก่อสร้างฝายน้้าล้น นานายประเวช ทบัสุลิ หมู่ที ่

13 สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 

กว้าง 8 เมตร

390,000 

60 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ ทต.หนองใหญ่ 3 ก่อสร้างฝายน้้าล้น นานายสิมมา หมู่ที ่3 สันฝาย

สูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8 เมตร

390,000 

61 กาฬสินธุ์ หว้ยผ้ึง ค้าบง ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าหว้ยฝา 500,000 

1 ก้าแพงเพชร โกสัมพนีคร โกสัมพี อบต.โกสัมพี 24 ขุดลอกคลองอ้ายเบีย้ 500,000 

2 ก้าแพงเพชร โกสัมพนีคร เพชรชมภู ขุดลอกหน้าฝายคลองวังชมภู 275,000 

3 ก้าแพงเพชร โกสัมพนีคร ลานดอกไม้ตก ก่อสร้างฝายน้้าล้นวังชภู 500,000 

4 ก้าแพงเพชร โกสัมพนีคร ลานดอกไม้ตก ขุดลอกคลองปลายนา 495,000 

5 ก้าแพงเพชร โกสัมพนีคร ลานดอกไม้ตก อบต.ลานดอกไม้ตก ขุดลอกคลองไหลลึก 500,000 

6 ก้าแพงเพชร โกสัมพนีคร ลานดอกไม้ตก ขุดลอกคลองวังชมภู 500,000 

7 ก้าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ บอ่ถ้้า อบต.บอ่ถ้้า ขุดลอกคลองสายกลางทุง่ 238,000 

8 ก้าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ยางสูง ขุดลอกคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร หมู่ 6,7 486,000 

9 ก้าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ วังชะพลู อบต.วังชะพลู ขุดลอกคลองน้้าวน 167,000 

10 ก้าแพงเพชร คลองขลุง หวัถนน อบต.หวัถนน ขุดลอกคลองสายหนองแหนไปโนนเพิม่ 500,000 
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11 ก้าแพงเพชร คลองขลุง หวัถนน อบต.หวัถนน ขุดลอกคลองเพือ่การเกษตรและเล้ียงสัตว์ บา้น

หนองกระทุม่ จุดที ่2

500,000 

12 ก้าแพงเพชร คลองขลุง หวัถนน อบต.หวัถนน ขุดลอกคลองเพือ่การเกษตรและเล้ียงสัตว์ บา้น

โนนดุม

500,000 

13 ก้าแพงเพชร คลองขลุง หวัถนน อบต.หวัถนน ขุดลอกคลองเพือ่การเกษตรและเล้ียงสัตว์ บา้น

หนองกระทุม่ จุดที ่1

500,000 

14 ก้าแพงเพชร คลองขลุง หวัถนน อบต.หวัถนน ขุดลอกคลองเพือ่การเกษตรและเล้ียงสัตว์ บา้น

โนนทนั

500,000 

15 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 3 ขุดลอกล้าคลองพลู 500,000 

16 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 5 ขุดลอกล้าคลองน้้าไหล 500,000 

17 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 14 ขุดลอกล้าคลองปลาร้า 500,000 

18 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 19 ขุดลอกแก้มลิงล้าคลองสาธารณะ 500,000 

19 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 19 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้้า คสล.ล้าคลองดาต 500,000 

20 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 500,000 

21 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 14 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่14 บา้นหนองผักบุง้ 500,000 

22 ก้าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา ทต.คลองลานพฒันา 11 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่11 500,000 

23 ก้าแพงเพชร ไทรงาม พานทอง ขุดลอกคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร หมู่ 4 500,000 

24 ก้าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย ขุดลอกคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร หมู่ 2 500,000 

25 ก้าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย พฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตรสระน้้า 1,000,000 

26 ก้าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย ขุดลอกคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร หมู่ 8 500,000 

27 ก้าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย ขุดลอกคลองหว้ยน้อย กม.3+750 500,000 

28 ก้าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย ขุดลอกคลองบา้นหา้ร้อยไร่ กม.4+050 490,000 

29 ก้าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย ขุดลอกคลอง 3R-MC กม.4+950 500,000 

30 ก้าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย ขุดลอกคลองบา้นหนองเอื่อม กม.5+530 480,000 

31 ก้าแพงเพชร บงึสามัคคี ระหาน ขุดลอกคลองสายหนองชุมแสง 272,000 

32 ก้าแพงเพชร บงึสามัคคี ระหาน ขุดลอกคลองสายบอ่ขยะ 190,000 

33 ก้าแพงเพชร บงึสามัคคี ระหาน ขุดลอกคลองสายหนองยางโทน 223,500 

34 ก้าแพงเพชร บงึสามัคคี ระหาน ขุดลอกคลองสายดงอีขาว 498,300 

35 ก้าแพงเพชร บงึสามัคคี ระหาน ขุดลอกคลองสายนานายส้ัน แสนหาร 296,000 

36 ก้าแพงเพชร ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง อบต.โพธิ์ทอง ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าคลองอีเก้ง 500,000 

37 ก้าแพงเพชร ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง อบต.โพธิ์ทอง ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าคลอง ก.ส.ช. 500,000 

38 ก้าแพงเพชร พรานกระต่าย คลองพไิกร ขุดลอกคลองหนองเขน 319,000 

39 ก้าแพงเพชร พรานกระต่าย คลองพไิกร ขุดลอกคลองไร่เพชร 362,600 

40 ก้าแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย ขุดลอกคลองเจ้าพระยา 432,000 

41 ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร ธ้ามรงค์ ขุดลอกคลองส่งน้้าบา้นคลองสีนวล-เหนือ 410,000 

42 ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร ลานดอกไม้ อบต.ลานดอกไม้ 9 ขุดลอกหนองกวักมือ-บา้นใหม่เขานิยม 500,000 

43 ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร ลานดอกไม้ อบต.ลานดอกไม้ 7 ขุดลอกคลอง หมู่ 7 บา้นทุง่พร้ิม 500,000 

44 ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร หนองปลิง ขุดลอกคลองส่งน้้าหลังศูนย์วิจัยเพาะพนัธุ์ 144,000 

45 ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร หนองปลิง ขุดลอกคลองส่งน้้าทา้ยบงึสะแก 288,000 

46 ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร อ่างทอง ขุดลอกคลองเตาขนมจีน 321,000 

1 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สาวะถี ขุดลอกล้าหว้ยมะเขือ ตอนบน 159,000 
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1 ฉะเชิงเทรา บางคล้า หวัไทร อบต.หวัไทร ปรับปรุงสระน้้าสาธารณะ 500,000 

2 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม หนองยาว อบต.หนองยาว 3 ขุดลอกคูส่งน้้าคูตาค้า หมู่ที ่3,12 ต้าบลหนอง

ยาว กว้าง 12 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 

ลูกบาศก์เมตร

345,500 

3 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น ดงน้อย อบต.ดงน้อย ขุดลอกและขยายคลองสะแกง หมู่ที ่12 789,900 

1 ชัยนาท วัดสิงห์ หนองบวั ขุดลอกคลองข้างถนนจากนานายสมนึกถึงนา

หมอปราณี

497,000 

2 ชัยนาท วัดสิงห์ หนองบวั โครงการขุดลอกคลองน้้าทิง้ 380,000 

3 ชัยนาท หนัคา หว้ยงู โครงก่อสร้างฝายชะลอน้้าทา้ยคลองปลาแปบ 

หมู่ที ่4 บา้นดอนชงโค ต้าบลหว้ยงู อ้าเภอหนัคา

 จังหวัดชัยนาท

80,000 

4 ชัยนาท หนัคา หว้ยงู โครงก่อสร้างฝายชะลอน้้าทา้ยคลองแดง หมู่ที ่3

 บา้นหว้ยงู ต้าบลหว้ยงู อ้าเภอหนัคา จังหวัด

ชัยนาท

60,000 

1 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณ์ หนองโพนงาม อบต.หนองโพนงาม 5 ขุดลอกล้าหว้ยทกิ บา้นวังม่วง หมู่ที ่5 ต้าบล

หนองโพนงาม ขนาดพืน้ที ่2,500 ตารางเมตร 

ขุดลึกเฉล่ีย 1.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 4,250 ลูกบาศก์เมตร

154,000 

2 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณ์ หนองโพนงาม อบต.หนองโพนงาม 11 ขุดลอกล้าหว้ยทกิ บา้นหว้ยหนิลับ หมูที ่11 

ต้าบลหนองโพนงาม ปากกว้าง 8 เมตร ยาว 120 

เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 1.70 เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 1,632 ลูกบาศก์เมตร

56,000 

3 ชัยภมูิ แก้งคร้อ โคกกุง ขุดลอกล้าหว้ยเชือก ตอนกลาง บา้นกรุงบรูพา 

หมู่ที ่13

490,000 

4 ชัยภมูิ แก้งคร้อ โคกกุง ขุดลอกล้าหว้ยกลาง สาธารณะประโยชน์ บา้น

ปา่หม้อ หมู่ที ่7

498,000 

5 ชัยภมูิ แก้งคร้อ โคกกุง ขุดลอกล้าหว้ยข่า ตอนบน บา้นโคกกุง หมู่ที ่1 490,000 

6 ชัยภมูิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 1 ขุดลอกล้าหว้ยหวาย บา้นหลุบคา หมู่ที ่1 กว้าง

เฉล่ีย 12 เมตร ยาว 1,100 เมตร ขุดลึกเพิม่เฉล่ีย

 1.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่ง

คันคลอง 13,122.06 ลูกบาศก์เมตร

476,000 

7 ชัยภมูิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 2 ขุดลอกล้าหว้ยอีสานเขียว บา้นโคกไพลวัน หมู่ที ่

2 กว้างเฉล่ีย 12 เมตร ยาว 1,050 เมตร ขุดลึก

เพิม่เฉล่ีย 1.37 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม

ตกแต่งคันคลอง 13,382 ลูกบาศก์เมตร

485,000 

8 ชัยภมูิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 4 ขุดลอกล้าหว้ยฮ่อมพอง บา้นโนนศิลา หมู่ที ่4 

กว้างเฉล่ีย 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ขุดลึกเพิม่

เฉล่ีย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่ง

คันคลอง 13,284 ลูกบาศก์เมตร

482,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

9 ชัยภมูิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 6 ขุดลอกล้าหว้ยคณฑา บา้นเหล่าเกษตร หมู่ที ่6 

กว้างเฉล่ีย 12 เมตร ยาว 1,050 เมตร ขุดลึกเพิม่

เฉล่ีย 1.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม

ตกแต่งคันคลอง 13,700 ลูกบาศก์เมตร

497,000 

10 ชัยภมูิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 6 ขุดลอกล้าหว้ยบกัโตด บา้นเหล่าเกษตร หมู่ที ่6 

กว้างเฉล่ีย 10 เมตร ยาว 1,400 เมตร ขุดลึกเพิม่

เฉล่ีย 1.11 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม

ตกแต่งคันคลอง 13,624 ลูกบาศก์เมตร

494,000 

11 ชัยภมูิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 8 ขุดลอกสระประมง บา้นโนนดินหอม หมู่ที ่8 

กว้างเฉล่ีย 50 เมตร ยาว 350 เมตร ขุดลึกเพิม่

เฉล่ีย 1.16 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม

ตกแต่งคันคลอง 20,740 ลูกบาศก์เมตร

488,000 

12 ชัยภมูิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 9 ขุดสระโคกหนองแต้ บา้นเหล่ากาดหญ้า หมู่ที ่9 

กว้างเฉล่ีย 7.50 เมตร ยาว 80 เมตร ขุดลึกเพิม่

เฉล่ีย 2.54 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม

ตกแต่งคันคลอง 17,184 ลูกบาศก์เมตร

400,000 

13 ชัยภมูิ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ขุดลอกล้าหว้ยขี้เหล็ก 500,000 

14 ชัยภมูิ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ขุดลอกล้าหว้ย - ไปล้าน้้าก่้า 500,000 

15 ชัยภมูิ คอนสวรรค์ ช่องสามหมอ ขุดลอกล้าหว้ยนาแค 915,000 

16 ชัยภมูิ คอนสวรรค์ บา้นโสก ขุดลอกหนองน้้าหน้าฝายนิวซีแลนด์ 965,300 

17 ชัยภมูิ คอนสาร คอนสาร ขุดลอกคลองล้าหว้ยดง 386,800 

18 ชัยภมูิ คอนสาร คอนสาร ขุดลอกคลองนา 339,600 

19 ชัยภมูิ คอนสาร คอนสาร ขุดลอกล้าหว้ยร่องแอด 284,400 

20 ชัยภมูิ คอนสาร คอนสาร ขุดลอกคลองไส้ไก่ 242,100 

21 ชัยภมูิ คอนสาร คอนสาร ขุดลอกล้าหว้ยน้้าพุ 129,000 

22 ชัยภมูิ คอนสาร ดงกลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าล้าหว้ยยาง บริเวณทีน่า 

นางปา ดลราษี หมู่ที ่7 บา้นดงกลาง ต้าบลดง

กลาง โดยการท้าคันดินดาดคอนกรีต ขนาดสัน

หว้ยกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูงจากทอ้งฝาย

 2.50 เมตร

458,000 

23 ชัยภมูิ คอนสาร ดงกลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าล้าหว้ยยาง บริเวณทีน่า นาง

เม็ด นายพนั หมู่ที ่7 บา้นดงกลาง ต้าบลดงกลาง

 โดยการท้าคันดินดาดคอนกรีต ขนาดสันหว้ย

กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูงจากทอ้งหว้ย 

2.50 เมตร

495,000 

24 ชัยภมูิ คอนสาร ดงกลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าล้าหว้ยยาง บริเวณทีน่า 

นางบาง ขวัญแก้ว หมู่ที ่3 บา้นโคกสว่าง ต้าบล

ดงกลาง โดยการท้าคันดินดาดคอนกรีต ขนาด

สันหว้ยกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูงจากทอ้ง

หว้ย 2.50 เมตร

458,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

25 ชัยภมูิ คอนสาร ดงกลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า ล้าหว้ยยาง บริเวณทีน่า

นายบญุเดช น้อยศรี หมู่ที ่3 บา้นโคกสว่าง 

ต้าบลดงกลาง โดยการท้าคันดินดาดคอนกรีต 

ขนาดสันฝาย กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง

จากทอ้งหว้ย 2.50 เมตร

458,000 

26 ชัยภมูิ คอนสาร ดงกลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า ล้าหว้ยยาง บริเวณทีน่า

นางจันทร์ วงศ์ทา หมู่ที ่9 ต้าบลดงกลาง โดย

การท้าคันดินดาดคอนกรีต ขนาดสันฝาย กว้าง 4

 เมตร ยาว 15 เมตร สูงจากทอ้งหว้ย 2.50 เมตร

495,000 

27 ชัยภมูิ คอนสาร หว้ยยาง ทต.หว้ยยาง 14 ขุดลอกฝายน้้าล้นหว้ยถ้้าเต่า หมู่ที ่14 บา้นมอตา

เจ๊ก ขนาดพืน้ที ่1 ไร่ ขุดลึก 4 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,200 ลูกบาศก์เมตร

399,000 

28 ชัยภมูิ คอนสาร หว้ยยาง ทต.หว้ยยาง 15 ขุดลอกฝายปา่ว่าน หมู่ที ่15 บา้นหว้ยจันทร์หล้า

 ขนาดพืน้ที ่3 ไร่ ขุดลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,600 ลูกบาศก์เมตร

618,000 

29 ชัยภมูิ คอนสาร หว้ยยาง ทต.หว้ยยาง 16 ขุดลอกฝายวังบกัพบั หมู่ที ่16 บา้นคลองเตยใน 

กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ขุดลึก 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000 ลูกบาศก์

เมตร

386,000 

30 ชัยภมูิ คอนสาร หว้ยยาง ทต.หว้ยยาง 16 ขุดลอกฝายล้าหว้ยเตย หมู่ที ่16 บา้นคลองเตยใน

 ขนาดพืน้ที ่2 ไร่ ขุดลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,600 ลูกบาศก์เมตร

618,000 

31 ชัยภมูิ คอนสาร หว้ยยาง ทต.หว้ยยาง 7 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า กล่องเกเบีย้น หมู่ที ่7 

บา้นดอนอุดม สันฝายกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร 

ยาว 15 เมตร พร้อมพนังแนวตล่ิงด้านข้าง ยาว

รวม 20 เมตร

489,000 

32 ชัยภมูิ คอนสาร หว้ยยาง ทต.หว้ยยาง 9 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า กล่องเกเบีย้น หมู่ที ่9 

บา้นหว้ยยางโง สันฝายกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร 

ยาว 15 เมตร พร้อมพนังแนวตล่ิงด้านข้าง ยาว

รวม 20 เมตร

489,000 

33 ชัยภมูิ จัตุรัส หนองโดน ขุดลอกหนองวังเริงน้อย 500,000 

34 ชัยภมูิ เทพสถิต บา้นไร่ อบต.บา้นไร่ 13 ขุดลอกฝายบา้นยายใจ หมู่ที ่13 กว้างเฉล่ีย 23 

เมตร ยาว 250 เมตร ขุดลึกเพิม่เฉล่ีย 2.30 เมตร

 หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง 

12,197 ลูกบาศก์เมตร

440,000 

35 ชัยภมูิ เนินสง่า รังงาม ก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพยีงตามแนว

พระราชด้าริ

174,000 

36 ชัยภมูิ เนินสง่า รังงาม ก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพยีงตามแนว

พระราชด้าริ

174,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

37 ชัยภมูิ เนินสง่า รังงาม ก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพยีงตามแนว

พระราชด้าริ

174,000 

38 ชัยภมูิ เนินสง่า รังงาม ขุดลอกสระโกรกรากไม้ 161,000 

39 ชัยภมูิ เนินสง่า หนองฉิม ขุดลอกล้าหว้ยโปร่งตอนล่าง 500,000 

40 ชัยภมูิ บา้นเขว้า ตลาดแร้ง ทต.ตลาดแร้ง 4 ก้าจัดวัชพชืเปดิทางน้้าหว้ยคลองผ้ึง หมู่ที ่4 400,000 

41 ชัยภมูิ บา้นแทน่ บา้นเต่า ขุดลอกสระน้้าประมงวัดปา่ บา้นดอนดู่ หมู่ที ่5

ต้าบลเต่า กว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก

จากพืน้เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:2

400,000 

42 ชัยภมูิ บา้นแทน่ บา้นเต่า ขุดลอกสระน้้าหนองกบใหญ่ บา้นดอนขิงแคง 

หมู่ที ่7 ต้าบลบา้นเต่า กว้าง 100 เมตร ยาว 120

 เมตร ลึกจากพืน้เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:2

600,000 

43 ชัยภมูิ บา้นแทน่ บา้นเต่า ขุดลอกสระน้้าหนองแวง บา้นหนองเม็กน้อย หมู่

ที ่12 ต้าบลบา้นเต่า กว้าง 100 เมตร ยาว 120 

เมตร ลึก 2 เมตร ลาดเอียง 1:2

600,000 

44 ชัยภมูิ บ้าเหน็จณรงค์ บา้นชวน ขุดลอกสระหลวงโคกแดง 660,000 

45 ชัยภมูิ บ้าเหน็จณรงค์ หวัทะเล ขุดลอกคลองไผ่งาม ก้นสระกว้าง 50 เมตร ยาว 

50 เมตร ลึกเฉล่ียใหม่ 2 เมตร มีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาตรดิน

ขุด ขึ้นรูปคันทางไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์

เมตร

288,000 

46 ชัยภมูิ บ้าเหน็จณรงค์ หวัทะเล ขุดลอกคลองกุดปลาค้าว ช่วงที ่1 ปากคลอง

กว้าง 14 เมตร ยาว 400 เมตร เฉล่ียลึกใหม่ 1 

เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,600 

ลูกบาศก์เมตร ช่วงที ่2 ปากคลองกว้าง 14 เมตร

 ยาว 600 เมตร เฉล่ียลึกใหม่ 1 เมตร มีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อบกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร

210,000 

47 ชัยภมูิ บ้าเหน็จณรงค์ หวัทะเล ขุดลอกคลองหว้า กว้าง 77 เมตร ยาว 180 เมตร

 ลึกใหม่เฉล่ีย 1 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 13,860 ลูกบาศก์เมตร

721,000 

48 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล บา้นเจียง ขุดลอกหนองเรือ 476,000 

49 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล บา้นเจียง ขุดลอกวับสะพืน้บา้นเจียง 489,000 

50 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล บา้นเจียง ขุดลอกสระเก่าโนนระเวียง 489,000 

51 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล แหลมทอง คลองนมสาวตอนล่าง 475,000 

52 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล แหลมทอง หน้าอ่างเก็บน้้าคลองนมสาว 485,000 

53 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล แหลมทอง ขุดลอกคลองหว้ยใหญ่ 495,000 

54 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทา่หนิโงม ขุดลอกล้าหว้ยเว้อ หมู่ที ่8 400,000 

55 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทา่หนิโงม ขุดลอกล้าหว้ยวังค้าแคน หมู่ที ่2 300,000 

56 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทา่หนิโงม ขุดลอกสระน้้า หมู่ที ่6 200,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

57 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ นาฝาย ขุดลอกล้าหว้ยหนองอีแร้ง กว้าง 18 เมตร ยาว 

570 เมตร ลึกเฉล่ียใหม่ 2 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 19,348 ลูกบาศก์เมตร พร้อม

ตกแต่งคันดินใหเ้รียบร้อย

720,000 

58 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ นาฝาย ขุดลอกสระสาธาระประโยชน์ กว้าง 18 เมตร 

ยาว 82 เมตร ลึกเฉล่ียใหม่ 300 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,582 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมตกแต่งคันดินใหเ้รียบร้อย

129,000 

59 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ นาฝาย ขุดลอกล้าหว้ยช่อระกาตอนบน กว้าง 15 เมตร 

ยาว 530 เมตร ลึกเฉล่ียใหม่ 2 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,763 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมตกแต่งคันดินใหเ้รียบร้อย

496,000 

60 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ นาฝาย ขุดลอกล้าหว้ยช่อระกาตอนบน ช่วงที ่2 กว้าง 

15 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเฉล่ียใหม่ 2 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,763 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดินใหเ้รียบร้อย

496,000 

61 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ บา้นค่าย ขุดลอกฝายหลวงพอ่ทอง กว้าง 80 เมตร ยาว 

100 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 3 เมตร จากระดับพืน้ดิน 

ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

22,434 ลูกบาศก์เมตร

860,000 

62 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ บา้นเล่า ขุดลอกบุง่ชุมแสง กว้างประมาณ 20 เมตร ยาว 

350 เมตร ลึกเฉล่ียจากเดิมไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 

ลูกบาศก์เมตร

330,000 

63 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ หนองนาแซง ขุดลอกล้าคลองไส้ไก่สายโนนอดน้อย-หนองฮ่าง

สภาพเดิม กว้างเฉล่ีย 8 เมตร ยาว 1,100 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ขุดลอก กว้างเฉล่ีย 8 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลบ.ม.

243,000 

64 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ หนองนาแซง ขุดลอกล้าคลองริมถนนสายตะวันออกวัดโนนอด

น้อย-สายหนองไผ่เก่า สภาพเดิม กว้างเฉล่ีย 8 

เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ขุด

ลอก กว้างเฉล่ีย 8 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉล่ีย

 2.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

3,000 ลบ.ม.

110,000 

65 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ หว้ยต้อน อบต.หว้ยต้อน 8 ขุดลอกล้าหว้ยสามพนัตา บา้นสามพนัตา หมู่ที ่8

 กว้างเฉล่ีย 15 เมตร ยาว 800 เมตร ขุดลึกเพิม่

เฉล่ีย 1.62 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม

ตกแต่งคันคลองไม่น้อยกว่า 13,415 ลูกบาศก์

เมตร

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

66 ชัยภมูิ หนองบวัแดง นางแดด อบต.นางแดด 2 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า ล้าหว้ยม่วง บา้นศรีสวรรค์

 หมู่ที ่2 ขนาดฐานกว้าง 14 เมตร ความยาวสัน

ฝาย 14 เมตร สูง 2 เมตร

500,000 

67 ชัยภมูิ หนองบวัแดง นางแดด อบต.นางแดด 8 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าทา่เว่อ บา้นโนนศรีสง่า หมู่ที ่8

 ขนาดพืน้ทีขุ่ดลอก 4,550 ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 

3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,650

 ลูกบาศก์เมตร

500,000 

68 ชัยภมูิ หนองบวัแดง นางแดด อบต.นางแดด 16 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า ล้าน้้าขี บา้นโนนกะบาก 

หมู่ที ่16 ขนาดฐานกว้าง 14 เมตร ความยาวสัน

ฝาย 14 เมตร สูง 2 เมตร

500,000 

69 ชัยภมูิ หนองบวัแดง วังชมภู อบต.วังชมภู 5 ก่อสร้างฝายชะลอน้้าหว้ยยางกระโหม บา้นโคก

กรวด หมู่ที ่5 ตอนล่าง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 15

 เมตร สูง 3.50 เมตร

450,000 

70 ชัยภมูิ หนองบวัแดง วังชมภู อบต.วังชมภู 10 ก่อสร้างฝายหนิทิง้ล้าน้้าชี (แบบกล่องเกเบีย้น) 

บา้นนางแดดเหนือ หมู่ที ่10 ฐานกว้าง 14 เมตร

 ความยาวสันฝาย 14 เมตร สูง 2 เมตร

500,000 

71 ชัยภมูิ หนองบวัแดง วังชมภู อบต.วังชมภู 11 ซ่อมแซมฝายหนิทิง้ล้าน้้าชี บา้นไทรงาม หมู่ที ่11

 กว้าง 6 เมตร ยาว 52 เมตร สูง 2.50 เมตร เท

คอนกรีตหน้าฝาย กว้าง 1 เมตร ยาว 52 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อช่องว่าง

ของหนิทิง้ ปริมาณคอนกรีตยาแนวไม่น้อยกว่า 

109.20 ลูกบาศก์เมตร

447,000 

72 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ขุดลอกหว้ยยางด้า 409,000 

73 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ขุดลอกหว้ยยางโดน 350,000 

74 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ขุดลอกอ่างเก็บน้้าบา้นราษฎร์ด้าเนิน 490,000 

75 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ขุดลอกหว้ยลาด 500,000 

76 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ขุดลอกล้าหว้ยหนิลับ 500,000 

77 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ขุดลอกล้าหว้ยหนิลับ 500,000 

78 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองแวง อบต.หนองแวง 3 ขุดลอกล้าหว้ยไผ่ (ตอนล่าง) บา้นหว้ยไผ่ใต้ หมู่ที่

 3 กว้าง 15 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,704.60 ลูกบาศก์เมตร

497,000 

79 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองแวง อบต.หนองแวง 14 ขุดลอกล้าหว้ยไผ่ (ตอนบน) บา้นหนองประดู่ 

หมู่ที ่14 กว้าง 15 เมตร ยาว 693 เมตร ลึกเฉล่ีย

 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,779.61 ลูกบาศก์เมตร

500,000 

80 ชัยภมูิ หนองบวัแดง หนองแวง อบต.หนองแวง 20 ขุดลอกล้าหว้ยบา่ บา้นหว้ยม่วงพฒันา หมู่ที ่20 

กว้าง 10 เมตร ยาว 1,266 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,779.14 ลูกบาศก์เมตร

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

81 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว วังตะเฆ่ ขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณะล้าหว้ยพนังลาว บา้น

วังกะทะ หมู่ที ่2

490,000 

1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุง่ก่อ อบต.ทุง่ก่อ 14 ขุดลอกล้าหว้ยลึก หมู่ที ่14 ต้าบลทุง่ก่อ 500,000 

1 เชียงใหม่ พร้าว น้้าแพร่ โครงการขุดลอกผักตบชวา ม.10

2 เชียงใหม่ พร้าว น้้าแพร่ โครงการขุดลอกแหล่งน้้าเดิม

3 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว 4 ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิม (สระน้้าอบต.

ดอนแก้ว) หมู่ 4 บา้นปา่แงะ ต้าบลดอนแก้ว 

กว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร ลึก 5 เมตร

1,500,000 

1 ตาก บา้นตาก เกาะตะเภา โครงการขุดสระหว้ยทรายฮาด 423,000 

2 ตาก บา้นตาก เกาะตะเภา โครงการขุดสระแยกดอยถ้้า 104,000 

3 ตาก บา้นตาก เกาะตะเภา โครงการขุดสระหว้ยไข่เน่า 231,000 

4 ตาก บา้นตาก แม่สลิด จ้างเหมาขุดลอกล้าหว้ยแม่บอน

ช่วงประปาล้าหว้ยแม่บอน

308,100 

5 ตาก บา้นตาก แม่สลิด จ้างเหมาขุดลอกล้าหว้ยแม่บอน

ช่วงสวนล้าไย

458,400 

6 ตาก บา้นตาก แม่สลิด จ้างเหมาขุดลอกใต้อ่าง

ช่วงใต้อ่าง

458,900 

1 นครพนม ทา่อุเทน ทา่จ้าปา อบต.ทา่จ้าปา 13 ก่อสร้างฝายน้้าล้นหว้ยหวายหรึม 500,000 

2 นครพนม ปลาปาก ปลาปาก อบต.ปลาปาก 5 ขุดลอกหว้ยไผ่ 150,000 

3 นครพนม ปลาปาก มหาชัย อบต.มหาชัย 9 ขุดลอกล้าหว้ยกุดโบก๊ 484,000 

4 นครพนม ปลาปาก มหาชัย อบต.มหาชัย 14 ก่อสร้างฝายชะลอน้้าหว้ยวังไฮ 500,000 

5 นครพนม ปลาปาก มหาชัย อบต.มหาชัย 5 ก่อสร้างฝายชะลอน้้าหว้ยวังขังคา 450,000 

6 นครพนม เรณูนคร โคกหนิแฮ่ อบต.โคกหนิแฮ่ 1 โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง 406,000 

7 นครพนม เรณูนคร โคกหนิแฮ่ อบต.โคกหนิแฮ่ 7 โครงการขุดลอกหนองแซง 143,000 

8 นครพนม เรณูนคร นาขาม อบต.นาขาม 9 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าบุง่เวียน 500,000 

9 นครพนม เรณูนคร นางาม อบต.นาขาม 12 โครงการขุดลอกหว้ยค้าต้อน (ตอนล่าง) 287,000 

10 นครพนม เรณูนคร โพนทอง อบต.โพนทอง 14 ขุดลอกหนองขาม 500,000 

11 นครพนม เรณูนคร โพนทอง อบต.โพนทอง 5 โครงการขุดลอกหนองแดง 500,000 

12 นครพนม เรณูนคร โพนทอง อบต.โพนทอง 1 โครงการขุดลอกหนองไฮ้ 500,000 

13 นครพนม เรณูนคร โพนทอง อบต.โพนทอง 2 โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง 500,000 

14 นครพนม เรณูนคร โพนทอง อบต.โพนทอง 3 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าหว้ยบุง้ 400,000 

15 นครพนม วังยาง วังยาง อบต.วังยาง 1 ก่อสร้างฝายน้้าล้นบา้นวังยาง 500,000 

16 นครพนม วังยาง วังยาง อบต.วังยาง 1 ขุดลอกล้าหว้ยเซิงบา้นวังยาง 500,000 

17 นครพนม วังยาง วังยาง อบต.วังยาง 1 ขุดลอกล้าหว้ยไผ่น้อยบา้นนาขาม 250,000 

18 นครพนม วังยาง หนองโพธิ์ อบต.หนองโพธิ์ 3 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะบา้นโพนสวาง 250,000 

1 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บงึอ้อ โครงการขุดคลอง 480,000 

2 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บงึอ้อ โครงการขุดคลอง 480,000 

3 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บงึอ้อ โครงการขุดคลอง 480,000 

4 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บงึอ้อ โครงการขุดคลอง 480,000 

5 นครราชสีมา ขามทะเลสอ พนัดุง โครงการขุดลอกบงึพรึน 933,000 

6 นครราชสีมา ขามทะเลสอ หนองสรวง โครงการขุดลอกคลองโกรกกระสัง 485,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

7 นครราชสีมา ขามทะเลสอ หนองสรวง โครงการขุดลอกคลองโกรกกระสัง 485,000 

8 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท โครงการขุดลอกคลองใหญ่บา้นเหนือ 367,000 

9 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท โครงการขุดลอกคลองใหญ่บา้นทพัร้ัง 444,000 

10 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท โครงการขุดลอกยาง บา้นเสนา 476,000 

11 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บา้น

หนองไร่

438,000 

12 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท โครงการขุดลอกคลองใหญ่บา้นดอนลุ่งหว้า 324,000 

13 นครราชสีมา เทพารักษ์ บงึปรือ ขุดลอกสระวะโจทย์ หมู่ที ่5 บา้นดอยเจดีย์ ต.

บงึปรือ ขนาดกว้างเฉล่ีย 80.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร ลึกเฉล่ียจากดินเดิม 2.00 เมตร 

ลาดเอียง 1/1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

15,600.00 ลบ.ม.

714,000 

14 นครราชสีมา เทพารักษ์ บงึปรือ ขุดลอกสระประปา หมู่ที ่8 บา้นหว้ยน้้าเค็ม ต.

บงึปรือ ขนาดกว้างเฉล่ีย 80.00 เมตร ยาว 90.00

 เมตร ลึกเฉล่ียจากดินเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 

1/1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า14,000.00 ลบ.ม.

640,000 

15 นครราชสีมา โนนไทย ก้าปงั ขุดลอกคลองจอก บา้นจาน หมู่ที ่4 ปริมาณดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 9,760.00 ลูกบาศก์เมตร

497,000 

16 นครราชสีมา โนนไทย ก้าปงั โครงการขุดลอกหว้ยน้อย (คลองเสว) บา้นไพล 

หมู่ที ่12 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,760.00 

ลูกบาศก์เมตร

497,000 

17 นครราชสีมา โนนสูง บงิ โครงการขุดลอก แหล่งน้้า บา้นขามชั่งโค และ

บา้นโนนสันติ

882,700 

18 นครราชสีมา โนนสูง บงิ ขุดลอกแหล่งน้้าบา้นขามชังโค 882,700 

19 นครราชสีมา โนนสูง มะค่า ขุดลอกล้าหว้ยใหญ่ (เชื่อมต่อสะพานรถไฟทศิ

ตะวันออก) บา้นหว้ยใหญ่ หมู่ที ่3

258,000 

20 นครราชสีมา โนนสูง มะค่า ขุดลอกบงึระเริง (บางส่วน) บา้นหนองม้าใหม่ 

หมู่ที ่15

327,100 

21 นครราชสีมา โนนสูง ล้ามูล ขุดลอกคลองโนนฟา้ร้อง บา้นโนนทอง กว้าง

เฉล่ีย 40 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกลงอีก 2.00 

เมตร ก้นกว้างเฉลีย 26 เมตร ลาดเอียง 1:2 มี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 231,600ลบ.ม

500,000 

22 นครราชสีมา โนนสูง ล้ามูล โครงการขุดลอกคลองทา่ตลาด สภาพเดิมเฉล่ีย 9

 เมตร ยาว 3,200 เมตร เฉล่ีย 1.00 เมตร 

ต้องการขุดลอก ขนาดกว้าง เฉล่ีย 9 เมตร ยาว 

2,130 เมตร ลึกลงอีกเฉล่ีย 2.00 ม. ก้นกว้าง

เฉล่ีย 26 เมตร ลาดเอียง 1:2 มีปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 21,300 ลบ.ม.

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

23 นครราชสีมา โนนสูง ล้ามูล โครงการขุดลอกคลองทา่ตลาด สภาพเดิมเฉล่ีย 

60 เมตร ยาว115 เมตร ลึกลงเทา่ทอ้งนา 

ต้องการขุดลอก ขนาดกว้าง เฉล่ีย60 เมตร ยาว 

115 เมตร ลึกลงอีกเฉล่ีย3.50 ม. ก้นกว้างเฉล่ีย 

46 เมตร ลาดเอียง 1:2 มีปริมาณดินขุดไม่น้อย

กว่า 21,332.50 0 ลบ.ม.

500,000 

24 นครราชสีมา โนนสูง ล้ามูล โครงการขุดลอกหนองคล้า ต้องการขุดลอก

ขนาดทศิเหนือยาวเฉล่ีย 110 เมตร ทศิตะวันตก

ยาวเฉล่ีย 37 เมตร และทศิใต้ยาว เฉล่ีย 116 

เมตร ลึกลงอีกเฉล่ีย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 มี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,211 ลบ.ม.

500,000 

25 นครราชสีมา โนนสูง หลุมข้าว ขุดลอกสระน้้าหนองเครือ บา้นเพกิ 495,000 

26 นครราชสีมา โนนสูง หลุมข้าว โครงการขุดลอกคลองหนองเพกิ บา้นทา่กระทุม่ 748,500 

27 นครราชสีมา โนนสูง หลุมข้าว โครงการขุดลอกสระหนองค่า บา้นหลุ่มข้าว 196,000 

28 นครราชสีมา โนนสูง ใหม่ โครงการขุดสระน้้า บา้นหนองโสน โดย มีความ

ยาวเส้นรอบรูป 405.50 เมตรลึก 2.00 เมตร ลาด

เอียง 1:1.5

500,000 

29 นครราชสีมา โนนสูง ใหม่ โครงการขุดสระน้้า บา้นจันดุ ขนาดกว้าง 70 

เมตร ยาวรวม 90 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง

 1:2

709,000 

30 นครราชสีมา บวัลาย เมืองพะไล ขุดลอกหนองหวัสะพาน บา้นพะไล หมู่ที ่๓ 500,000 

31 นครราชสีมา บวัลาย เมืองพะไล ขุดลอกล้าหว้ยยาง บา้นหลุบทุม่ หมู่ที ่๔ 499,900 

32 นครราชสีมา บวัลาย เมืองพะไล ขุดลอกหนองฝายใหม่ บา้นหนองแก หมู่ที ่๙ 496,800 

33 นครราชสีมา ปกัธงชัย สะแกราช ขุดลอกคลองล้าเชียงสา จากทา่ฉิมไผฝายยาง

บา้นคอลเตย หมู่ที ่5,15 บา้นใหม่เชียงสา หมู่ที ่

12

500,000 

34 นครราชสีมา พมิาย ธารละหลอด โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ( ล้าละหลอด )

บา้นโนนตูม

500,000 

35 นครราชสีมา พมิาย ธารละหลอด โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ( ล้าละหลอด )

บา้นวังม่วง

500,000 

36 นครราชสีมา พมิาย ธารละหลอด โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ( คลองเขมร )

บา้นโนนตูม

492,000 

37 นครราชสีมา พมิาย ธารละหลอด โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ( ล้าละหลอด )

บา้นวังม่วง

492,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

38 นครราชสีมา วังน้้าเขียว ระเริง โครงการขุดลอกล้าหว้ยประปา บา้นคลองดินด้า

 หมู่ที ่12 ต้าบลระเริง อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา ช่วงที1่)ขุดลอกล้าหว้ยกว้าง 40 

เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ความ

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

4,522 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที2่)ขุดลอกล้าหว้ย

กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 

เมตร ความลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 6,764 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที3่)ขุด

ลอกล้าหว้ยกว้าง 20 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,458 ลูกบาศก์เมตร 

รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,744 ลูกบาศก์

เมตร

745,000 

39 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการขุดลอกล้าหว้ย บา้นทา่วังไทร หมู่ที ่2 

คลองปากกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 7 เมตร ยาว 

415 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

500,000 

40 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการขุดลอกล้าหว้ย บา้นยุปอีปนู หมู่ที ่4 

คลองปากกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 7 เมตร ยาว 

415 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

500,000 

41 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการขุดลอกล้าหว้ย บา้นคลองสะทอ้น หมู่ที ่

5 คลองปากกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 7 เมตร ยาว

 415 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

500,000 

42 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการขุดลอกล้าหว้ย บา้นคลองสะทอ้น หมู่ที ่

5 คลองปากกว้าง 20 เมตร ก้นกว้าง 12 เมตร 

ยาว 251 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

500,000 

43 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการขุดลอกล้าหว้ย บา้นโคกสันติสุข หมู่ที ่9

 คลองปากกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 7 เมตร 

ความยาว 415 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

500,000 

44 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นโคกสันติสุข 

บา้นโคกสันติสุข หมู่ที ่9 ขนาดสันฝายกว้าง 4 

เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร

677,000 

45 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการขุดลอกล้าหว้ย บา้นสันก้าแพง หมู่ที ่12

 คลองปากกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 7 เมตร 

ความยาว 415 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

500,000 

46 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการก่อสร้างฝาย บา้นยางงามพฒันา หมู่ที ่

20 ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 

2 เมตร

677,000 

47 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการขุดลอกสระน้้า บา้นยางงามพฒันา หมู่ที่

 20 กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ก 4 เมตร 

Slope 1/2

677,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

48 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการก่อสร้างฝายดิน บา้นสันก้าแพง หมู่ที ่12

 กว้าง 8 เมตร สูง 4 เมตร ก้นฝาย 20 เมตร

290,000 

49 นครราชสีมา วังน้้าเขียว วังหมี โครงการก่อสร้างฝายดิน บา้นคลองสะทอ้นหมู่ที ่

5 กว้าง 8 เมตร สูง 4 เมตร ก้นฝาย 20 เมตร

290,000 

50 นครราชสีมา วังน้้าเขียว อุดมทรัพย์ โครงการขุดลอกหว้ยบง บา้นหนองโสมง หมุ่ที ่6 

ขุดลอกปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,032.00 ลบ.

ม. พร้อมขนย้ายดินขุดลอก ถมปัน้ฝายดิน 2 หลัง

 และถนนคันหว้ย

194,200 

51 นครราชสีมา วังน้้าเขียว อุดมทรัพย์ โครงการขุดลอกโศกปลากด ยาว 500 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,555.83 ลบ.ม. 

พร้อมขนย้ายดินขุดลอก ถมปัน้ฝายดิน 1 หลัง

225,400 

52 นครราชสีมา วังน้้าเขียว อุดมทรัพย์ โครงการขุดลอกโศกตากแดด ขุดลอกปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,096.00 ลบ.ม. พร้อมขน

ย้ายดินขุดลอก ถมปัน้ฝายดิน 2 หลัง และทีท่ิง้ดิน

115,400 

53 นครราชสีมา วังน้้าเขียว อุดมทรัพย์ โครงการขุดลอกหว้ยตาพรหม ยาว 270 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,493.25 ลบ.ม.

115,400 

54 นครราชสีมา วังน้้าเขียว อุดมทรัพย์ โครงการขุดลอกขยายสระตะกุดรัง ขุดลอก

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,935.00 ลบ.ม. 

พร้อมขนย้ายดิน ไปทีท่ิง้ดิน

934,900 

55 นครราชสีมา สูงเนิน โค้งยาง ขยายสระน้้า บา้นคลองพดุซา โดยมีขนาดความ

กว้าง ๑๘ ม. ยาว ๒๙.๕๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. หรือ

มีประมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ลบ.ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

50,000 

56 นครราชสีมา สูงเนิน โค้งยาง ขุดลอกคลอง บา้นคลองพดุซา โดยแบง่เปน็ ๒ 

ช่วง ช่วงที ่๑ มีขนาดความกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว

 ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ช่วงที ่๒ มีขนาดความ

กว้าง ๗ ม. ยาว ๗๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. หรือมี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๗๔๙ ลบ.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน ๑ ปา้ย

297,800 

57 นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า โครงการขุดลอกสระประปา บา้นโคกหนิเหล็กไฟ 500,000 

58 นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า โครงการขุดลอกสระหนองไผ่ บา้นหนองสะแก 500,000 

59 นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า โครงการขุดลอกสระหนองขวาง บา้นหนองสะแก 500,000 

60 นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า โครงการขุดลอกสระหนองชิงโค บา้นหนองสะแก 500,000 

61 นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า โครงการขุดลอกสระหนองแดง (หลักแดน) บา้น

โคกกะพี้

500,000 

62 นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า โครงการขุดลอกคลองวังกระดาน บา้นกุดปลาเข็ง 500,000 

63 นครราชสีมา สูงเนิน บุง่ขี้เหล็ก ขุดลอกคลองโปง่ บา้นใหม่สมบรูณ์ หมู่ที ่13 792,500 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

64 นครราชสีมา สูงเนิน บุง่ขี้เหล็ก ก่อสร้างฝายน้้าล้นสายคลองเสือโฮก บา้นดอน 

หมู่ที ่10

474,000 

65 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือเก่า ขุดลอกอ่างน้้าหว้ยไผ่ บา้นหว้ยไผ่ 1,000,000 

66 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือเก่า ขุดลอกอ่างน้้าค้าไฮ บา้นค้าไฮ 1,000,000 

67 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือเก่า ขุดลอกสระน้้าประปา บา้นหนองม่วง 500,000 

68 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือเก่า ขุดลอกสระน้้าประปา บา้นปลายราง 500,000 

69 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือใหม่ ขุดลอกสระกับเก็บน้้าประปาหมู่ บา้นทุง่สะแบง 247,000 

70 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือใหม่ ขุดลอกคลองซับหว้า บา้นทุง่สะแบง 500,000 

71 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือใหม่ ขุดลอกคลองยายเหลา บา้นทุง่สะแบง 500,000 

72 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือใหม่ ขุดลอกหว้ยล้าแทง่ทอง บา้นโคกสว่าง 503,000 

73 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือใหม่ ขุดลอก บา้นบโุสน 81,000 

74 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือใหม่ ขุดลอกสระน้้า บา้นริมคลองพฒันา 503,000 

75 นครราชสีมา สูงเนิน เสมา ขุดลอกสระเด่ินโปง่ บา้นเหมือดแอ่ 450,000 

76 นครราชสีมา สูงเนิน เสมา ขุดดลอกคลองต้นยาง บา้นแก่นทา้ว 470,000 

77 นครราชสีมา สูงเนิน เสมา ขุดลอกคลองน้้าสาธารณะ บา้นโปง่ 500,000 

78 นครราชสีมา สูงเนิน เสมา ขุดลอกคลองน้้าสาธารณะ บา้นน้อยกุดคล้า 500,000 

79 นครราชสีมา สูงเนิน เสมา ขุดลอกคลองน้้าสาธารณะ บา้นหลุมปนู 500,000 

1 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะออก โครงการขุดคลองบา้นยือแลตีงี 400,000 

1 น่าน ทา่วังผา ผาทอง อบต.ผาทอง โครงการปรับปรุงขุดลอกล้าหว้ยน้้าแหนน้อย 13,000 

2 น่าน ทา่วังผา ผาทอง อบต.ผาทอง โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้้า บา้นสันเจริญ 13,000 

3 น่าน ทุง่ช้าง ทุง่ช้าง อบต.ทุง่ช้าง โครงการขุดลอกหว้ยน้้าพิ 73,000 

4 น่าน ทุง่ช้าง ทุง่ช้าง อบต.ทุง่ช้าง โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้้าหว้ยน้้าพิ 310,000 

5 น่าน เมืองน่าน กองควาย ทต.กองควาย 5 ขุดลอกล้าหว้ยขี้นา บา้นน้้าครกเก่า หมู่ที ่5 

ขนาดกว้าง 0.60 - 4.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร

 ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอก

ไม่น้อยกว่า 1,372 ลูกบาศก์เมตร

85,000 

6 น่าน เมืองน่าน กองควาย ทต.กองควาย 7 ขุดลอกล้าหว้ยจ้าดีหมีและล้าหว้ยสาธารณะ 

บา้นผาสุกพฒันา หมู่ที ่7 ขนาดกว้าง 3.00 - 

5.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,733

 ลูกบาศก์เมตร

25,700 

7 น่าน เมืองน่าน ถืมตอง อบต.ถืมตอง โครงการขุดลอกสระน้้าประจ้าหมู่บา้นขุดลอก

สระน้้า ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 30 ม.ปรับปรุงอ่าง

เก็บน้้าขนาดเล็ก หว้ยบอ่แฮ่

234,000 

8 น่าน เมืองน่าน เรือง อบต.เรือง 7 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าโปง่ดินขาว ขนาด

กว้าง 28 ม. ยาว 48 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม.หรือมี

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า3,402 ลบ.ม.

183,500 

9 น่าน สองแคว ยอด ทต.ยอด ขุดลอกน้าฝายน้้าล้นบา้นยอด 285,500 

10 น่าน สองแคว ยอด ทต.ยอด ขุดลอกน้าฝายทุง่แหน 134,500 

11 น่าน สองแคว ยอด ทต.ยอด ขุดลอกสระน้้าประจ้าหมู่บา้นผาสิงห์ 500,000 

1 บงึกาฬ เซกา โสกก่าม อบต.โสกก่าม ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล.หว้ยม่วง 500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

2 บงึกาฬ โซ่พสัิย บวัตูม อบต.บวัตูม 9 ขุดลอกหว้ยหนิ บา้นสามหนอง หมู่ที ่9ต.บวัตูม 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,020 ม. ลึก 3 ม.

500,000 

3 บงึกาฬ โซ่พสัิย บวัตูม อบต.บวัตูม 3 ขุดลอกหว้ยนาม่อง บา้นโนนอุดม หมู่ที ่3 ต.

บวัตูม ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,020 ม. ลึก 3 ม.

500,000 

4 บงึกาฬ ปากคาด สมสนุก อบต.สมสนุก 6 ขุดลอกล้าหว้ยอ่างตอนบน (ช่วงล้าหว้ย) หมู่ท ี6

 บา้นศรีสุขพฒันา กว้างเฉล่ีย 8 เมตร ยาว 250 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 1,500 ลูกบาศก์เมตร

52,000 

5 บงึกาฬ พรเจริญ ศรีส้าราญ ทต.ศรีส้าราญ 4 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นสระ ทต.ศรีส้าราญ 500,000 

6 บงึกาฬ พรเจริญ ศรีส้าราญ ทต.ศรีส้าราญ 6 โครงการซ่อมแซมฝายหว้ยโปร่งล่าง 500,000 

7 บงึกาฬ พรเจริญ ศรีส้าราญ ทต.ศรีส้าราญ 7 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นหว้ยดอนเข 500,000 

1 บรีุรัมย์ นางรอง นางรอง อบต.นางรอง 6 ขุดลอกสระน้้า สาธารณะประโยชน์ 338,400 

2 บรีุรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ หนองเยือง อบต.หนองเยือง โครงการขุดลอกหนองเริงมน 491,000 

3 บรีุรัมย์ หนองหงส์ เมืองฝ้าย อบต.เมืองฝ้าย 12 โครงการขุดลอกคลองหนองสมบรูณ์ ช่วงที ่2 500,000 

1 ปทมุธานี ธัญบรีุ รังสิต โครงการจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองซอยที ่8 

ฝ่ังเหนือ หมู่ที ่2 และ หมู่ที ่4

475,000 

2 ปทมุธานี ธัญบรีุ รังสิต โครงการจ้าแหมาบริการขุดลอกคลองซอยที ่7 ฝ่ัง

เหนือ หมู่ที ่4 ต้าบลรังสิต และหมู่ที ่3 ต้าบลล้า

ผักกูด

475,000 

3 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม โครงการขุดลอกคลองบางโพธิ์ใต้ ปรับแต่งคลอง

พร้อมก้าจัดวัชพชื ระยะทางยาว 800 เมตร (ลง

โปะ๊) พร้อมกดเข็มปอ้งกันตล่ิงพงั

500,000 

4 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม โครงการขุดลอกคลองก้านันเยื้อนพร้อมปรับแต่ง

คันคลองพร้อมก้าจัดวัชพชื ระยะทางยาว 800 

เมตร (เดินบก)และปรับแต่งคันคลองพร้อมก้าจัด

วัชพชื (ลงโปะ๊บา้นเงาะ) ระยะทาง 160 เมตร 

พร้อมกดเข็มปอ้งกันตล่ิงพงั

500,000 

5 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม โครงการขุดลอกคลองผู้ใหญ่อยู่ ปรับแต่งคัน

คลองพร้อมก้าจัดวัชพชื ระยะทางยาวประมาณ 

750 เมตร พร้อมกดเข็มปอ้งกันตล่ิงพงั และขน

เศษวัสดุทีก่ีดขวางทางน้้าทิง้ในทีส่าธารณะ

500,000 

6 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม โครงการขุดลอกคลองตายา ปรับแต่งคันคลอง

พร้อมก้าจัดวัชพชืระยะทาง 900 เมตร พร้อมกด

เข็มกันตล่ิงพงั (ลงโปะ๊)

500,000 

7 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม โครงการขุดลอกคลองปลากราย ปรับแต่งคัน

คลองพร้อมก้าจัดวัชพชื ระยะทาง 150 เมตร 

จากทดประตูน้้าถึงคลองพระอุดม พร้อมกดเข็ม

กันตล่ิงพงั (ลงโปะ๊)

200,000 

8 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม โครงการขุดลอกคลองตาทรัพย์ช่วงกลางและ

ปลาย (บริเวณนาน้านวน) พร้อมปรับแต่งคัน

คลองและกดเข็มปอ้งกันตล่ิงพงั (เดินบก)

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

9 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม โครงการขุดลอกคลองเจ้าเมืองปรับแต่งคันคลอง

พร้อมก้าจัดวัชพชืระยะทาง 150 เมตร จากทด

ประตูน้้าถึงคลองพระอุดม พร้อมกดเข็มปอ้งกัน

ตล่ิงพงั (ลงโปะ๊)

200,000 

10 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว โครงการขุดลอกคลองพร้อมก้าจัดวัชพชืสองฝ่ัง

คลองคลองสามวา หมู่ที ่5 เชื่อมต่อคลองสามวา 

หมู่ 4 ต.ลาดหลุมแก้ว ระยะทางยาวประมาณ 

2,850 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย

 1 เมตร

750,000 

11 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว โครงการขุดลอกคลองพร้อมก้าจัดวัชพชืสองฝ่ัง

คลองคลองสามวา หมู่ที ่4 ต.ลาดหลุมแก้ว 

เชื่อมต่อคลองลาดช้างของ ต.หน้าไม้ ระยะทาง

ยาวประมาณ 470 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร 

ลึกโดยเฉล่ีย 1 เมตร

190,000 

12 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว โครงการขุดลอกคลองพร้อมก้าจัดวัชพชืสองฝ่ัง

คลองคลองขวางบน หมู่ที ่6 เชื่อมต่อคลองบาง

สะแก หมู่ 3 ต.ลาดหลุมแก้ว ระยะทางยาว

ประมาณ 2,640 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ลึก

โดยเฉล่ีย 1 เมตร

860,000 

13 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว โครงการขุดลอกคลองพร้อมก้าจัดวัชพชืสองฝ่ัง

คลองคลองขวางบน หมู่ที ่6 เชื่อมต่อคลองบาง

สะแก หมู่ 3 ต.ลาดหลุมแก้ว ระยะทางยาว

ประมาณ 2,640 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ลึก

โดยเฉล่ีย 1 เมตร

182,000 

14 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว โครงการปกัเสาเข็มริมคลองปอ้งกันดินสไดค์ลง

คลอง คลองตันฝ่ังใต้ หมู่ 6 ต.ลาดหลุมแก้ว 

ระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร

200,000 

15 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว โครงการปกัเสาเข็มริมคลองปอ้งกันดินสไดค์ลง

คลอง คลองตรง หมู่ 6 ต.ลาดหลุมแก้ว 

ระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร

300,000 

16 ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว โครงการขุดลอกคลองบางสะแก 500,000 

17 ปทมุธานี สามโคก กระแชง โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื คลอง

ขนอน หมู่ที ่1

170,000 

18 ปทมุธานี สามโคก กระแชง โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื คลองวิ 

หมู่ที ่3

204,000 

19 ปทมุธานี สามโคก กระแชง โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื คลองใหญ่

 หมู่ที.่3

382,000 

20 ปทมุธานี สามโคก กระแชง โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชืคลองชาว

เหนือ หมู่ที ่3

204,000 

21 ปทมุธานี สามโคก กระแชง โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื 404,600 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

22 ปทมุธานี สามโคก เชียงรากใหญ่ โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื เลียบ

ถนนคลองบา้นพร้าว

497,000 

23 ปทมุธานี สามโคก เชียงรากใหญ่ โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื เลียบ

ถนนหมู่บา้นชวนชม - หมู่บา้นอธิเชษฐ - วัดบวั

หลวง

448,000 

24 ปทมุธานี สามโคก เชียงรากใหญ่ โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื เลียบ

ถนนทอ้งคุ้ง

171,000 

25 ปทมุธานี สามโคก เชียงรากใหญ่ โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื คลองข่า 415,000 

26 ปทมุธานี สามโคก เชียงรากใหญ่ โครงการขุดลอกคลองและก้าจัดวัชพชื คลอง

เจริญผล, คลองเรือ, คลองบางหลวงย่อย, คลอง

ไทร , คลองทอ้งโต , คลองตาแบน , คลองผู้ช่วย

มนัส

482,000 

27 ปทมุธานี สามโคก บางกระบอื โครงการขุดลอกคลองก้าจัดวัชพชืและส่ิงปฏกิูล

ในเขตต้าบลบางกระบอื

200,000 

28 ปทมุธานี สามโคก บางโพธิ์เหนือ โครงการขุดลอกและก้าจัดวัชพชืบริเวณพืน้ที่

คลองบริเวณพืน้ที่

500,000 

29 ปทมุธานี หนองเสือ หนองสามวัง โครงการขุดลอกคลองปลายแดน 11-12 

พร้อมปรับเกล่ียแต่งคันคลอง

330,000 

1 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ ดอนยายหนู ขุลอกล้าเหมือง 2 ฝ่ังข้างทาง (ดอนเศรษฐี) 360,000 

2 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ ดอนยายหนู ขุดลอกคลองดอนยายหนู หลังหมู่บา้นดอนเศรษฐี 150,000 

3 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ ดอนยายหนู ขุดลอกล้าเหมืองตาลต้น 250,000 

4 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ ดอนยายหนู ขุดลอกล้าเหมืองพรมอิน 200,000 

5 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ ดอนยายหนู ขุดลอกคลองหนองจอก ช่วงที ่1 (นาเทยีน) 60,000 

6 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ ดอนยายหนู ขุดลอกคลองหนองจอก ช่วงที ่2 (นาเทยีน) 540,000 

7 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ก้าเนิดนพคุณ ขุดลอกคลองระหารวังกระจอง กว้าง 8 ม. ยาว 

800 ม. ลึกเฉล่ีย 3.50 ม.

500,000 

8 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทองมงคล โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าเขาด่างเทา ม.5 บา้น

ธรรมรัตน์จุดที ่1 กว้าง 8 ม. ยาว 94 ม. ลึก 2.5 

ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,292.50 

ลบ.ม.จุดที ่2 กว้าง 40 ม. ยาว 8 ม. ลึก 2.5 ม. 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.จุดที่

 3 กว้าง 30 ม. ยาว 40 ม. ลึก 2.5 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,750 ลบ.ม.

250,000 

9 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทองมงคล โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ชนิดรถยนต์ผ่านได้)ล้าหว้ยสายซอยยางใหญ่ ม.

10ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 20 ม.ลึกเฉล่ีย 1.50 ม.

498,500 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

10 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ธงชัย โครงการขุดลอกล้าหว้ยหนองกระโดน-วังหนิ 

ขนาด กว้าง 10 ม. ยาว 400 ม.ลึก 2 ม. หรือมี

ปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า 13,800 ลบ.ม.

500,000 

11 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ธงชัย โครงการขุดลอกคลองวังเขยินสุดเขตเทศบาล

ต้าบลบา้นกรูดขนาด กว้าง 15 ม. ยาว 300 ม.ลึก

 3 ม. หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า 13,800 

ลบ.ม.

499,000 

12 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ร่อนทอง ขุดลอกคลองทอง 500,000 

13 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ร่อนทอง ขุดลอกคลองทอง 500,000 

14 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ร่อนทอง ขุดสระน้้า 158,000 

15 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ร่อนทอง ขุดลอกคลองทอง 495,000 

16 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ร่อนทอง ขุดลอกคลองทอง 498,000 

17 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ไร่ใหม่ ก่อสร้างฝายน้้าล้น(ชนิดรถยนต์ข้ามได้) 325,000 

18 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ หนองพลับ โครงการขุดลอกวัชพชืและดินเลน อ่างเก็บน้้า 

ซอยราชประสงค์ 6/1

80,000 

19 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ หนองพลับ โครงการขุดลอกวัชพชืและดินเลน อ่างเก็บน้้า 

ซอยราชประสงค์ 6/3

120,000 

1 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ โคกไทย ขุดลอก-ขยายสระน้้าสาธารณประโยชน์ 106,400 

2 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ โคกไทย ขุดลอก-ขยายสระน้้าสาธารณประโยชน์ 437,600 

1 ปตัตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ ก่อสร้างฝายน้้าล้น บริเวณ ม.5 บา้นคลองช้าง 

และขุดลอกหน้าฝาย

950,000 

2 ปตัตานี แม่ลาน ปา่ไร่ อบต.ปา่ไร่ 7 โครงการขุดลอกคลอง บา้นก้าปงลูวา หมู่ที ่7 

ต้าบลปา่ไร่

304,300 

3 ปตัตานี แม่ลาน ปา่ไร่ อบต.ปา่ไร่ 1 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นต้นโตนด หมู่ที ่1

 ต้าบลปา่ไร่

466,500 

4 ปตัตานี แม่ลาน ม่วงเต้ีย โครงการขุดลอกแหล่งน้้าเพือ่การเกษตรบา้นคูระ

 หมู่ที ่2 ต้าบลม่วงเต้ีย

524,000 

5 ปตัตานี แม่ลาน แม่ลาน อบต.แม่ลาน 8 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าบา้นโคกพนัตัน หมู่ที่

 8 ต้าบลแม่ลาน

227,000 

6 ปตัตานี แม่ลาน แม่ลาน อบต.แม่ลาน 4 โครงการปรับปรุงสระน้้าเพือ่การเกษตร สระที ่1

 บา้นนางโอ หมู่ที ่4 ต้าบลแม่ลาน

136,000 

7 ปตัตานี แม่ลาน แม่ลาน อบต.แม่ลาน 4 โครงการปรับปรุงสระน้้าเพือ่การเกษตร สระที ่2

 บา้นนางโอ หมู่ที ่4 ต้าบลแม่ลาน

150,000 

8 ปตัตานี ไม้แก่น ตะโละไกรทอง อบต.ตะโละไกรทอง 1 ขุดลอกบงึหาร 293,100 

9 ปตัตานี ไม้แก่น ตะโละไกรทอง อบต.ตะโละไกรทอง 4 ขุดสระเก็บน้้าบา้นบลิยา 173,100 

1 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั บา้นม้า อบต.ทบัน้้า 3 โครงการขุดลอกคลองวัดยางส้าหรับกักเก็บน้้า

เพือ่การเกษตร

83,000 

2 พระนครศรีอยุธยา บา้นแพรก ส้าพะเนียง อบต.ส้าพะเนียง 6 ขุดลอก(หนองส้าพะเนียงสาธารณประโยชน์ 321,100 

3 พระนครศรีอยุธยา มหาราช บา้นใหม่ อบต.บา้นใหม่ 3 ขุดลอกบอ่ทราย หมู่ที ่3 190,000 

4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช บา้นใหม่ อบต.บา้นใหม่ 1 ขุดลอกหนองรี หมูที ่1 375,000 

1 พะเยา ดอกค้าใต้ คือเวียง อบต.คือเวียง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า ล้าหว้ยแม่วังช้าง 35,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

2 พะเยา ดอกค้าใต้ คือเวียง อบต.คือเวียง 8 โครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบ

ทรายกั้นน้้า

151,000 

3 พะเยา ดอกค้าใต้ ดอกค้าใต้ โครงการขุดลอกหนองตาอ้าง(ระยะที ่1) 755,000 

4 พะเยา ดอกค้าใต้ ดอกค้าใต้ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าเพือ่ปอ้งกันและ

บรรเทา

131,800 

5 พะเยา ดอกค้าใต้ ดอกค้าใต้ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าเพือ่ปอ้งกันและ

บรรเทา

131,800 

6 พะเยา ดอกค้าใต้ ดอกค้าใต้ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าเพือ่ปอ้งกันและ

บรรเทา

131,800 

7 พะเยา ดอกค้าใต้ บา้นถ้้า อบต.บา้นถ้้า โครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบ

ทราย

100,000 

8 พะเยา ดอกค้าใต้ บา้นถ้้า อบต.บา้นถ้้า โครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบ

ทราย

100,000 

9 พะเยา ดอกค้าใต้ บา้นถ้้า อบต.บา้นถ้้า โครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบ

ทราย

100,000 

10 พะเยา ดอกค้าใต้ บา้นถ้้า อบต.บา้นถ้้า โครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบ

ทราย

100,000 

11 พะเยา ดอกค้าใต้ บา้นถ้้า อบต.บา้นถ้้า โครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบ

ทราย

100,000 

12 พะเยา ดอกค้าใต้ ปา่ซาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าผสมผสานแบบ

กระสอบทราย

78,400 

13 พะเยา ดอกค้าใต้ ปา่ซาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าผสมผสานแบบ

กระสอบทราย

78,400 

14 พะเยา ดอกค้าใต้ ปา่ซาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าผสมผสานแบบ

กระสอบทราย

78,400 

15 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 425,000 

16 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 425,000 

17 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 245,000 

18 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 368,000 

19 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 245,000 

20 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 245,000 

21 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 245,000 

22 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 177,000 

23 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 177,000 

24 พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม ทต.บา้นต๋อม โครงการก่อสร้างท้านบเก็บน้้า คสล. 239,600 

25 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 3 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมพืน่ทีเ่กษตร 431,000 

26 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 8 ก่อสร้างทอดลอดเหล่ียม คสล.(Box Culvert)

ชนิดช่องเด่ียว

431,000 

27 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 8 ปรับปรุงฝ่ายชะลอน้้า(ล้าหว้ยร่องบวั) 500,000 

28 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 8 ปรับปรุงฝ่ายชะลอน้้า (ล้าหว้ยร่องหา้จุดที่2) 500,000 

29 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 8 ปรับปรุงฝ่ายชะลอน้้า (ทุง่ปา่หาด) 500,000 
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30 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 8 ปรับปรุงฝ่ายชะลอน้้า (ล้าหว้ยร่องค้า) 500,000 

31 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 3 ปรับปรุงฝ่ายชะลอน้้า (ล้าหว้ยร่องหา้จุดที่1) 500,000 

32 พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส อบต.แม่ใส 2 ปรับปรุงฝ่ายชะลอน้้า (ล้าหว้ยแม่ใส) 500,000 

33 พะเยา แม่ใจ ศรีถ้อย ทต.ศรีถ้อย 7 ขุดลอกล้าเหมืองแม่ใจ 86,000 

1 พงังา ทา้ยเหมือง นาเตย โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นกั้นคลองเชียงใหม่ 430,500 

2 พงังา ทา้ยเหมือง นาเตย โครงการฝายแม้นน้้าตกภผูาสวรรค์ 454,300 

3 พงังา ทา้ยเหมือง บางทอง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า คลองบางทอง 539,400 

4 พงังา ทา้ยเหมือง บางทอง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า คลองบา้นแร่ 539,400 

5 พงังา ทา้ยเหมือง บางทอง โครงการขุดลอกฝาย คลองค้านึง 221,000 

6 พงังา ทา้ยเหมือง ล้าแก่น ขุดลอกฝายล้ารูใหญ่ 103,500 

1 พทัลุง เขาชัยสน เขาชัยสน โครงการซ่อมแซมประตูน้้า ทีฝ่ายบา้นไร่ เขื่อน

บา้นไร่

500,000 

2 พทัลุง เขาชัยสน เขาชัยสน หว้ยน้้าเย็น 500,000 

3 พทัลุง เขาชัยสน ควนขนุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขุดลอก

คลองสายแหลมแชง - คลองวัด

150,000 

4 พทัลุง เขาชัยสน ควนขนุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างฝาย

น้้าล้นนบเหมืองยาง

1,000,000 

5 พทัลุง ควนขนุน ปนัแต ก่อสร้างฝายน้้าล้นมาบทอ่ม(ชนิดรถยนต์ผ่านได้)

ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตรยาว 20.00 เมตร 

สูง 2.00 เมตร

23,100 

6 พทัลุง ควนขนุน ปนัแต ขุดลอกคลองหนองหลัก สภาพเดิมปากกว้าง 

10.00 เมตร ทอ้งกว้าง5.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

 ยาว 450 เมตร ขุดลอกใหม่ปากว้าง10.00 เมตร

 ทอ้งกว้าง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 450 

เมตรพร้อมท้าการขนย้ายดินออก จ้านวน2,000 

ลบ.ม.

23,100 

7 พทัลุง ควนขนุน ปนัแต ขุดลอกแหล่งน้้ามาบยาว สภาพเดิมกว้าง 14 

เมตร ทอ้งกว้าง 10 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 

150 เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 14 เมตร ทอ้ง

กว้าง 6 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 150เมตร พร้อม

ท้าการขนย้ายดินออกเพือ่ถมถนนสาธารณะ 

จ้านวน 4,000 ลบ.ม.

23,100 

8 พทัลุง ควนขนุน พนมวังก์ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าคลองพงัโย หมู่ที ่5 472,000 

9 พทัลุง ควนขนุน พนมวังก์ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าคลองพงัโย หมู่ที ่4 472,000 

10 พทัลุง ปากพะยูน ฝาละมี โครงการขุดลอกคลองสายรังนกชายทะเล ม.6 427,000 

11 พทัลุง ปากพะยูน ฝาละมี โครงการขุดลอกคลองขี้ช้างลอย ม.2 495,000 
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ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

12 พทัลุง ปา่บอน หนองธง โครงการขุดลอกหว้ยภายในเขต ทต.ปา่บอน 1) 

ขุดลอกหว้ยโต้เทพ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาวเฉล่ีย

1,700.00 ม. ลึกเฉล่ีย 2.50ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลน ทต.ปา่บอนก้าหนด 2) ขุดลอกหว้ย

แม่นายสุกกว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาวเฉล่ีย 

1,650.00 ม. ลึกเฉล่ีย2.50 ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลน ทต.ปา่บอนก้าหนด

962,000 

13 พทัลุง ปา่พะยอม เกาะเต่า ก่อสร้างฝายชะลอน้้าแบบผสมผสานแบบกล่อง

ตาข่ายคลองใหญ่

499,800 

14 พทัลุง ปา่พะยอม เกาะเต่า ก่อสร้างฝายชะลอน้้าแบบผสมผสานแบบกล่อง

ตาข่ายคลองใหญ่

499,800 

15 พทัลุง ปา่พะยอม เกาะเต่า ก่อสร้างฝายชะลอน้้าแบบผสมผสานแบบกล่อง

ตาข่ายคลองใหญ่

499,800 

16 พทัลุง ปา่พะยอม เกาะเต่า ก่อสร้างฝายชะลอน้้าแบบผสมผสานแบบกล่อง

ตาข่ายคลองใหญ่

499,800 

17 พทัลุง ปา่พะยอม เกาะเต่า ก่อสร้างฝายชะลอน้้าแบบผสมผสานแบบกล่อง

ตาข่ายคลองใหญ่

499,800 

18 พทัลุง ปา่พะยอม เกาะเต่า ก่อสร้างฝายชะลอน้้าแบบผสมผสานแบบกล่อง

ตาข่ายคลองใหญ่

499,800 

19 พทัลุง เมืองพทัลุง ทา่แค โครงการขุดลอกหว้ยหนองไม้แก่น หมู่ที ่3 กว้าง

เฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 

เมตร

200,000 

20 พทัลุง เมืองพทัลุง ทา่แค โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้้าสายเกาะแตระ-

สะพานยอม หมู่ที ่8 กว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 

500 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

100,000 

21 พทัลุง เมืองพทัลุง ทา่แค โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้าสายลานฟตุบอล 

หมู่ที9่ กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

100,000 

22 พทัลุง เมืองพทัลุง ทา่แค โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้าสายหว้ยกา หมู่ที ่3 

กว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลึกเฉล่ีย

 1.00 เมตร

180,000 

23 พทัลุง เมืองพทัลุง ทา่แค โครงการขุดลอกสายเพชรเกษม-หนองบอ่ หมู่ที ่

12 กว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก

เฉล่ีย 1.00 เมตร

350,000 

24 พทัลุง เมืองพทัลุง นาทอ่ม โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นบงึยางงาม(จุดที๑่) 495,000 

25 พทัลุง เมืองพทัลุง นาทอ่ม โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นบงึยางงาม(จุดที๒่) 495,000 
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(ระบงุบประมาณ)

26 พทัลุง เมืองพทัลุง นาโหนด ขุดลอกหว้ยหนองปรือ -หนองหว้า หมุ่ที ่7 

ต้าบลนาโหนด จากสภาพเดิมหว้ยมีขนาดกว้าง

เฉล่ีย 4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 1,400

 เมตร ท้าการขุดลอกใหม่ใหไ้ด้ขนาดกว้างเฉล่ีย 

6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร

412,000 

27 พทัลุง เมืองพทัลุง ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่1 495,000 

28 พทัลุง เมืองพทัลุง ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่1 495,000 

29 พทัลุง เมืองพทัลุง ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่2 495,000 

30 พทัลุง เมืองพทัลุง ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่5 495,000 

31 พทัลุง เมืองพทัลุง ร่มเมือง ฝายหนิทิง้ 450,000 

32 พทัลุง เมืองพทัลุง ร่มเมือง ฝายหนิทิง้ 495,000 

33 พทัลุง เมืองพทัลุง ร่มเมือง ฝายหนิทิง้ 495,000 

34 พทัลุง เมืองพทัลุง ร่มเมือง ฝายหนิทิง้ 450,000 

1 พจิิตร สามง่าม หนองโสน ขุดลอกคลองบอ่ถ่าน หมู่ที ่16 164,000 

1 แพร่ เด่นชัย ปงปา่หวาย ทต.ปงปา่หวาย 8 ขุดลอกหนองน้้าข้างคันคลองชลประทาน จุดที ่1 10,000 

2 แพร่ เด่นชัย ปงปา่หวาย ทต.ปงปา่หวาย 8 ขุดลอกหนองน้้าข้างคันคลองชลประทาน จุดที ่2 16,000 

3 แพร่ เด่นชัย ปงปา่หวาย ทต.ปงปา่หวาย 8 ขุดลอกหนองน้้าข้างคันคลองชลประทาน จุดที ่5 30,000 

4 แพร่ เด่นชัย ปงปา่หวาย ทต.ปงปา่หวาย 8 ขุดลอกหนองน้้าข้างคันคลองชลประทาน จุดที ่3 21,000 

5 แพร่ เด่นชัย ปงปา่หวาย ทต.ปงปา่หวาย 8 ขุดลอกหนองน้้าข้างคันคลองชลประทาน จุดที ่4 23,000 

6 แพร่ สูงเม่น หวัฝาย อบต.หวัฝาย 5 ก่อสร้างฝายน้้าล้น 177,700 

7 แพร่ สูงเม่น หวัฝาย อบต.หวัฝาย 5 ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบ มข 2527(ท4-01) 458,500 

8 แพร่ หนองม่วงไข่ แม่ค้ามี อบต.แม่ค้ามี 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ

ร่องโปง่ หมู่ที ่2 บา้นทา่ล้อ ต้าบลแม่ค้า กว้าง 8 

เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

50,600 

1 มหาสารคาม กันทรวิชัย กุดใส้จ่อ อบต.กุดใส้จ่อ 3 ขุดลอกหนองพอก 72,000 

2 มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง ขุดลอกหนองจอก

3 มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง ขุดลอกหนองทุม่โกน

4 มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง ขุดลอกหนองขามเหีย้น

5 มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง ขุดลอกหนองบกัต่ิง

6 มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง ขุดลอกหนองวังไผ่

7 มหาสารคาม กันทรวิชัย นาสีนวน อบต.นาสีนวน 10,21 ขุดลอกเปดิทางน้้าสถานีสูบน้้าบา้นเขวาโดน (จุด

ใหม)่

500,000 

8 มหาสารคาม กันทรวิชัย นาสีนวน อบต.นาสีนวน 9,25 ขุดลอกหนองประปาบา้นแหย่ง 500,000 

9 มหาสารคาม กันทรวิชัย นาสีนวน อบต.นาสีนวน 4,20 ขุดลอกหนองสถานีสูบน้้าบา้นหวาย 500,000 

10 มหาสารคาม กันทรวิชัย นาสีนวน อบต.นาสีนวน 10,21 ขุดลอกเปดิทางน้้าสถานีสูบน้้าบา้นเขวาโดน (จุด

เดิม)

300,000 

11 มหาสารคาม โกสุมพสัิย แหใ่ต้ อบต.แหใ่ต้ 6 ขุดลอก 291,600 

12 มหาสารคาม โกสุมพสัิย แหใ่ต้ อบต.แหใ่ต้ 17 ขุดลอก 500,000 

13 มหาสารคาม โกสุมพสัิย แหใ่ต้ อบต.แหใ่ต้ 9 ขุดลอก 500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

14 มหาสารคาม นาเชือก เขวาไร่ อบต.เขวาไร่ ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าหว้ยตูบตองตอนกลาง หมู่ที่

 4

15 มหาสารคาม นาเชือก เขวาไร่ อบต.เขวาไร่ ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าหว้ยลุมพกุ หมู่ที ่7

16 มหาสารคาม นาเชือก เขวาไร่ อบต.เขวาไร่ ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าหว้ยสองสลึง หมู่ที ่13

17 มหาสารคาม นาดูน ดงบงั อบต.ดงบงั 9 ขุดลอกล้าหว้ยวังกะฮุง บา้นโนนเขวา หมู่ที ่9 

ช่วงที ่1 กว้าง 18-20 เมตร ลึกฉล่ีย 2.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13300

 ลูกบาศก์เมตร

487,000 

18 มหาสารคาม บรบอื ยาง โครงการขุดลอกหนองขาม พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

16,648ตร.ม. ลึกเฉล่ียจากสภาพเดิม1.50เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า24,972 ลูกบาศก์เมตร

905,000 

19 มหาสารคาม บรบอื ยาง โครงการขุดลอกสระน้้าสงเปลือยพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า6,219ตร.ม.ลึกเฉล่ียจากสภาพเดิม1.50เมตร

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า8,415 ลูกบาศก์เมตร

313,000 

20 มหาสารคาม บรบอื หนองคูขาด อบต.หนองคูขาด 7 ขุดลอกหนองกลางโคก 166,000 

21 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย ปะหลาน ฝายชะลอน้้า 399,100 

22 มหาสารคาม วาปปีทมุ งัวบา อบต.งัวบา 7 ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบบล็อกเหล่ียม 807,000 

23 มหาสารคาม วาปปีทมุ นาข่า อบต.นาข่า 8 ก่อสร้างฝายชะลอน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 895,000 

1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 4 ก่อสร้างสระเก็บน้้า จุดที ่2 บา้นหว้ยต้นนุ่น หมู่ที่

 4 ต้าบลแม่เงา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

4,800 ลูกบาศก์เมตร

462,700 

2 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 3 ขุดสระเก็บน้้า หมู่ที ่3 ต้าบลหวัเงา กว้าง 30 

เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 3.50 เมตร

462,700 

3 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 4 ขุดสระเก็บน้้า หมู่ที ่4 ต้าบลแม่เงา จุดที2่ (นาย

โปแฮ) กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.50 

เมตร

462,700 

4 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 1 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่1 ต้าบลแม่เงา กว้าง 

2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 

0.30 เมตร

500,000 

5 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่2 ต้าบลแม่เงา จุดที1่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร 

หนา 0.30 เมตร

500,000 

6 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่2 ต้าบลแม่เงา จุดที2่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร 

หนา 0.30 เมตร

500,000 

7 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 3 ก่อสร้างฝายน้้าล้น กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 

เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

8 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่2 ต้าบลแม่เงา กว้าง 

2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 

0.30 เมตร

500,000 

9 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 5 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่5 ต้าบลแม่เงา จุดที1่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร 

หนา 0.30 เมตร

500,000 

10 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 5 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่5 ต้าบลแม่เงา จุดที2่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร 

หนา 0.30 เมตร

500,000 

11 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 5 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่5 ต้าบลแม่เงา จุดที3่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร 

หนา 0.30 เมตร

500,000 

12 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 6 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่6 ต้าบลแม่เงา กว้าง 

2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 

0.30 เมตร

500,000 

13 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 7 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่7 ต้าบลแม่เงา จุดที1่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร 

หนา 0.30 เมตร

500,000 

14 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา อบต.แม่เงา 7 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่7 ต้าบลแม่เงา จุดที2่ 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร 

หนา 0.30 เมตร

500,000 

15 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย อบต.แม่ยวมน้อย 3 ก่อสร้างสระเก็บน้้า หมู่ที ่3 ต้าบลแม่ยวมน้อย 

กว้าง 35 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.50 เมตร

479,900 

16 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที ่1 กว้าง 2.70 เมตร ยาว

 15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

17 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที2่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

18 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที3่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

19 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที4่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

20 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที5่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

21 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที6่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

22 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที7่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

23 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 4 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที8่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

24 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 5 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที1่ กว้าง 6 เมตร ยาว 25 

เมตร สูง 2 เมตร หนา 0.50 เมตร

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

25 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 5 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที2่ กว้าง 6 เมตร ยาว 25 

เมตร สูง 2 เมตร หนา 0.50 เมตร

500,000 

26 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 3 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที1่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

27 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 3 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที2่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

28 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที1่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

29 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที2่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

30 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 1 ก่อสร้างฝายน้้าล้น จุดที2่ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 

15 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร

500,000 

31 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 1 ขุดหน้าฝายเพือ่เก็บน้้าบา้นถ้้าลอด 500,000 

32 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 1 ขุดอ่างเก็บน้้าบา้นเมืองแพม 500,000 

33 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 1 ขุดหน้าฝาย บา้นเพือ่เก็บน้้า บา้นหว้ยแหง้ 500,000 

34 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 1 ขุดอ่างเก็บน้้า หย่อมบา้นแสนค้าลือ 500,000 

35 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 1 ขุดอ่างเก็บน้้าบา้นแอโก๋ 500,000 

36 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 2 ขุดอ่างเก็บน้้าเพือ่อุปโภคบริโภค 500,000 

37 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 2 ขุดลอกหน้าฝายเพือ่กักเก็บน้้า 500,000 

38 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดอ่างเก็บน้้าเพือ่ใช้ในการเกษตร 500,000 

39 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดลอกหน้าฝายเพือ่กักเก็บน้้า 500,000 

40 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดอ่างเก็บน้้าเพือ่การเกษตรบา้นถ้้าลอด 500,000 

41 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดอ่างเก็บน้้าเพือ่อุปโภค บริโภคบา้นถ้้าลอด 500,000 

42 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดอ่างเก็บน้้า เพือ่การเกษตรบา้นวนาหลวง 500,000 

43 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดอ่างเก็บน้้า เพือ่การเกษตรบา้นวนาหลวง 500,000 

44 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดอ่างเก็บน้้า เพือ่การเกษตรบา้นวนาหลวง 500,000 

45 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ขุดอ่างเก็บน้้าเพือ่การเกษตร บา้นหว้ยแหง้ 500,000 

46 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้้าลอด อบต.ถ้้าลอด 5 ก่อสร้างฝายชะลอชุ่มชื่น บา้นแอลา 500,000 

47 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 1 ขุดลอกแหล่งน้้าเดิม หว้ยน้้าริน ช่วงที ่1 500,000 

48 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 1 ขุดลอกแหล่งน้้าเดิม หว้ยน้้าริน ช่วงที ่2 500,000 

49 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 1 ขุดลอกแหล่งน้้าเดิม หว้ยแม่หมู ช่วงที ่1 500,000 

50 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 1 ขุดลอกแหล่งน้้าเดิม หว้ยแม่หมู ช่วงที ่2 500,000 

51 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 1 ขุดลอกสระเก็บน้้าเดิม 500,000 

52 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 2 ขุดลอกสระเก็บน้้าเดิม 1 500,000 

53 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 2 ขุดลอกสระเก็บน้้าเดิม 2 500,000 

54 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบปอ่ง อบต.สบปอ่ง 5 ขุดลอกสระเก็บน้้าเดิม 3 500,000 

55 แม่ฮ่องสอน ปาย แม่นาเติง อบต.แม่นาเติง 3 ขุดลอกสระเพือ่กักเก็บน้้า 499,000 

56 แม่ฮ่องสอน ปาย แม่นาเติง อบต.แม่นาเติง 11 ขุดลอกแม่น้้าปายจุดที6่ 497,000 

57 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ อบต.เวียงใต้ 5 ปรับปรุงท้าฝายแหล่งน้้าเดิม 500,000 

58 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ อบต.เวียงใต้ 5 ปรับปรุงอ่างน้้า 500,000 

59 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ อบต.เวียงใต้ 5 ขุดสระเพือ่ปรับปรุง 500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

60 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ อบต.เวียงใต้ 6 ขุดลอกน้้าแม่น้้าปาย 500,000 

61 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ อบต.เวียงใต้ 1 ขุดลอกน้้าแม่น้้าปาย 500,000 

62 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่นาจาง อบต.แม่นาจาง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าล้าหว้ยน้้าลาหลวง 500,000 

63 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 3 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง จุดที ่1 หมู่ที ่3 ต้าบลแม่ลาน้อย 

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์

เมตร

388,000 

64 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 3 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง จุดที ่2 หมู่ที ่3 ต้าบลแม่ลาน้อย 

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร

66,000 

65 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 3 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง หมู่ที ่3 บา้นพะตะบอคี ต้าบลแม่

ลาน้อย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 

66 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 4 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง หมู่ที ่4 ต้าบลแม่ลาน้อย มี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,960 ลูกบาศก์เมตร

240,000 

67 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 6 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง จุดที ่1 หมู่ที ่6 ต้าบลแม่ลาน้อย 

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,216 ลูกบาศก์เมตร

307,000 

68 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 7 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง จุดที ่2 หมู่ที ่7 ต้าบลแม่ลาน้อย 

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,800 ลูกบาศก์เมตร

242,000 

69 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 11 ขุดลอกล้าหว้ยแม่ละมองใต้ จุดที ่2 หมู่ที ่11 

ต้าบลแม่ลาน้อย จ้านวน 2 ช่วง

449,800 

70 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 11 ขุดลอกล้าหว้ยแม่ละมองใต้ จุดที ่5 หมู่ที ่11 

จ้านวน 3 ช่วง

285,000 

71 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 13 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง จุดที ่1 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 4,050 ลูกบาศก์เมตร

158,000 

72 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 13 ปรับปรุงซ่อมแซมบอ่กักเก็บน้้าเพือ่ปอ้งกัน

ปญัหาภยัแล้ง จุดที ่2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 2,835 ลูกบาศก์เมตร

122,000 

73 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย สันติคีรี อบต.สันติคีรี 7 ขุดลอกล้าน้้าลา หมู่ที ่7 ต้าบลสันติคีรี 250,000 

1 ยโสธร กุดชุม กุดชุม อบต.กุดชุม 18 โครงการปรับปรุงสระน้้าโรงเรียนบา้น หนองบอน

 หมู่ที ่18

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

2 ยโสธร ค้าเขื่อนแก้ว กุดกุง อบต.กุดกุง 5 โครงการขุดลอกหนองกุดกุง

ขนาดกว้าง 68 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,065 ลบ.ม.

488,000 

3 ยโสธร ค้าเขื่อนแก้ว ดงเจริญ อบต.ดงเจริญ 5 โครงการขุดลอกสระแก้มลิง ทีส่าธารณะ

ประโยชน์ บา้นพรพลูสุข หมู่ที ่5 ด้าบลดงเจริญ 

อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

400,000 

4 ยโสธร ทรายมูล ดงมะไฟ อบจ.ยโสธร 2,8,14 ขุดลอกล้าหว้ยแกว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 

1,200 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด

ลอกไม่น้อยกว่า 10,800 เมตร

500,000 

5 ยโสธร ทรายมูล นาเวียง ทต.นาเวียง 1 ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิมกุดใหญ่ บา้นนา

เวียง หมู่ที ่1 ต้าบลนาเวียง อ้าเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร

306,000 

6 ยโสธร ทรายมูล นาเวียง ทต.นาเวียง 2 ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิมหนองใหญ่ บา้น

โปง่ หมู่ที ่2 ต้าบลนาเวียง อ้าเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร

212,400 

7 ยโสธร ทรายมูล นาเวียง ทต.นาเวียง 4 ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิม หนองวังยาง 

บา้นหนองแวง หมู่ที ่4 ต้าบลนาเวียง อ้าเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร

201,600 

8 ยโสธร ทรายมูล นาเวียง ทต.นาเวียง 1 ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิม กุดบา้น บา้น

นาเวียง หมู่ที ่1 ต้าบลนาเวียง อ้าเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร

176,400 

9 ยโสธร ไทยเจริญ ค้าเตย ทต.ค้าเตย 2 ขุดลอกกุดแคน (ใหม)่ 400,000 

10 ยโสธร ไทยเจริญ ค้าเตย ทต.ค้าเตย 3 ขุดลอกหนองหวัลิง (ใหม)่ 499,900 

11 ยโสธร ไทยเจริญ ค้าเตย ทต.ค้าเตย 7 ขุดลอกหนองม่วง (เดิม) 350,000 

12 ยโสธร ไทยเจริญ ค้าไผ่ อบต.ค้าไผ่ 7 ก่อสร้างฝายทางน้้าผ่าน (ล้าหว้ยโพธิ)์ ขนาดกว้าง

 2.50 ม. ยาว 11.00 ม สันฝายสูง 1.50 ม.

500,000 

13 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 8 ขุดสระน้้า กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย

 4 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,100 

ลูกบาศก์เมตร

290,000 

14 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 1 ขุดลอกหนองแวงใหญ่ กว้าง 85 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 14,600 ลูกบาศก์เมตร

490,000 

15 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 2 ขุดลอกหนองคล้าปริมาณงาน กว้าง 60 เมตร 

ยาว 105 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร หรือมี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมวางทอ่คสล. Ø 1.00 ม. จ้านวน 40 ทอ่น

480,000 

16 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 2 ขุดลอกหนองคล้า 499,000 

17 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 3 ขุดลอกสระหนองแดง 498,000 

18 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 5 ขุดลอกหว้ยถ้้างูเหลือม 495,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

19 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 6 ขุดลอกหนองค้าไก่เขี่ย 490,000 

20 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 7 ขุดลอกหว้ยถ้้าตับเต่าตอนบน 497,000 

21 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อบต.ส้มผ่อ 8 ขุดลอกหนองไก่ขาว 496,000 

22 ยโสธร ปา่ต้ิว ศรีฐาน อบจ.ยโสธร 1,2,3,4,8,9 ขุดลอกหว้ยโพงน้อย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 

800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด

ลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.

500,000 

23 ยโสธร มหาชนะชัย ฟา้หยาด อบต.ฟา้หยาด แผนงานส่งเสริมการเกษตรและบ้ารุง รักษา

แหล่งน้้า โครงการขุดลอก กุดฮู

774,300 

24 ยโสธร เมืองยโสธร เขื่องค้า อบต.เขื่องค้า ขุดลอกหนองทม 440,000 

25 ยโสธร เมืองยโสธร เขื่องค้า อบต.เขื่องค้า 8 ขุดลอกหนองหอยน้อย 500,000 

26 ยโสธร เมืองยโสธร ดู่ทุง่ อบต.ดู่ทุง่ 10 โครงการขุดลอกหนองกก ปริมาณงาน กว้าง 50 

เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร

480,000 

27 ยโสธร เมืองยโสธร ดู่ทุง่ อบต.ดู่ทุง่ 10 โครงการขุดลอกหนองทอง ปริมาณงานกว้าง 50 

เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร

480,000 

28 ยโสธร เมืองยโสธร หนองหนิ อบจ.ยโสธร 1,7,8 แผนงานการเกษตร ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การ

พฒันาแหล่งน้้า และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกหนองแปน

500,000 

29 ยโสธร เมืองยโสธร หนองหนิ อบต.หนองหนิ 7 แผนงานการเกษตร ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การ

พฒันาแหล่งน้้า และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกหนองแปน

252,000 

30 ยโสธร เมืองยโสธร หนองหนิ อบต.หนองหนิ 1 ขุดลอกหว้ยยาง(ตอนล่าง) ขนาดกว้าง 14 เมตร 

ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดิน

ขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลบ.ม.

336,000 

31 ยโสธร เลิงนกทา กุดแห่ ทต.กุดแห่ 7 โครงการขุดลอกแหล่งน้้าเพือ่แก้ไขปญัหาภยัแล้ง

 หว้ยเขือง

485,000 

32 ยโสธร เลิงนกทา หอ้งแซง ทต.หอ้งแซง ขุดลอกล้าหว้ยลิงโจน หมู่ที ่4 บริเวณไร่นายวิจิตร

 ละคร ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 700.00 ม.ลึก

เฉล่ีย 2.50 ม.

500,000 

33 ยโสธร เลิงนกทา หอ้งแซง ทต.หอ้งแซง ขุดลอกล้าหว้ยค้าบอน หมู่ที ่6 บริเวณไร่นางสาว

สุมาลี คุณสุทธิ์ ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 

300.00 ม.ลึกเฉล่ีย 3.00 ม.

204,600 

34 ยโสธร เลิงนกทา หอ้งแซง ทต.หอ้งแซง ขุดลอกล้าหนองลุมพกุหมู่ที ่11 กว้าง 40 เมตร 

ยาว 95 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร

370,000 

1 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย กู่กาสิงห์ ทต.กู่กาสิงห์ 2  ขุดลอกบุง่ทอง 987,900 

2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ปรับปรุงแหล่งน้้าสาธารณะ(หนองดอนหวันาค) 

ม.10

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

3 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน โคกล่าม ขุดลอกหนองน้้าสาธารณประโชยน(์หนองโสก

เซ้ียม)

496,000 

4 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน โคกล่าม ทต.โคกล่าม 7 ขุดลอกหนองน้้าสาธารณประโชยน(์หนองฮะ) 493,000 

5 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ศรีโคตร ขุดลอกเลิงหวาย 500,000 

6 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ศรีโคตร ขุดลอกหนองไผ่ 500,000 

7 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ศรีโคตร ขุดลอกคลองฝายวังแดง 400,000 

8 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ศรีโคตร ขุดลอกดงบา้นแต้ 455,000 

9 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน หวัช้าง ทต.จตุรพกัตรพมิาน 1 ขุดลอกล้าหว้ยกุดแดง(ตอนบน) 493,200 

10 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน หวัช้าง ทต.จตุรพกัตรพมิาน 1 ขุดลอกล้าหว้ยกุดแดง(ตอนล่าง) 493,200 

11 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อีง่อง ขุดลอกคลองกุดจอก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

15,350 ลบ.ม.

499,000 

12 ร้อยเอ็ด จังหาร จังหาร ทต.จังหาร 9 ขุดลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์หนองสิม 462,900 

13 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง โครงการขุดลอกหนองเต่า 500,000 

14 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง อบต.ทุง่เขาหลวง 2 ขุดลอกหนองดอนยางเฮ้ียน 500,000 

15 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง อบต.ทุง่เขาหลวง 4 ขุดลอกหนองสระพงั หมู่ที ่4 บา้นจานใต้ 500,000 

16 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง อบต.ทุง่เขาหลวง 4 โครงการขุดลอกหนองฮ่อมกลาง 500,000 

17 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง มะบา้ โครงการขุดลอกล้าหว้ยปา่ขาม บา้นสหชัยพฒันา 499,400 

18 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง มะบา้ โครงการขุดลอกล้าหว้ยปา่ขาม บา้นหวายหลึม 499,400 

19 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง มะบา้ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองสร้าง 499,400 

20 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง เหล่า อบต.เหล่า ขุดลอกหนองหล่ม 500,000 

21 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง เหล่า อบต.เหล่า 3 ขุดลอกหนองคู 500,000 

22 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง เหล่า อบต.เหล่า 8 ขุดลอกหนองแว่น 500,000 

23 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง เหล่า อบต.เหล่า ขุดลอกคลองอีสานเขียว 500,000 

24 ร้อยเอ็ด ธวัชบรีุ เขวาทุง่ ขุดลอกหนองบวัน้อย 500,000 

25 ร้อยเอ็ด ธวัชบรีุ เขวาทุง่ ขุดลอกหนองพอก 310,000 

26 ร้อยเอ็ด ธวัชบรีุ นิเวศน์ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า 200,000 

27 ร้อยเอ็ด ธวัชบรีุ บงึนคร อบต.ธวัชบรีุ 10 ขุดลอกบงึจิว 492,000 

28 ร้อยเอ็ด ธวัชบรีุ บงึนคร อบต.ธวัชบรีุ 12 ขุดลอกหนองสะพงั 200,000 

29 ร้อยเอ็ด ปทมุรัตต์ ขี้เหล็ก ขุดลอกขยายหนองข่อย 499,000 

30 ร้อยเอ็ด ปทมุรัตต์ ดอกล้้า อบต.ดอกล้้า 13 โครงการขุดลอกคลองบา้นหนองสระ หมู่ที ่13 500,000 

31 ร้อยเอ็ด ปทมุรัตต์ ดอกล้้า อบต.ดอกล้้า 14 โครงการขุดลอกคลองบา้นค้อ หมู่ที ่14 500,000 

32 ร้อยเอ็ด ปทมุรัตต์ ดอกล้้า อบต.ดอกล้้า 3 โครงการขุดลอกคลองบา้นหนองคู หมู่ที ่3 500,000 

33 ร้อยเอ็ด พนมไพร ค้อใหญ่ ขุดลอกคลองน้อย บา้นหนองคลีไฟ หมู่ 4 480,000 

34 ร้อยเอ็ด พนมไพร โคกสว่าง อบต.โคกสว่าง 12 ขุดลอกหนองผือดง 438,000 

35 ร้อยเอ็ด พนมไพร โคกสว่าง อบต.โคกสว่าง 10 ขุดลอกหนองสิม 177,000 

36 ร้อยเอ็ด พนมไพร แสนสุข โครงการขุดลอกวัชพชืหน้าฝ่ายกุดเซียมบา้นแสน

สุข

493,500 

37 ร้อยเอ็ด พนมไพร แสนสุข อบต.แสนสุข โครงการขุดลอกบงึฮีฝ่ังตะวันตก 668,900 

38 ร้อยเอ็ด พนมไพร แสนสุข อบต.แสนสุข โครงการขุดลอกบงึฮีฝ่ังตะวันออก 493,500 

39 ร้อยเอ็ด พนมไพร แสนสุข อบต.แสนสุข โครงการขุดลอกหนองไผ่ 421,700 

40 ร้อยเอ็ด พนมไพร แสนสุข อบต.แสนสุข โครงการขุดลอกหนองนางอู๋ 496,000 
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41 ร้อยเอ็ด พนมไพร แสนสุข อบต.แสนสุข โครงการขุดลอกหนองหวาย 498,000 

42 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย โพธิ์ศรี ขุดลอกหนองแวง 790,700 

43 ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย ทต.โพนทราย 9 ขุดลอกสระเก็บน้้าหลังส้านักงานเทศบาล 498,000 

44 ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย ทต.โพนทราย 4 ขุดลอกสระเก็บน้้าสาธารณะบา้นหนองยาง 490,000 

45 ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย ทต.โพนทราย 9 ขุดลอกสระเก็บน้้าข้างโรงพยาบาลโพนทราย 490,000 

46 ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย ทต.โพนทราย 2 ขุดลอกร่องไข่นก 437,000 

47 ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย ทต.โพนทราย 3 ขุดลอกร่องไข่นก 493,000 

48 ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อบต.ศรีสว่าง 13 ขุดลอกหนองแก 398,000 

49 ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อบต.ศรีสว่าง 7 ขุดลอกหนองหอย 500,000 

50 ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อบต.ศรีสว่าง 10 ขุดลอกหนองดอนหาด 500,000 

51 ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อบต.ศรีสว่าง 3 ขุดลอกหนองหนามแดง 500,000 

52 ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อบต.ศรีสว่าง 4 ขุดลอกกุดเขมร 500,000 

53 ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อบต.ศรีสว่าง 4 ขุดลอกหนองสองหอ้ง 400,800 

54 ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อบต.ศรีสว่าง 9 ขุดลอกหนองยาง 300,000 

55 ร้อยเอ็ด โพนทอง วังสามัคคี ขุดลอกหว้ยค้าอิขอ 480,000 

56 ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว อบต.สระนกแก้ว 5 ขุดลอกหนองบกัตู้ 500,000 

57 ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว อบต.สระนกแก้ว 13 ขุดลอกหนองมิยาซาว่า 400,000 

58 ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว อบต.สระนกแก้ว 14 ขุดลอกล้าหว้ยมะอึ 500,000 

59 ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว อบต.สระนกแก้ว 3 ขุดหนองสาเงินผัน 400,000 

60 ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว อบต.สระนกแก้ว 11 ขุดลอกหนองมล 500,000 

61 ร้อยเอ็ด เมยวดี ชุมพร โครงการขุดลอกหนองไผ่ 496,900 

62 ร้อยเอ็ด เมยวดี บุง่เลิศ ทต.บุง่เลิศ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าแบบ มข. บริเวณ

นานางปรียา สายรัตน์

831,000 

63 ร้อยเอ็ด เมยวดี เมยวดี ทต.เมยวดี 10 ขุดลอกล้าหว้ยกลอยตอนล่าง 840,000 

64 ร้อยเอ็ด เมยวดี เมยวดี ทต.เมยวดี 1 ขุดลอกระบบผันน้้าลงใต้ดินหนองสองหอ้ง 525,000 

65 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด โนนตาล ขุดลอกหนองบวั 1,000,000 

66 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 9 โครงการขุดลอกหนองดงเค็งแสบง 300,000 

67 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 12 โครงการขุดลอกหนองโน 120,000 

68 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 12 โครงการขุดลอกล้าหว้ยสร้างนก 400,000 

69 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 1 โครงการขุดลอกหนองผือ 80,000 

70 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 1 โครงการขุดลอกหนองแสง 100,000 

71 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 8 โครงการขุดลอกหนองคลอง 60,000 

72 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 8 โครงการขุดลอกวัดปา่ปอภาร (ทีธ่รณีสงฆ)์ 150,000 

73 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 7 โครงการขุดลอกหนองหวัคน 90,000 

74 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 11 โครงการขุดลอกหนองพงั 200,000 

75 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 3 โครงการขุดลอกล้าหว้ยจิปนู 750,000 

76 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 10 โครงการขุดลอกหนองบา้นคุยมาตย์ 250,000 

77 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 5 โครงการขุดลอกล้าหว้ยเหล่าน้อย 500,000 

78 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 14 โครงการขุดลอกหนองม่วง 250,000 

79 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร ทต.ปอภาร 3 โครงการขุดลอกหนองหวัลิง 200,000 

80 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง คูเมือง โครงการขุดลอกหนองศรีคูเมือง 500,000 
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81 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง 3 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องบกั

จ่อย

500,000 

82 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง 3 ก่อสร้างฝาย มข.2527 820,000 

83 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง 7 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องบกั

จ่อย

500,000 

84 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง 9 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องบกั

จ่อย

500,000 

85 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง 4 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ หว้ยไส้ไก่ 500,000 

86 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง 1 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองอีสาน

เขียว

500,000 

87 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง 2 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองอีสาน

เขียว

500,000 

88 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองผือ ทต.เมืองสรวง 1 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องหมา

ขาว

500,000 

89 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองผือ ทต.เมืองสรวง 2 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องดู่ 500,000 

90 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองผือ ทต.เมืองสรวง 8 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องหมา

ขาว

500,000 

91 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองผือ ทต.เมืองสรวง 4 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องดู่ 500,000 

92 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองผือ ทต.เมืองสรวง 6 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองร่องดู่ 500,000 

93 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองผือ ทต.เมืองสรวง 3 ขุดลอกหคลองสาธารณประโยชน์ คลองอีสาน

เขียว

500,000 

94 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ หนองแวงควง โครงการขุดลอกหนองแวงควง 499,000 

95 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ จ้าปาขัน ทต.จ้าปาขัน 8 ขุดลอกหว้ยวังแซว 499,000 

96 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ จ้าปาขัน ทต.จ้าปาขัน 4 ขุดลอกสระน้้าดอนปูต่า 499,000 

97 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ จ้าปาขัน ทต.จ้าปาขัน 3 ขุดลอกหนองพระเจ้า 499,000 

98 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ จ้าปาขัน ทต.จ้าปาขัน 3 ขุดลอกคลองเสียผี 499,000 

99 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ จ้าปาขัน ทต.จ้าปาขัน 2 ขุดลอกหนองสรวง 499,000 

100 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ นาใหญ่ โครงการขุดลอกหนองดอนปูต่า 500,000 

101 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ น้้าค้า อบต.น้้าค้า 5 ขุดลอกหนองเจ้าบา้น 407,000 

102 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ น้้าค้า อบต.น้้าค้า 7 ขุดลอกหนองใหม่ 44,600 

103 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ น้้าค้า อบต.น้้าค้า 14 ขุดลอกหนองบวั 468,000 

104 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ น้้าค้า อบต.น้้าค้า 3 ขุดลอกหนองอุ่มเหม้า 365,000 

105 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ สระคู อบต.สระคู 11 ขุดขยายหนองตอกแปน้ 499,000 

106 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ สระคู อบต.สระคู 7 ขุดลอกหนองน้้าบา้นเหม้า 500,000 

107 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ สระคู อบต.สระคู 10 ขุดลอกฝายบา้นสนาม 494,000 

108 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ สระคู อบต.สระคู 12 โครงการขุดลอกกุดผ้ึง 497,000 

109 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ สระคู อบต.สระคู 13 โครงการขุดลอกกุดอีแล 497,000 

110 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ เหล่าน้อย ปรับปรุงขุดลอกหนองมดแดง บา้นวังเข หมู่ที ่4 202,000 

111 ร้อยเอ็ด หนองพอก บงึงาม อบต.บงึงาม 1 โครงการก่อสร้างฝาย มข.27 ล้าหว้ยเด่ือตอนล่าง 500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

112 ร้อยเอ็ด หนองพอก บงึงาม อบต.บงึงาม 1 โครงการก่อสร้างฝาย มข.27 ล้าหว้ยเด่ือตอนล่าง 500,000 

113 ร้อยเอ็ด หนองพอก บงึงาม อบต.บงึงาม 4 โครงการขุดลอกหว้ยเด่ือตอนบน 500,000 

114 ร้อยเอ็ด หนองพอก บงึงาม อบต.บงึงาม 4 โครงการก่อสร้างฝาย มข.27 ล้าหว้ยเด่ือตอนบน 500,000 

115 ร้อยเอ็ด หนองพอก บงึงาม อบต.บงึงาม 6 โครงการก่อสร้างฝาย มข.27 ล้าหว้ยโคก 500,000 

116 ร้อยเอ็ด หนองพอก บงึงาม อบต.บงึงาม 10 โครงการก่อสร้างฝาย มข.27 บา้นใหม่รุ่งเจริญ 500,000 

117 ร้อยเอ็ด หนองฮี สาวแห ขุดลอกหว้ยก๊ากว๊าก 500,000 

118 ร้อยเอ็ด หนองฮี สาวแห อบต.สาวแห 2 ขุดลอกหนองหญ้าหวาย 500,000 

119 ร้อยเอ็ด หนองฮี สาวแห ขุดลอกหนองคา 500,000 

1 ล้าปาง เกาะคา ไหล่หนิ โครงการขุดลอกล้าหว้ยแมฮวก หมู่ที ่4 ต้าบล

ไหล่หนิ ขนาดกว้างโดยเฉล่ีย 4 เมตร ลึกโดย

เฉล่ีย 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,760 เมตร 

พร้อมปรับแต่งแนวตล่ิงหรือมีปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 13,536 ลบ.ม. อ้าเภอเกาะคา จังหวัด

ล้าปาง

495,000 

2 ล้าปาง งาว บา้นร้อง โครงการขุดตะกอนทรายหน้าฝายน้้าล้นแม่งาว 

ขนาดกว้าง 65.00 ม. ยาว 90.00 ม. ลึก 1.50 ม.

 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,775 ลบ.ม. 

บา้นข่อย หมู่ที ่4 ต้าบลบา้นร้อง อ้าเภองาว 

จังหวัดล้าปาง

209,000 

3 ล้าปาง งาว บา้นหวด โครงการขุดลอกแก้มลิงหน้าฝายน้้าล้น ล้าหว้ย

แม่หวด ขนาดกว้างเฉล่ีย 10.00-16.00 เมตร 

ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.40-3.60 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,562.00 

ลูกบาศก์เมตร บา้นหวด หมู่ที ่2 ต้าบลบา้นหวด 

อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง

499,000 

4 ล้าปาง แจ้หม่ ทุง่ผ้ึง โครงการขุดลอกหน้าท้านบล้าหว้ยหา่ง กว้าง 12 

เมตร ยาว 300 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ปริมาตรดินขุด 5,175 ลบ.ม. บา้นทุง่ฮ้าง หมูที ่1

 ต้าบลทุง่ผ้ึง อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง

123,000 

5 ล้าปาง แจ้หม่ ทุง่ผ้ึง โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่ปอ่ย กว้าง 3 เมตร 

ยาว 1,850 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 1 เมตร ปริมาตร

ดินขุด 5,568 ลบ.ม. บา้นทุง่ฮ้าง หมูที ่1 ต้าบล

ทุง่ผ้ึง อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง

132,000 

6 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่อาบ 495,000 

7 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกล้าหว้ยลึก 495,000 

8 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกขยายสระแทน่ดอกไม้ 495,000 

9 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกขยายสระน้้าบา้นปา่ตาล 495,000 

10 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกหว้ยร้องมอญจุดที ่2 บา้นทา่

หลวง

495,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

11 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกขยายสระน้้าบา้นทา่ใหม่ 495,000 

12 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกหว้ยแม่ต๊ัก 495,000 

13 ล้าปาง เถิน เถินบรีุ โครงการขุดลอกหว้ยร้องมอญจุดที ่1 บา้นทา่

หลวง

495,000 

14 ล้าปาง แม่ทะ สันดอนแก้ว โครงการขุดลอกหน้าฝายหว้ยแม่ทาน หมู่ที ่9 ต.

สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง จุดที ่1 หน้าฝาย

หว้ยแม่ทาน กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 300.00 ม.

 ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ลาดเอียง 1:0.5 หรือปริมาตร

ขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลบ.ม., จุดที ่2 

หน้าฝายนายเมืองดี กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 

300.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ลาดเอียง 1:0.5 

หรือปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลบ.ม.

98,000 

15 ล้าปาง แม่ทะ หวัเสือ โครงการขุดสระเก็บน้้า 500,000 

16 ล้าปาง แม่ทะ หวัเสือ โครงการขุดสระเก็บน้้า 500,000 

17 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการขุดลอกหนองจระเข้ 499,000 

18 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการขุดลอกหนองหนั 111,000 

19 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการขุดลอกหนองหนิ 440,000 

20 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการขุดลอกสระนามะขาม 499,000 

21 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการขุดลอกหนองไผ่ล้อม 499,000 

22 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการถมคันกั้นน้้าปูท่นุ 277,000 

23 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการขุดลอกหว้ยแม่ขยาก 444,000 

24 ล้าปาง แม่พริก แม่ปุ โครงการขุดลอกร้องจิก 296,000 

25 ล้าปาง วังเหนือ วังแก้ว โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่ต๋มเพือ่กักเก็บน้้า

ปอ้งกันภยัแล้ง จุดที ่1ขนาดกว้าง 12.00 เมตร 

ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 475.20 ลูกบาศก์เมตร

 จุดที ่2 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 645.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที ่3 

ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึก

เฉล่ีย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 787.50 ลูกบาศก์เมตร บา้นฮ่าง หมู่ที ่2 

ต้าบลวังแก้วอ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง

71,000 

26 ล้าปาง วังเหนือ วังแก้ว โครงการขุดลอกล้าหว้ยหว้ยตะโก้งเพือ่กักเก็บน้้า

ปอ้งกันภยัแล้งขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุด ไม่น้อยกว่า 1,162.50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่

 3 ต้าบลวังแก้ว อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง

43,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

27 ล้าปาง หา้งฉัตร วอแก้ว โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่เปด็ หมู่ที ่4 บา้นห

ล่ายทุง่ ปริมาณงาน : ขุดลอกล้าหว้ยขนาดทอ้ง

กว้าง 4.00 ม. - 10.00 ม. ยาว 135.00 ม. หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,957.50 ลบ.ม. 

Slope 1: 1 ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอหา้งฉัตร 

จังหวัดล้าปาง รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

255,000 

28 ล้าปาง หา้งฉัตร วอแก้ว โครงการก่อสร้างท้านบ คสล.บริเวณหว้ยโปง่ หมู่

ที ่5 ปริมาณงาน: ก่อสร้างท้านบ คสล. ขนาด

หลังท้านบ กว้าง 5.00 ม. ทอ้งยาว 8.00 ม. สูง 

1.50 ม. (ยาวรวม 16.00 ม.) ต้าบลวอแก้ว 

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล้าปาง รายละเอียดตาม

แบบของ อบต.วอแก้ว

499,000 

29 ล้าปาง หา้งฉัตร วอแก้ว โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่ไพร หมู่ที ่7 บา้นน้้า

จ้า ปริมาณงาน : ขุดลอกล้าหว้ยขนาดทอ้งกว้าง

เฉล่ีย 7.50 ม. - 15.00 ม. ยาว 190.00 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,176.00 ลบ.ม. 

Slope 1;1 ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวัด

ล้าปาง รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

119,700 

30 ล้าปาง หา้งฉัตร หา้งฉัตร โครงการขุดลอกหนองปูอ่้น หมู่ที ่3 ต.หา้งฉัตร 

อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง ขนาดปากกว้าง 31.00 ม. 

ยาว 40.00 ม. ลึกเฉล่ีย 5.00 ม. Slope 1:2

198,000 

1 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 4 ขุดลอกแหล่งน้้าหว้ยน้้าลา 300,000 

2 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 4 ขุดลอกแหล่งน้้าหว้ยโปง่ 300,000 

3 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 2 ขุดลอกสระเก็บน้้าหว้ยก่อ 200,000 

4 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 1 ก่อสร้างฝายทุง่ยาง 450,000 

5 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 3 ก่อสร้างฝายหว้ยโปง่ 500,000 

6 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 3 ก่อสร้างฝายหว้ยจ้าปาไผ่ 500,000 

7 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 1 ขุดลอกฝายหว้ยโทก 200,000 

8 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 2 ขุดลอกสระไม้ยาง 200,000 

9 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 4 ขุดลอกหว้ยหน้าบา้น 500,000 

10 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง โครงการขุดลอกหนองน้้าหว้ยปู 350,000 

11 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าหว้ยบา่น้อด 200,000 

12 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าหว้ยปูน่้อยปัน๋ 200,000 

13 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง ทต.ทุง่หวัช้าง 3 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหว้ยหนิฝน (ตอน 7) บา้นทุง่

หวัช้าง หมู่ที ่3 ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 50 เมตร 

ขนาดปากยาวเฉล่ีย 70 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุด 9,250 ลูกบาศก์เมตร

497,000 
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สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั
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14 ล้าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง ทต.ทุง่หวัช้าง 8 ขุดลอกสระเก็บน้้าหว้ยไร่ตอนบน บา้นจริญญา 

หมู่ที ่8 ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 37 เมตร ขนาด

ปากยาวเฉล่ีย 67 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุด 9,150 ลูกบาศก์เมตร

492,000 

15 ล้าพนู ล้ี ก้อ ทต.ก้อ 1 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า (หว้ยปนัปนื2) บา้นก้อทุง่ 

หมู่ที ่1 สันฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8 เมตร สูง

 1 เมตร

142,920 

16 ล้าพนู ล้ี ก้อ ทต.ก้อ 3 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า บา้นก้อจอก หมู่ที ่3 สัน

ฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร

95,194 

17 ล้าพนู ล้ี ก้อ ทต.ก้อ 2 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า บา้นก้อหนอง หมู่ที ่2 สัน

ฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร

95,194 

18 ล้าพนู ล้ี ก้อ ทต.ก้อ 3 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า (หว้ยขจวม 2) บา้นก้อจอก

 หมู่ที ่3 สันฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร สูง

 1 เมตร

110,797 

19 ล้าพนู ล้ี ก้อ ทต.ก้อ 4 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า (หว้ยโปง่ 1) บา้นก้อทา่ 

หมู่ที ่4 สันฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร

 สูง 1 เมตร

82,398 

20 ล้าพนู ล้ี ก้อ ทต.ก้อ 4 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า (หว้ยโปง่ 2) บา้นก้อทา่ 

หมู่ที ่4 สันฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร

 สูง 1 เมตร

82,398 

21 ล้าพนู ล้ี แม่ตืน โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายพอ่ปูแ่ดง) 30,000 

22 ล้าพนู ล้ี แม่ตืน โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายหว้ยแม่เครือ

 1)

20,000 

23 ล้าพนู ล้ี แม่ตืน โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายหว้ยแม่เครือ

 3)

20,000 

24 ล้าพนู ล้ี แม่ตืน โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายหว้ยแม่เครือ

 4)

20,000 

1 เลย เชียงคาน เขาแก้ว ขุดลอก อ่างเก็บน้้าวังเปอืย 1,000,000 

2 เลย เชียงคาน เขาแก้ว ขุดลอดอ่างเก็บน้้าหว้ยน้้ามีน้อย 500,000 

3 เลย เชียงคาน จอมศรี ขุดลอกหนองหญ้าปล้อง 1,000,000 

4 เลย เชียงคาน ธาตุ ขุดลอกหว้ยขุมค้า 148,600 

5 เลย เชียงคาน ธาตุ ขุดลอกหว้ยพอด ตอนกลาง 258,400 

6 เลย เชียงคาน ธาตุ ขุดลอกหนองน้้าประจ้าหมู่บา้น 210,900 

7 เลย เชียงคาน ธาตุ ขุดลอกหว้ยผากบ 164,800 

8 เลย เชียงคาน ธาตุ ขุดลอกหว้ยพอด (ต้นแหล่งน้้า) 291,600 

9 เลย เชียงคาน ธาตุ ขุดลอกหนองน้้าสร้าง 284,200 

10 เลย เชียงคาน นาซ่าว ขุดลอกน้้าฮวย 462,000 

11 เลย เชียงคาน บฮุม ขุดลอกสระหว้ยกกเก็น 450,000 

12 เลย เชียงคาน บฮุม ขุดลอกสระน้้าประปาน้้าซับซ้าใหญ่ 450,000 

13 เลย เชียงคาน ปากตม ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบ มข. 2527 691,800 
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14 เลย เชียงคาน ปากตม ปรับปรุงขุดลอกล้าหว้ยน้้าพร 275,000 

15 เลย เชียงคาน หาดทรายขาว ขุดลอกล้าหว้ยทรายขาว 43,000 

16 เลย เชียงคาน หาดทรายขาว ขุดลอกล้าหว้ยสีดา 490,000 

17 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ชุดลอกฝายโปง่ฟาน 300,000 

18 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ขุดลอกฝายบุง่คล้า 500,000 

19 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ขุดลอกฝายโคกคล้องช้าง 500,000 

20 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ขุดลอกฝายหนองฮ้าน 500,000 

21 เลย ด่านซ้าย ด่านซ้าย ขุดลอกล้าน้้าหมัน 818,000 

22 เลย ด่านซ้าย นาดี ขุดลอกสระฝายใหญ่ 428,000 

23 เลย ด่านซ้าย นาดี ขุดลอกหว้ยกกเด่ือ 250,000 

24 เลย ทา่ล่ี โคกใหญ่ ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหว้ยขยาม 491,000 

25 เลย ทา่ล่ี โคกใหญ่ ขุดลอกฝายน้้าล้นหว้ยสะแร (ตอนบน) 500,000 

26 เลย ทา่ล่ี โคกใหญ่ ขุดลอกฝายน้้าล้นหว้ยสะแร (ตอนบน) 486,000 

27 เลย นาด้วง นาด้วง โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าบา้นราษฎร์ประดิษฐ์

 หมู่ที ่8

29,000 

28 เลย นาด้วง นาดอกค้า โครงการขุดลอกล้าหว้ยภไูม้แดง บา้นใหม่สันติ

ธรรม หมู่ที ่8

474,000 

29 เลย นาด้วง นาดอกค้า โครงการขุดลอกหว้ยสาธารณะ บา้นปา่หวาย

พฒันา หมู่ที ่6

105,000 

30 เลย นาแหว้ นาพงึ ขุดสระเก็บน้้าหว้ยปา่ผือ 435,000 

31 เลย นาแหว้ นาแหว้ ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหว้ยนาหว่าง 412,000 

32 เลย นาแหว้ นาแหว้ ขุดลอกสระน้้านาหวัแตก 323,000 

33 เลย นาแหว้ แสงภา ปรับปรุงและซ่อมแซมขุดลอกฝาย ชลประทาน

นาถ่้าเกลือ หมู่ที ่5

398,000 

34 เลย นาแหว้ แสงภา ขุดลอกฝายนาถ่้า หมู่ที ่1 232,000 

35 เลย นาแหว้ แสงภา ขุดลอกฝายหว้ยกบหมื่น หมู่ที ่1 413,000 

36 เลย นาแหว้ แสงภา ปรับปรุงและซ่อมแซมฝายท้านบดิน หว้ยบวกกบ

 หมู่ที ่4

374,000 

37 เลย นาแหว้ เหล่ากอหก ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที ่5 หว้ยตมเหนียว 1,000,000 

38 เลย ปากชม ชมเจริญ ขุดลอกล้าหว้ยชม 500,000 

39 เลย ปากชม เชียงกลม ขุดลอกพร้อมท้าสันฝาย อ่างเก็บน้้าหว้ยบุง่นัง

ตอนบน

500,000 

40 เลย ปากชม เชียงกลม ขุดแก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยบุง่นัง ตอนล่าง 500,000 

41 เลย ปากชม เชียงกลม ขุดลอกสระน้้าบา้นหว้ยผักกูด 500,000 

42 เลย ปากชม ปากชม ขุดลอกสระหว้ยตาปู่ 300,000 

43 เลย ปากชม ปากชม ขุดลอกคลองหว้ยต้ิว 500,000 

44 เลย ปากชม ปากชม ขุดลอกสระนาหงษ์ 500,000 

45 เลย ปากชม ปากชม ขุดสระวัดโพนแก้ว 500,000 

46 เลย ปากชม ปากชม ขุดลอกสระหนองแสง 500,000 

47 เลย ปากชม ปากชม ขุดลอกสระหนองค้า 450,000 

48 เลย ปากชม ปากชม ขุดลอกคลองหว้ยตาปู่ 450,000 
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(ระบงุบประมาณ)

49 เลย ปากชม ปากชม โครงการขุดลอกหนองแดง 500,000 

50 เลย ปากชม หว้ยบอ่ซืน ขุดลอกฝายน้้าล้น 260,000 

51 เลย ปากชม หว้ยบอ่ซืน ฝายชะลอน้้า สายหว้ยหงาว 78,000 

52 เลย ปากชม หว้ยบอ่ซืน ฝายชะลอน้้า สายน้้าก่้า 78,000 

53 เลย ปากชม หว้ยบอ่ซืน ฝายชะลอน้้า ตาดใหญ่ 78,000 

54 เลย ปากชม หว้ยบอ่ซืน ฝายชะลอน้้าตาดน้อย 78,000 

55 เลย ปากชม หว้ยพชิัย ขุดลอกหว้ยน้้าอ่าง 500,000 

56 เลย ปากชม หาดคัมภร์ี ขุดลอกหว้ยน้้ามั่ง บา้นปากมั่ง 500,000 

57 เลย ปากชม หาดคัมภร์ี ขุดลอกหว้ยน้้ามั่ง บา้นนาโม้ 500,000 

58 เลย ผาขาว ทา่ช้างคล้อง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กล้าหว้ยไฮ 266,000 

59 เลย ผาขาว ทา่ช้างคล้อง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กล้าหว้ย

ไคร้

266,000 

60 เลย ผาขาว ทา่ช้างคล้อง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กล้าหว้ย

ไคร้

266,000 

61 เลย ผาขาว ทา่ช้างคล้อง ก่อสร้างฝายชะลอน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กล้าหว้ย

ไคร้

266,000 

62 เลย ผาขาว ทา่ช้างคล้อง ขุดลอกล้าหว้ยพวย 436,000 

63 เลย ผาขาว โนนปอแดง โครงการขุดลอล้าหว้ยงา บา้นหว้ยงา หมู่ที ่12 103,000 

64 เลย ผาขาว โนนปา่ซาง ก่อสร้างฝ่ายน้้าล้น คสล.แบบ มข.2527 723,000 

65 เลย ผาขาว โนนปา่ซาง ก่อสร้างขุดลอกสระน้้า 200,000 

66 เลย ผาขาว โนนปา่ซาง ก่อสร้างขุดลอกสระน้้า 332,000 

67 เลย ผาขาว โนนปา่ซาง ก่อสร้างฝ่ายน้้าล้น คสล. 144,000 

68 เลย ภกูระดึง ผานกเค้า ขุดลอกฝายหว้ยหมาก 428,200 

69 เลย ภกูระดึง ผานกเค้า ก่อสร้างฝาย มข.2527 พร้อมขุดลอกหว้ยซ้าทบั

ล่าง

697,800 

70 เลย ภกูระดึง ผานกเค้า ขุดลอกหว้ยคะมะ 84,300 

71 เลย ภกูระดึง ผานกเค้า ก่อสร้างฝาย มข.2527 465,000 

72 เลย ภเูรือ ทา่ศาลา โครงการขุดลอกหนองน้้าหว้ยเด่ือ บา้นบง หมู่ที ่1 450,000 

73 เลย ภเูรือ สานตม โครงการขุดลอกสระประปาหมู่บา้น บา้นถ้้ามูล 

หมู่ที ่4

113,000 

74 เลย ภเูรือ สานตม โครงการขุดอ่างเก็บน้้าหว้ยส้มปอ่ยตอนบน บา้น

หนองแซง หมู่ที ่2

397,000 

75 เลย ภเูรือ สานตม โครงการขุดอ่างเก็บน้้าหว้ยส้มปอ่ยตอนล่าง 

บา้นหนองแซง หมู่ที ่2

469,000 

76 เลย เมืองเลย กกทอง ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 490,000 

77 เลย เมืองเลย กกทอง ขุดลอกล้าหว้ยน้้าหมาน 490,000 

78 เลย เมืองเลย กกทอง ขุดลอกสระน้้าหนองพอ่ส่ง 490,000 

79 เลย เมืองเลย กกทอง ขุดลอกสระน้้าหว้ยร่องน้อย 490,000 

80 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยยาง ม.1 494,000 
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81 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยแหว้ ม.2 494,000 

82 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยทราย ม.3 494,000 

83 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยอิเลิง ม.4 494,000 

84 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยทราย ม.5 494,000 

85 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยทราย ม.6 494,000 

86 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยทราย ม.7 494,000 

87 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยอิเลิง ม.8 494,000 

88 เลย เมืองเลย นาแขม ขุดลอกล้าหว้ยแหว้ ม.9 494,000 

89 เลย วังสะพงุ โคกขมิ้น ก่อสร้างฝายน้้าล้น 815,000 

90 เลย วังสะพงุ โคกขมิ้น ขุดลอกหว้ยต้าแย 538,000 

91 เลย วังสะพงุ ทรายขาว ขุดลอกหว้ยโปง่ 500,000 

92 เลย วังสะพงุ ทรายขาว ฝายน้้าล้น 1,000,000 

93 เลย วังสะพงุ ทรายขาว ขุดลอกสระหว้ยล่องพร้อมระบบกักเก็บน้้า 1,000,000 

94 เลย วังสะพงุ ผาบิง้ ขุดลอกหว้ยร่องโปง่ 500,000 

95 เลย วังสะพงุ ผาบิง้ ขุดลอกหนองซ้ากกค้อ 400,000 

96 เลย วังสะพงุ ผาบิง้ ขุดลอกตลองนากกพร้าว 500,000 

97 เลย วังสะพงุ ผาบิง้ ขุดลอกหนองนาโคก 500,000 

98 เลย วังสะพงุ ผาบิง้ ขุดลอกหนองแก 500,000 

99 เลย วังสะพงุ ผาบิง้ ขุดสระน้้าบา้นนาแก 426,000 

100 เลย วังสะพงุ ผาบิง้ ขุดลอกสระน้้าบา้นแก่งสาคร 500,000 

101 เลย วังสะพงุ หนองหญ้าปล้อง ขุดลอกล้าหว้ยลาด 496,000 

102 เลย วังสะพงุ หนองหญ้าปล้อง ขุดลอกหน้าฝายล้าหว้ยไร่ 412,000 

103 เลย หนองหนิ ปวนพุ ขุดลอกล้าหว้ยไผ่ 812,000 

104 เลย หนองหนิ ปวนพุ ขุดลอกล้าหว้ยหว้า 720,000 

105 เลย หนองหนิ ปวนพุ ขุดลอกสระหนองบง 375,000 

106 เลย หนองหนิ ปวนพุ ขุดลอกล้าหว้ยละหุง่ 87,500 

107 เลย หนองหนิ ปวนพุ ขุดลอกล้าหว้ยซ้าแคน 400,000 

108 เลย หนองหนิ ปวนพุ ขุดลอกล้าหว้ยโสก กก ขาว 140,000 

109 เลย หนองหนิ ปวนพุ ขุดลอกล้าหว้ยเปา้ตอนบน 500,000 

110 เลย เอราวัณ ผาสามยอด ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ 2 แบบ มข.2527 (ล้า

หว้ยมะนาว)

850,000 

111 เลย เอราวัณ ผาสามยอด ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ 5 แบบ มข.2527 (ล้า

หว้ยซ้าม่วง)

850,000 

1 สกลนคร พงัโคน พงัโคน ขุดลอกหว้ยหนองนก 483,000 

2 สกลนคร พงัโคน พงัโคน ขุดลอกหว้ยนาโพธิ์ 485,000 

3 สกลนคร พงัโคน พงัโคน ขุดลอกหนองทุม่ 156,000 

4 สกลนคร พงัโคน ม่วงไข่ โครงการขุดลอกสระน้้า 270,000 

5 สกลนคร พงัโคน แร่  โครงการขุดลอกหว้ยค้าโพธิ์ 487,000 

6 สกลนคร สว่างแดนดิน บา้นถ่อน โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 490,000 

7 สกลนคร สว่างแดนดิน บา้นถ่อน โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 490,000 

8 สกลนคร สว่างแดนดิน บา้นถ่อน โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 490,000 
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9 สกลนคร สว่างแดนดิน บา้นถ่อน โครงการขุดลอกหนองค้าเขิน 1,000,000 

10 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ขุดลอกหว้ยก้านเหลือง ปากบนกว้าง 8.00 เมตร

 ปากล่างกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

800,000 

11 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.00 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 11.00 เมตร 

(หว้ยกุดหวัควาย)

513,000 

12 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.00 

เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร 

(หว้ยขุมปนู)

581,000 

13 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.00 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 11.00 เมตร 

(หว้ยบง)

513,000 

14 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.00 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร 

(หว้ยกุดหวัควาย)

504,000 

15 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.50 

เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 11.00 เมตร 

(หว้ยก้านเหลือง)

525,000 

16 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ขุดลอกหว้ยก้านเหลือง ปากบนกว้าง 8.00 เมตร

 ปากล่างกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

800,000 

17 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.00 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 11.00 เมตร 

(หว้ยกุดหวัควาย)

513,000 

18 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.00 

เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร 

(หว้ยขุมปนู)

581,000 

19 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.00 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 11.00 เมตร 

(หว้ยบง)

513,000 

20 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.00 

เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร 

(หว้ยกุดหวัควาย)

504,000 

21 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 สันฝายสูง 1.50 

เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 11.00 เมตร 

(หว้ยก้านเหลือง)

525,000 

22 สกลนคร ส่องดาว ทา่ศิลา ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 ล้าหว้ยสงคราม - 

โนนม่วงหวาน

498,000 

1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า อบต.หนองหว้า ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ฝายแม้ว) บา้นหนองหว้า 500,000 

2 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า อบต.หนองหว้า ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ฝายแม้ว) บา้นเขาดิน 500,000 
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เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

3 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า อบต.หนองหว้า ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ฝายแม้ว) บา้นเขาส้าพงุ 500,000 

4 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า อบต.หนองหว้า ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ฝายแม้ว) บา้นคลองมิตร

สัมพนัธ์

500,000 

5 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า อบต.หนองหว้า ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ฝายแม้ว) บา้นทา่นา 500,000 

1 สระบรีุ แก่งคอย หว้ยแหง้ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นส้าหรับกักเก็บน้้าเพือ่

การเกษตร หมู่ที ่3

500,000 

2 สระบรีุ แก่งคอย หว้ยแหง้ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นส้าหรับกักเก็บน้้าเพือ่

การเกษตร หมู่ที ่8

500,000 

3 สระบรีุ แก่งคอย หว้ยแหง้ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นส้าหรับกักเก็บน้้าเพือ่

การเกษตร หมู่ที ่9

500,000 

4 สระบรีุ แก่งคอย หว้ยแหง้ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า หมู่ที ่6 500,000 

5 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองและวัชพชื 404,000 

6 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองและวัชพชื 81,000 

7 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองและวัชพชื 363,000 

8 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองและวัชพชื 404,000 

9 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองและวัชพชืหลังวัดหนองดินแดง 103,000 

10 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองและวัชพชื หมู่ 10 80,000 

11 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองและวัชพชื หมู่ 9 50,000 

12 สระบรีุ หนองแค บวัลอย ขุดลอกคลองล้ารางสาธารณะ 80,000 

13 สระบรีุ หนองแซง หนองกบ โครงการขุดลอกคลองหลาสายเลียบคลอง

ชลประทานแยก 1 ซ้าย 1 ขวา

497,000 

14 สระบรีุ หนองแซง หนองกบ โครงการขุดลอกคลองหว้ยบา่ หมู่ที ่1 497,000 

15 สระบรีุ หนองแซง หนองกบ โครงการขุดลอกคลองภายในพืน้ทีอ่งค์การ

บริหารส่วนต้าบลหนองกบ

481,000 

1 สุโขทยั ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม โครงการขุดลอกคลองด้วน 450,000 

2 สุโขทยั ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม โครงการขุดลอกคลองหว้ยปา่ฝาง หมู่ 4 420,000 

3 สุโขทยั ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม โครงการขุดลอกคลองหว้ยปา่ฝาง หมู่ 3 750,000 

4 สุโขทยั ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม โครงการขุดลอกคลองน้้าดิบแดง 440,000 

5 สุโขทยั ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม โครงการขุดลอกคลองแม่ทเุลา 850,000 

6 สุโขทยั ทุง่เสล่ียม ทุง่เสล่ียม โครงการขุดลอกคลองหว้ยแม่ไกล 410,000 

1 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทุง่คลี โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ 498,000 

2 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทุง่คลี โครงการขุดลอกคลอง 490,000 

3 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทุง่คลี โครงการขุดลอกคลอง ๑ ขวา ๑ขวา 495,000 

4 สุพรรณบรีุ สามชุก บา้นสระ โครงการขุดลอกคลองทิง้น้้า ฝ่ังตะวันตกคลอง 2 

ขวา

496,800 

5 สุพรรณบรีุ หนองหญ้าไซ แจงงาม โครงการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิม 106,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

6 สุพรรณบรีุ อู่ทอง ดอนมะเกลือ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที ่10 เร่ิมจากบริเวณ

บอ่กุ้งนายอนุพงศ์ วิไลวณิชวงศ์ ถึงบริเวณไร่

นางสาวศรีไว ใจโอบอ้อม ลอกคลองระบายน้้า 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 945.00 เมตร ดินตะกอน

และวัชพชืหนา 0.25 เมตร มีปริมาตรดินตะกอน

และวัชพชืไม่น้อยกว่า 708.75 ลบ.ม.

380,100 

7 สุพรรณบรีุ อู่ทอง หนองโอ่ง ขุดลอกพร้อมก้าจัดวัชพชืจากสะพาน คสล. ม.1 

ถึงเขตต้าบลกระจัน

500,000 

1 สุราษฎร์ธานี ทา่ชนะ คลองพา ฝายเสริมระบบนิเวศ หว้ยเขาวง 386,000 

2 สุราษฎร์ธานี ทา่ชนะ คลองพา ฝายเสริมระบบนิเวศ หว้ยขวัญพฒัน์ หมู่ 10 317,000 

1 สุรินทร์ ทา่ตูม หนองเมธี โครงการขุดลอกหว้ยกะม็อด บา้นหนองไม้ถี่ หมู่ที่

 1 ขนาดกว้าง 1,800 เมตร ยาว 395 เมตร ลาด

เอียง 1:2 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือมี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,430 ลูกบาศก์เมตร

 ตามแบบทีก่้าหนด

469,500 

2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ โนน โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นหนองแมว หมู่ที่

 11 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร

 กว้าง 12.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานฝายน้้าล้น

 มข.2527

462,000 

3 สุรินทร์ โนนนารายณ์ โนน โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นขี้ตุ่น หมู่ที ่9 

สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 

กว้าง 12.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานฝาย น้้าล้น

 มข.2527

462,000 

4 สุรินทร์ โนนนารายณ์ โนน โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นผักไหม หมู่ที ่4 

สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 

กว้าง 9.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานฝาย

384,000 

5 สุรินทร์ โนนนารายณ์ ระเวียง โครงการขุดลอกหนองแคน บา้นหนองหว้า หมู่ที่

 5 ลึกจากก้นหนองเดิม ขนาดกว้าง 30 เมตร 

ยาว 90 เมตร ลึก 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมี

ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,472 ลูกบาศก์เมตร

387,000 

6 สุรินทร์ โนนนารายณ์ ระเวียง โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นปลาเดิด หมู่ที ่8

 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 

กว้าง 15.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานฝาย น้้าล้น

 มข.2527

658,000 

7 สุรินทร์ โนนนารายณ์ ระเวียง โครงการขุดลอกหนองทะละ บา้นซาต หมู่ที ่10 

ลึกจากก้นหนองเดิม ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 

60 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี

ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 3,468 ลูกบาศก์เมตร

125,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

8 สุรินทร์ โนนนารายณ์ ระเวียง โครงการขุดลอกหนองไฮ บา้นซาต หมู่ที ่3 ลึก

จากก้นหนองเดิม ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 113 

เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร 

ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,629 ลูกบาศก์เมตร

168,000 

9 สุรินทร์ ศีขรภมูิ ช่างปี่ ขุดลอกสระน้้าสาธารณะหนองสวาย บา้นน้อย 

หมู่ที ่13 ต้าบลช่างปี ่อ้าเภอศีขรภมูิ จังหวัด

สุรินทร์

195,000 

10 สุรินทร์ ส้าโรงทาบ สะโน ขุดลอกสระน้้าหนองสะโน 493,000 

11 สุรินทร์ ส้าโรงทาบ สะโน ขุดลอกสระน้้าหนองสิม 496,600 

12 สุรินทร์ ส้าโรงทาบ สะโน ขุดลอกสระน้้าหนองผือ 274,500 

13 สุรินทร์ ส้าโรงทาบ สะโน ขุดลอกสระน้้าหนองแคน 747,000 

14 สุรินทร์ ส้าโรงทาบ สะโน ขุดลอกสระน้้าหนองแขม 239,000 

15 สุรินทร์ ส้าโรงทาบ สะโน ขุดลอกสระน้้าหนองกลม 319,900 

1 หนองบวัล้าภู โนนสัง โนนเมือง หนองสระโสกช้าง 444,000 

2 หนองบวัล้าภู โนนสัง บา้นถิ่น ก่อสร้างฝาย มข.2527 บา้นกุดกวางสร้อย แหง่ที่

 2

568,600 

3 หนองบวัล้าภู เมืองหนองบวัล้าภู โพธิ์ชัย ขุดลอกล้าหว้ยบง ( 2 ช่วงด้าเนินการ) 499,000 

4 หนองบวัล้าภู เมืองหนองบวัล้าภู หนองสวรรค์ ขุดลอกแหล่งน้้าหนองสวรรค์ 500,000 

5 หนองบวัล้าภู เมืองหนองบวัล้าภู หนองสวรรค์ ขุดลอกโนนสาวเอ้ 500,000 

6 หนองบวัล้าภู ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บริเวณล้าน้้ามอ หมู่ 3 590,000 

7 หนองบวัล้าภู ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง โครงการขุดลอกหนองบวัน้อย 726,500 

1 อ้านาจเจริญ ชานุมาน ค้าเขื่อนแก้ว ขุดลอกหว้ยน้้าลอด 500,000 

2 อ้านาจเจริญ ชานุมาน ค้าเขื่อนแก้ว ขุดลอกสระเก็บน้้าหนองสาน 500,000 

3 อ้านาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน ฝายชะลอน้้าหว้ยกอก 500,000 

4 อ้านาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน ขุดลอกหนองขี้เปด็ 500,000 

5 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกสระหว้ยหนิคัน 500,000 

6 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกหว้ยตาล 500,000 

7 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกล้าหว้ยกอก 500,000 

8 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกล้าหว้ยแดง 500,000 

9 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกหนองค้าอ่างทอง 500,000 

10 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกสระหนองบุง่ส้มกุ้ง 500,000 

11 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกหนองกุดน้้าใส 500,000 

12 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า ขุดลอกล้าหว้ยยาง 500,000 

13 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ นาหมอม้า โครงการขุดลอกหนองน้อย 292,000 

14 อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ โนนโพธิ์ โครงการขุดลอกหว้ยปลาแดก 500,000 

1 อุดรธานี พบิลูย์รักษ์ นาทราย อบต.นาทราย 4 ขุดลอกล้าหว้ยวังเทีย่งถึงหว้ยวังอึ่งเผ้า 488,000 

2 อุดรธานี พบิลูย์รักษ์ บา้นแดง อบต.บา้นแดง 5 ขุดลอกล้าหว้ยหล่ี พร้อมวางทอ่ 240,000 

3 อุดรธานี พบิลูย์รักษ์ บา้นแดง อบต.บา้นแดง 5 ขุดลอกล้าหว้ยบุง่ง้ิว พร้อมวางทอ่ 150,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

4 อุดรธานี ศรีธาตุ หนองนกเขียน อบต.หนองนกเขียน 2 ขุดลอกคลองขนาดเล็ก บา้นโคกก่อง หมู่ที ่2 

(นานางเสียว-ล้าหว้ยโพธิ์) (ขนาดเดิม) ปากบน

กว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร 

ก้นกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 

(ขุดลอกใหม)่ ปากบนกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร 

ความยาวรวม 1,000 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.50 

เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร รวมมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 3,450 ลบ.ม.

164,000 

5 อุดรธานี ศรีธาตุ หนองนกเขียน อบต.หนองนกเขียน 2 ขุดลอกคลองขนาดเล็ก บา้นโคกก่อง หมู่ที ่2 

(นาค้าไผ่-ล้าหว้ยโพธิ)์ (ขนาดเดิม) ปากบนกว้าง

เฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาวรวม 2,000 เมตร ก้น

กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร (ขุด

ลอกใหม)่ ปากบนกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ความ

ยาวรวม 2,000 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร รวมมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 6,000 ลบ.ม.

285,000 

6 อุดรธานี ศรีธาตุ หนองนกเขียน อบต.หนองนกเขียน 2 ขุดลอกคลองขนาดเล็ก บา้นโคกก่อง หมู่ที ่2 

(นาค้าฮ้าง-หว้ยวังเฮือ) (ขนาดเดิม) ปากบนกว้าง

เฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร ก้น

กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร (ขุด

ลอกใหม)่ ปากบนกว้างเฉล่ีย ๓.๐0 เมตร ความ

ยาวรวม 800 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ลึก

เฉล่ีย 1.50 เมตร รวมมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า. 2,400 ลบ.ม.

114,000 

7 อุดรธานี ศรีธาตุ หนองนกเขียน อบต.หนองนกเขียน 3 ขุดลอกคลองขนาดเล็ก บา้นนายาง หมู่ที ่๓ หว้ย

วังเฮือ (นานายเพชร-นานายทยั) (ขนาดเดิม) 

ปากบนกว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาวรวม 

1,500 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.50 เมตร (ขุดลอกใหม)่ ปากบนกว้างเฉล่ีย 3.00

 เมตร ความยาวรวม 1,500 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 

1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร รวมมีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม.

214,000 

8 อุดรธานี ศรีธาตุ หนองนกเขียน อบต.หนองนกเขียน 4 ขุดลอกคลองชลประทานขนาดเล็ก บา้นค้าม่วง 

หมู่ที ่๔ หว้ยวังเฮือ (นานายไพร-นานายเฟอื) 

(ขุดลอกใหม)่ ปากบนกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร 

ความยาวรวม 1,500 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.50 

เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร รวมมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 5,062.50 ลบ.ม.

240,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

9 อุดรธานี ศรีธาตุ หนองนกเขียน อบต.หนองนกเขียน 4 ขุดลอกคลองขนาดเล็ก บา้นค้าม่วง หมู่ที ่๔ หว้ย

วังเฮือ (นานายไล-นานายยอย) (ขุดลอกใหม)่ 

ปากบนกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ความยาวรวม 

1,500 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 

1.50 เมตร รวมมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

5,062.50 ลบ.ม.

240,000 

10 อุดรธานี ศรีธาตุ หนองนกเขียน อบต.หนองนกเขียน 7 ขุดลอกคลองขนาดเล็ก บา้นบอ่แก้ว หมู่ที ่๗ 

(บล็อกคอนเวิร์สนาค้าค้อ-หว้ยวังเฮือ) (ขนาด

เดิม) ปากบนกว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาว

รวม 1,500 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ลึก

เฉล่ีย 0.50 เมตร (ขุดลอกใหม)่ ปากบนกว้าง

เฉล่ีย 3.00 เมตร ความยาวรวม 1,500 เมตร ก้น

กว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร รวม

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม.

214,000 

1 อุบลราชธานี เขื่องใน กลางใหญ่ โครงการขุดลอกหนองไม้ตาย 500,000 

2 อุบลราชธานี เขื่องใน กลางใหญ่ โครงการขุดลอกหนอซ้ง 300,000 

3 อุบลราชธานี เขื่องใน กลางใหญ่ โครงการขุดลอกหนองตาอ้วน 200,000 

4 อุบลราชธานี เขื่องใน แดงหม้อ โครงการขุดลอกหว้ยค้าตอนกลาง 404,000 

5 อุบลราชธานี เขื่องใน แดงหม้อ โครงการขุดลอกหว้ยค้าตอนล่าง 500,000 

6 อุบลราชธานี เขื่องใน แดงหม้อ โครงการขุดลอกหนองอิเลิง 500,000 

7 อุบลราชธานี เขื่องใน นาค้าใหญ่ โครงการขุดลอกุดน้้าเค็มตอนล่าง ปริมาณงาน 

กว้าง 50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 

4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

12,000 ลบ.ม.

500,000 

8 อุบลราชธานี เขื่องใน นาค้าใหญ่ โครงการขุดลอกหนองหอ่ข้าว ปริมาณงาน กว้าง

 25 เมตร ยาว 240.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.

500,000 

9 อุบลราชธานี เขื่องใน นาค้าใหญ่ โครงการขุดลอกร่องหนองผือตอนบน ปริมาณ

งานกว้าง 15.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า

 11,700 ลบ.ม.

487,000 

10 อุบลราชธานี เขื่องใน นาค้าใหญ่ โครงการขุดลอกกุดโพ ปริมาณงาน กว้าง 40 

เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.

500,000 

11 อุบลราชธานี เขื่องใน นาค้าใหญ่ โครงการขุดลอกหนองบวัยาว ปริมาณงาน กว้าง

 55.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 

เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,550 

ลบ.ม.

481,000 

12 อุบลราชธานี เขื่องใน โนนรัง โครงการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิม ขุก

ลอกหนองแปน

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

13 อุบลราชธานี เขื่องใน โนนรัง โครงการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิม ขุก

ลอกกุดหลึมใหญ่

500,000 

14 อุบลราชธานี เขื่องใน โนนรัง โครงการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้้าเดิม ขุก

ลอกฝายคอเพยีน้อย

500,000 

15 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก โครงการขุดลอกหนองสิม 500,000 

16 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก โครงการขุดลอกหว้ยหลี 150,000 

17 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก โครงการขุดลอกหว้ยเรือตอนล่าง 500,000 

18 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก โครงการขุดลอกล้าหว้ยคุ้ม 410,000 

19 อุบลราชธานี เขื่องใน ศรีสุข โครงการขุดลอกหนองเหล่าหลวง 500,000 

20 อุบลราชธานี เขื่องใน ศรีสุข โครงการขุดลอกหนองหนองโทน 500,000 

21 อุบลราชธานี เขื่องใน ศรีสุข โครงการขุดลอกหนองบกัหงอก 495,400 

22 อุบลราชธานี เขื่องใน สร้างถ่อ โครงการขุดลอกหนองปลาค้าว 780,000 

23 อุบลราชธานี เขื่องใน สร้างถ่อ โครงการขุดลอกหนองน้้าชุ่น 500,000 

24 อุบลราชธานี เขื่องใน สร้างถ่อ โครงการขุดลอกหนองฆ่าแข้ 400,000 

25 อุบลราชธานี เขื่องใน สร้างถ่อ โครงการขุดลอกหนองผักแสง 300,000 

26 อุบลราชธานี เขื่องใน สหธาตุ โครงการขุดลอกหนองฝ่ังแดง 493,000 

27 อุบลราชธานี เขื่องใน สหธาตุ โครงการขุดลอกหนองปลาปาก 249,000 

28 อุบลราชธานี โขงเจียม นาโพธิ์กลาง ขุดลอกสระน้้าร่องหนองสิม หมู่ที2่ บา้นนาโพธิ์ใต้

 สภาพเดิมขนาดกว้าง35ม.ยาว 35ม. ลึก 1.5 ม.

ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง35ม.ยาว35ม.ลึก3ม.ลาก

เอียง1:1.5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า2,852 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคันดิน

44,000 

29 อุบลราชธานี โขงเจียม นาโพธิ์กลาง ขุดลอกสระน้้าร่องตะละหง่าย หมู่ที7่บา้นซะซอม

 ขนาดกว้าง 20 ม.ยาว40ม.ลึก3ม.ลาดเอียง 

1:1.5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 715 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมแต่งคันดิน

25,000 

30 อุบลราชธานี โขงเจียม นาโพธิ์กลาง ขุดลอกสระน้้าบะสนาม หมู่ที1่0 บา้นหนองเจริญ

 ขาดกว้าง50ม.ยาว100ม.ลึก 3ม.ลากเอียง1:1.5

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า13,097 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมแต่งคันดิน

475,000 

31 อุบลราชธานี โขงเจียม หนองแสงใหญ่ โครงการขุดลอกล้าหว้ยแคน หมู่ที ่6 บา้นหนอง

แสงน้อย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ลึก

 2.50 เมตร ยาว 850.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 12,750.00 ลบ.ม.

496,000 

32 อุบลราชธานี โขงเจียม หว้ยยาง โครงการขุดลอกร่องหนองฮี (ตะวันออกปา่ช้า) 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ยาว 

125.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

350,000 

33 อุบลราชธานี โขงเจียม หว้ยยาง โครงการขุดลอกร่องหนองฮี (ตะวันตกปา่ช้า) 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 

110.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

310,000 

34 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหล่าแดง ขุดลอกล้าหว้ยเทย (ช่วงบา้นศรีดอนมดแดง) 499,000 
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35 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหล่าแดง โครงการขุดลอกร่องนาดูน 498,000 

36 อุบลราชธานี เดชอุดม กลาง โครงการขุดลอกหนองน้้าสาธารณะหว้ยไผ่ บา้น

เม็กน้อย หมู่ 7

500,000 

37 อุบลราชธานี เดชอุดม กลาง โครงการขุดลอกหนองน้้าสาธารณะหว้ยกุง 500,000 

38 อุบลราชธานี เดชอุดม กลาง โครงการขุดลอกหนองน้้าสาธารณะหว้ยแถลง 500,000 

39 อุบลราชธานี เดชอุดม กลาง โครงการขุดลอกหนองน้้าสาธารณะหว้ยไผ่ บา้น

กลาง หมู่ 15

500,000 

40 อุบลราชธานี เดชอุดม กุดประทาย โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น หว้ยมะไฟเหนือบา้น

กุดเจริญ หมู่ที ่๑๕ ต้าบลกุดประทาย

714,000 

41 อุบลราชธานี เดชอุดม แก้ง โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นบุง่คล้า หมู่ที ่5 500,000 

42 อุบลราชธานี เดชอุดม แก้ง โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นหว้ยส้าราญ หมู่

ที ่6

500,000 

43 อุบลราชธานี เดชอุดม แก้ง โครงการขุดลอกหนองอีกาบ บา้นบุง่คล้า หมู่ที ่5 500,000 

44 อุบลราชธานี เดชอุดม ค้าคร่ัง โครงการขุดลอกหว้ยปา่แดง 195,700 

45 อุบลราชธานี เดชอุดม ค้าคร่ัง โครงการขุดลอกหว้ยอะลอง 292,100 

46 อุบลราชธานี เดชอุดม ค้าคร่ัง โครงการขุดลอกหว้ยสุระ 195,700 

47 อุบลราชธานี เดชอุดม ค้าคร่ัง โครงการขุดลอกหว้ยหนิหนีบ 484,900 

48 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (หนองหวัคน) 500,000 

49 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (หนองแวง) 500,000 

50 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (หนองพนัโต) 500,000 

51 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (หนองสะแบง) 500,000 

52 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (หนอง มข.) 500,000 

53 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (หนองชีกลาง) 760,000 

54 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (หนองร่องน้้าสร้าง) 500,000 

55 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู โครงการขุดลอกแหล่งน้้า (ฝาย มข.) 500,000 

56 อุบลราชธานี เดชอุดม ทุง่เทงิ โครงการขุดลอกล้าหว้ยอารีย์ 500,000 

57 อุบลราชธานี เดชอุดม นากระแซง โครงการขุดลอกหว้ยข้าวสาร ขนาดกว้าง 18 

เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

13800 ลบ.ม.

493,900 

58 อุบลราชธานี เดชอุดม นากระแซง โครงการขุดลอกหว้ยพาก ขนาดกว้าง 15 เมตร 

ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13700 

ลบ.ม.

490,300 

59 อุบลราชธานี เดชอุดม นากระแซง โครงการขุดลอกหว้ยบก ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก

 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13700 ลบ.ม.

490,300 

60 อุบลราชธานี เดชอุดม นาเจริญ โครงการขุดลอกล้าหว้ยกกแต้ หมู่ที ่2 บา้น

หนองบวัแดง ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม

500,000 

61 อุบลราชธานี เดชอุดม นาส่วง โครงการขุดลอกล้าหว้ยนางด้วงตอนบน(จากเขต

เทศบาล ระยะทาง 470.00 เมตร)หมู่ที ่1 ต้าบล

นาส่วง อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

500,000 
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62 อุบลราชธานี เดชอุดม โนนสมบรูณ์ โครงการขุดลอกหนองผ้า 405,000 

63 อุบลราชธานี เดชอุดม โนนสมบรูณ์ โครงการขุดลอกหนองเบา้ 294,000 

64 อุบลราชธานี เดชอุดม โนนสมบรูณ์ โครงการขุดลอกหนองน้้าใส 128,000 

65 อุบลราชธานี เดชอุดม บวังาม โครงการขุดลอกล้าหว้ยบวัเหนือ 500,000 

66 อุบลราชธานี เดชอุดม ปา่โมง โครงการขุดลอกร่องเหล่า 500,000 

67 อุบลราชธานี เดชอุดม ปา่โมง โครงการขุดลอกร่องน้้าเทีย่ง 500,000 

68 อุบลราชธานี เดชอุดม ปา่โมง โครงการขุดลอกหนองพระ 226,100 

69 อุบลราชธานี เดชอุดม สมสะอาด โครงการขุดลอก ร่องบกัดอ บา้นหนองบวัหลวง 

หมู่ 8

110,000 

70 อุบลราชธานี เดชอุดม สมสะอาด โครงการขุดลอก ร่องแดง บา้นสมสะอาด หมู่ 1 495,000 

71 อุบลราชธานี เดชอุดม สมสะอาด โครงการขุดลอก ร่องตูมกา บา้นสวนฝ้าย หมู่ 9 352,000 

72 อุบลราชธานี เดชอุดม สมสะอาด โครงการขุดลอกหนองนกกะบา บา้นม่วง หมู่10 488,000 

73 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กระเดียน ขุดลอกหว้ยกวางโตน(ตอนบน) 500,000 

74 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองเอาะ 499,000 

75 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองถ้้าเสือ 499,000 

76 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองถ้้าพระ 499,000 

77 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองถ้้ายืน(ข่วงที ่2 ) 499,000 

78 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองกุดดอ 499,000 

79 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองกุดยาว 499,000 

80 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองกุดมน 499,000 

81 อุบลราชธานี ตระการพชืผล กุดยาลวน ขุดลอกหนองวังงัวตาย 499,000 

82 อุบลราชธานี ตระการพชืผล คอนสาย ขุดลอกหนองสาธารณะประโยขน์ บา้นสร้างโพน 500,000 

83 อุบลราชธานี ตระการพชืผล คอนสาย ขุดลอกหนองสาธารณะประโยขน์ บา้นคอนสาย 500,000 

84 อุบลราชธานี ตระการพชืผล คอนสาย ขุดลอกหนองสาธารณะประโยขน์ บา้นโนนใหม่ 500,000 

85 อุบลราชธานี ตระการพชืผล คอนสาย ขุดลอกหนองสาธารณะประโยขน์ บา้นหวัสะพาน 500,000 

86 อุบลราชธานี ตระการพชืผล คอนสาย ขุดลอกหนองสาธารณะประโยขน์ บา้นหว้ยหวาย 500,000 

87 อุบลราชธานี ตระการพชืผล เซเปด็ ขุดลอกหนองน้้าใต้บา้น 500,000 

88 อุบลราชธานี ตระการพชืผล เซเปด็ ขุดลอกกุดบกัหง่าม 500,000 

89 อุบลราชธานี ตระการพชืผล เซเปด็ ขุดลอกสระดอนสีนวล 500,000 

90 อุบลราชธานี ตาลสุม นาคาย โครงการขุดลอกหนองตลาดปริมารงาน กว้าง 50

 ม. ยาว 100 ม. ลึก 3.00 ม.

480,000 

91 อุบลราชธานี ตาลสุม นาคาย โครงการขุดลอกหว้ยขี้นาคใหญ่ปริมารงาน กว้าง

 10 ม. ยาว 1,200 ม. ลึก 3.00 ม.

420,000 

92 อุบลราชธานี ตาลสุม นาคาย โครงการขุดลอกหนองบวัปริมารงาน กว้าง 70 ม.

 ยาว 70 ม. ลึก 3.00 ม.

470,000 

93 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม นาเกษม  โครงการขุดลอกหนองน้้าฮ่องเอี่ยนด่อน 483,400 

94 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม หนองอ้ม ขุดลอกล้าหว้ยขี้หนู 435,700 

95 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม หนองอ้ม ขุดลอกสระหนองขี้เหน็ 490,000 

96 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม หนองอ้ม ขุดลอกสระสาธารณะทศิตะวันตก 250,000 

97 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม หนองอ้ม ขุดลอกสระสาธารณะทศิตะวันออก 300,000 
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อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

98 อุบลราชธานี นาจะหลวย พรสวรรค์ โครงการขุดลอกหนองดง บา้นบุง่ค้า หมู่ 3 490,000 

99 อุบลราชธานี นาจะหลวย พรสวรรค์ ก่อสร้างฝายน้้าล้นกั้นล้าหว้ยไร่ใหญ่ (ตอนบน) 

บา้นคุ้ม หมู่ 4

420,300 

100 อุบลราชธานี นาตาล พะลาน โครงการขุดลอกแก้มลิงหว้ยแซง บา้นบก หมู่ที ่

๔ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาลจังหวัด

อุบลราชธานีขนาดพืน้ที ่๓,๖๑๒ ตารางเมตร ลึก

เฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

๑๐,๐๕๓ ลูกบาศก์เมตร

500,000 

101 อุบลราชธานี นาตาล พะลาน โครงการขุดลอกล้าหว้ยพมิาย บา้นนาอาลอนหมู่

ที ่๑๒ ต้าบลพะลาน อ้าแภอนาตาลจังหวัด

อุบลราชธานีขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๘๙๐ 

เมตรลึกเฉล่ีย ๓ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า

 ๑๓,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร

500,000 

102 อุบลราชธานี นาตาล พะลาน โครงการขุดลอกสระน้้าดงกะแวง บา้นนาดงหมู่ที่

 ๘ ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาลจังหวัด

อุบลราชธานีขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐

 เมตรลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร มีปริมาณดินชุดไม่

น้อยกว่า ๑๐,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

500,000 

103 อุบลราชธานี นาตาล พะลาน โครงการขุดลอกแก้มลิงหว้ยตาด บา้นทุง้เกล้ียง

หมู่ที ่๖ ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาลจังหวัด

อุบลราชธานีขนาดพืน้ที ่๓,๖๐๐ ตารางเมตรลึก

เฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร มีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 

๑๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

500,000 

104 อุบลราชธานี นาตาล พงัเคน โครงการขุดลอกล้าหว้ยบา้นนาเวียง หมู่ที ่๑๐ 

บา้นนาเวียง ต้าบลพงัเคน อ้าเภอนาตาลบา้นนา

เวียง ต้าบลพงัเคน อ้าเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่

น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

498,000 

105 อุบลราชธานี นาตาล พงัเคน โครงการขุดลอกล้าหว้ยบา้นด่านฮัง หมู่ที ่๘ 

บา้นด่านฮัง ต้าบลพงัเคน อ้าแภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว 

๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณ

ดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

498,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

106 อุบลราชธานี นาตาล พงัเคน โครงการขุดลอกล้าหว้ยตาแหลว หมู่ที ่๑๖ บา้น

โนนวัฒนา ต้าบลพงัเคน อ้าเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ 

เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินชุด ไม่

น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

235,000 

107 อุบลราชธานี นาเยีย นาเรือง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 บา้นหนิลาด 680,000 

108 อุบลราชธานี นาเยีย นาเรือง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข. 2527 บา้นทุง่ศรีเมือง

ตอนบน

498,000 

109 อุบลราชธานี นาเยีย นาเรือง ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 บา้นหนิลาดตอนบน 498,000 

110 อุบลราชธานี นาเยีย นาเรือง ขุดลอกร่องไร่ บา้นหนองกระบอื 498,000 

111 อุบลราชธานี นาเยีย นาเรือง ขุดลอกร่องโก่ย บา้นาเรืองน้อย 498,000 

112 อุบลราชธานี นาเยีย นาเรือง ฃุดลอกร่องโจทย์ บา้นทุง่ศรีเมือง 498,000 

113 อุบลราชธานี น้้าขุ่น ขี้เหล็ก ขุดลอกสระน้้าร่องค้า 486,600 

114 อุบลราชธานี น้้าขุ่น ตาเกา ขุดลอกล้าหว้ยแบกจาน 444,000 

115 อุบลราชธานี น้้าขุ่น ตาเกา ขุดลอกหว้ยด้ารง 490,000 

116 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ ขุดลอกโครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (หว้ย

เลิงบาก ตอนบน) บา้นศรีอุดม หมู่ที ่8 ต้าบลนา

โพธิ์ อ้าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปากน้้าล้าหว้ย กว้าง 15 เมตร ยาว 500 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 กัก

เก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 4

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทัง้หมด 15,130 

ลูกบาศก์เมตร

483,700 

117 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (หว้ยแจ้ง) 

บา้นนาโพธิ์พฒันา หมู่ที ่10 ต้าบลนาโพธิ์ 

อ้าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปากน้้าล้าหว้ย กว้าง 15 เมตร ยาว 500 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 กัก

เก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 4

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทัง้หมด 15,130 

ลูกบาศก์เมตร

483,700 

118 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (ล้าหว้ยโพธิ)์ 

บา้นนาโพธิ์ หมู่ที ่2 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอพบิลูมัง

สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพปากน้้าล้าหว้ย

 กว้าง 15 เมตร ยาว 497 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

 ความลาดเอียง 1 : 1 กักเก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร

 สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 4 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดทัง้หมด 15,470 ลูกบาศก์เมตร

491,300 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

119 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (สระดอนปูต่า)

 บา้นนาโพธิ์พฒันา หมู่ที ่10 ต้าบลนาโพธิ์ 

อ้าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปากน้้าล้าหว้ย กว้าง 100 เมตร ยาว 100 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 กัก

เก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 1

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทัง้หมด 17,000 

ลูกบาศก์เมตร

497,800 

120 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (หว้ยแคน) 

บา้นชาดฮี หมู่ที ่11 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอพบิลูมัง

สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพปากน้้าล้าหว้ย

 กว้าง 15 เมตร ยาว 435 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

 ความลาดเอียง 1 : 1 กักเก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร

 สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 4 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดทัง้หมด 19,575 ลูกบาศก์เมตร

497,100 

121 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (หว้ยไผ่) บา้น

ชาดฮี หมู่ที ่5 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอพบิลูมังสาหาร

 จังหวัดอุบลราชธานี สภาพปากน้้าล้าหว้ย กว้าง

 15 เมตร ยาว 435 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 

ความลาดเอียง 1 : 1 กักเก็บน้้าได้เฉล่ีย 3 เมตร 

สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 5 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดทัง้หมด 19,575 ลูกบาศก์เมตร

497,100 

122 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (หว้ยสระคาม)

 หมู่ที ่2 และหมู่ที ่4 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอ

พบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพ

ปากน้้าล้าหว้ย กว้าง 15 เมตร ยาว 435 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 กักเก็บน้้า

ได้เฉล่ีย 2 เมตร สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 4 เมตร

 หรือมีปริมาตรดินขุดทัง้หมด 19,575 ลูกบาศก์

เมตร

497,100 

123 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (หว้ย

สะเดาะห)์ หมู่ที ่3 และหมู่ที ่8 ต้าบลนาโพธิ์ 

อ้าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปากน้้าล้าหว้ย กว้าง 15 เมตร ยาว 435 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 กัก

เก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 5

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทัง้หมด 19,575 

ลูกบาศก์เมตร

497,100 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

124 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (หว้ยม่วงสอ) 

บา้นนางาม หมู่ที ่6 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอพบิลูมัง

สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพปากน้้าล้าหว้ย

 กว้าง 15 เมตร ยาว 435 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

 ความลาดเอียง 1 : 1 กักเก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร

 สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 5 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดทัง้หมด 19,575 ลูกบาศก์เมตร

497,100 

125 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (ล้าหว้ยแม่

นนท)์ บา้นนาโพธิ์น้อย หมู่ที ่7 ต้าบลนาโพธิ์ 

อ้าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปากน้้าล้าหว้ย กว้าง 15 เมตร ยาว 435 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 กัก

เก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 8

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทัง้หมด 15,850 

ลูกบาศก์เมตร

499,900 

126 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร นาโพธิ์ โครงการขุดลอกล้าหว้ยสาธารณะ (ล้าหว้ยค้า

หว้า) บา้นโนนสวาง หมู่ที ่4 ต้าบลนาโพธิ์ 

อ้าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปากน้้าล้าหว้ย กว้าง 15 เมตร ยาว 435 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 กัก

เก็บน้้าได้เฉล่ีย 2 เมตร สภาพทอ้งล้าหว้ย กว้าง 5

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทัง้หมด 15,850 

ลูกบาศก์เมตร

499,900 

127 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี โครงการขุดลอกแหล่งน้้าหว้ยค้าตูบ 869,000 

128 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี โครงการขุดลอกแหล่งน้้าหน้าฝายน้้าล้น 276,000 

129 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี โครงการขุดลอกสระสาธารณบา้นสารภี 610,000 

130 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองบอ่ โครงการขุดลอกฝายร่อง ของทีท่้าการปกครอง

อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี

489,400 

131 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองบอ่ โครงการขุดลอกหนองหวาย ของทีท่้าการ

ปกครองอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี

491,700 

132 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หวัเรือ โครงการขุดลอกล้าหว้ยบอ่แก 950,000 

133 อุบลราชธานี วารินช้าราบ หนองกินเพล ขุดลอกกุดขวางและก้าจัดวัชพชื หมู่ที ่2 ต้าบล

หนองกินเพล อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,904

 ลูกบาศก์เมตร

632,500 

134 อุบลราชธานี วารินช้าราบ หว้ยขะยูง โครงการขุดลอกค้าตา โดย หมู่ที ่1 521,100 

135 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ แก้งกอก โครงการขุดลอกล้าหว้ยจั้น บา้นสัน ม.5ต้าบล

แก้งกอก อ้าเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

กว้าง 8 เมตรยาว 1700 เมตรปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 9,860 ลบ.ม

492,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

136 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ แก้งกอก โครงการขุดลอกล้าหว้ยเม๊กหมู่ที ่4 ต้าบลแก้ง

กอก อ้าแภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

กว้าง 8 เมตรยาว 1,500 เมตรปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 8,700 ลบ.ม

439,000 

137 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ แก้งกอก โครงการขุดลอกล้าหว้ยหนิลาดหมู่ที ่3 ต้าบล

แก้งกอก อ้าเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

กว้าง 10 เมตรยาว 1,150 เมตรปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 11,280 ลบ.ม

497,000 

138 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ สงยาง ขุดลอกล้าหว้ยวังขอนจิก 499,000 

139 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ สงยาง ขุดลอกล้าหว้ยร่องซัน 499,000 

140 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ สงยาง ขุดลอกล้าหว้ยวังพอก 499,000 

141 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ สงยาง ขุดลอกล้าหว้ยพลิาด 499,000 

142 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทา่ช้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า หมู่ที ่15 บา้นทุง่นาใน ( 

คุ้มนาชุมควาย )

390,000 

143 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทา่ช้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า หมู่ที ่2 บา้นทา่ช้างนอก( 

คลองทา่ช้าง )

411,000 

144 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทา่ช้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า หมู่ที ่7 บา้นหนองสะโน 

(ร่องหว้ยค้าตาโปง )

390,000 

145 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทา่ช้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า หมู่ที ่4 บา้นบวัเทงิ ( ร่อง

หว้ยสระไพร )

411,000 

146 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทา่ช้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า หมู่ที ่6 บา้นทา่ช้างใหญ่ 

(ร่องทา่ช้างน้อย )

390,000 

147 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทา่ช้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้้า หมู่ที ่14 บา้นไทยถาวร 

(ร่องหว้ยค้าตาโปง )

390,000 

148 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทา่ช้าง ขุดลอกหนองตาค้า 850,000 

149 อุบลราชธานี ส้าโรง โคกสว่าง ขุดลอกร่องเสือ บา้นนาดี หมู่ที ่6 ต.โคกสว่าง อ.

ส้าโรง จ.อุบลราชธานี กว้าง 15.00 เมตร ยาว 

85.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

462,900 

150 อุบลราชธานี ส้าโรง โนนกลาง โครงการขุดลอกสระน้้าหนองมัง บา้นหนองมัง 

หมู่ 1 ต้าบลโนนกลาง อ้าเภอส้าโรง จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 115 

เมตร ขุดดินลึกเฉล่ีย 1 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า 10,350 ลบ.ม.

398,600 

151 อุบลราชธานี ส้าโรง โนนกลาง โครงการขุดลอกหว้ยน้้าเต้า บา้นดอนม่วง หมู่ 8 

ต้าบลโนนกลาง อ้าเภอส้าโรง จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดปาดบอ่กว้าง 12 เมตร ยาว 

1,500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาณดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 22,500 ลบ.ม.

934,700 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

152 อุบลราชธานี ส้าโรง โนนกลาง โครงการขุดลอกร่องบก บา้นโคกใหม่พฒันา หมู่ 

10 ต้าบลโนนกลาง อ้าเภอส้าโรง จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 750 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 23,250 ลบ.ม.

961,900 

153 อุบลราชธานี ส้าโรง โนนกลาง โครงการขุดลอกหว้ยขยุงน้อย บา้นโคกสว่าง หมู่

 7 ต้าบลโนนกลาง อ้าเภอส้าโรง จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 300 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม.

205,300 

154 อุบลราชธานี ส้าโรง โนนกลาง โครงการขุดลอกหว้ยขยุงน้อย บา้นดอนม่วง หมู่ 

8 ต้าบลโนนกลาง อ้าเภอส้าโรง จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาดปาดบอ่กว้าง 12 เมตร ยาว 

500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.

477,600 

155 อุบลราชธานี ส้าโรง โนนกาเล็น ขุดสระสาธารณะโสกอีทก 412,000 

156 อุบลราชธานี ส้าโรง ส้าโรง โครงการขุดลอกหนองแฝก บา้นหนองเทา หมู่ที ่

5 กว้าง 25 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,770 ลูกบาศก์เมตร

500,000 

157 อุบลราชธานี ส้าโรง ส้าโรง โครงการขุดลอกหนองแฝก บา้นนาเจริญ หมู่ที ่

11 กว้าง 25 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,770 ลูกบาศก์

เมตร

500,000 

158 อุบลราชธานี ส้าโรง ส้าโรง โครงการขุดลอกสระน้้า (หลังดอนปูต่า) กว้าง 32

 ม. ยาว 82 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,770 ลูกบาศก์เมตร

500,000 

159 อุบลราชธานี สิรินธร ช่องเม็ก โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นหว้ยด่านเม่น 500,000 

160 อุบลราชธานี สิรินธร ช่องเม็ก โครงการขุดลอกหว้ยด่านเม่น 350,000 

161 อุบลราชธานี สิรินธร นิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย โครงการขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 384,000 

162 อุบลราชธานี สิรินธร โนนก่อ โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นหว้ยค้าเม็กน้อย 500,000 

163 อุบลราชธานี สิรินธร โนนก่อ โครงการขุดลอกหว้ยค้าเม็กน้อย 210,000 

164 อุบลราชธานี สิรินธร โนนก่อ โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้นหว้ยค้าเม็กน้อย 315,000 

165 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง โครงการขุดลอกล้าหว้ยหเูสือ(ช่วง)บา้นนากลาง 

หมู่ที ่17 ต้าบลโพนเมือง อ้าเภอเหล่าเสือโก้กจัง

กวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ เดิม 

กว้าง 12 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 1.20 -1.50 

เมตร ท้าการขุดลอก กว้าง 15 เมตร ยาว 600 

เมตร ลึกจากระดับเดิม 3.50 เมตร

500,000 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. หมูท่ี่ รายการ มคีวามประสงค์ ไมม่คีวามประสงค์
อปท. ใชง้บประมาณ

ตนเองหรอืหน่วยงาน

อ่ืนไดด้ าเนินการไปแล้ว

วงเงินตามที ่มต ิครม. 

เหน็ชอบ น้อยกว่า

งบประมาณทีจ่ะ

ด าเนินการไดจ้รงิ

ไมม่คีวามพรอ้มดา้น

สถานทีด่ าเนินการ
อ่ืนๆ

(ตรวจสอบรายละเอียดตามขอ้เทจ็จรงิ และแก้ไขใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณ์) (บาท) ( / ) ( / ) (บาท) ( / ) ( / ) ( / ) (ระบ)ุ (ระบ)ุ

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการกักเก็บน้ าชว่ง

ฤดฝูน กรณีไมม่คีวามประสงค์ของรบัการ

สนับสนุนงบประมาณ
ล าดบั

ความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณสถานทีด่ าเนินการ
กรณีไมม่คีวามประสงค์ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

เน่ืองจากมปีญัหาอุปสรรค ไมส่ามารถด าเนินการได้
งบประมาณ

ตามที ่ครม. 

เหน็ชอบ

กรณีมคีวามประสงค์

ขอรบัการสนับสนุน 

(ระบงุบประมาณ)

166 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง โครงการขุดลอกล้าหว้ยวังโดน(ช่วง) บา้นธรรมละ

 หมู่ที ่2 ต้าบลโพนเมือง อ้าเภอเหล่าเสือโก้กจัง

กวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ เดิม 

กว้าง 12 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 1.30 -1.50 

เมตร ท้าการขุดลอก กว้าง 15 เมตร ยาว 600 

เมตร ลึกจากระดับเดิม 3.50 เมตร

500,000 

167 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นบา้นโพนเมือง หมู่ที ่1

 ต้าบลโพนเมือง อ้าเภอเหล่าเสือโก้กจังกวัด

อุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ สันฝายสูง 

1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ความกว้าง

ของฝาย 14 เมตร

500,000 

ผู้รายงาน .....................................................................................................

( ........................................................................................................... )

ท้องถ่ินจงัหวดั .........................................................................................


