
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
1 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อบต.ทาขนุน ขุดลอกฝายน้ําลนอูรอง หมูท่ี 4 216,000       
2 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อบต.ทาขนุน ขุดลอกฝายน้ําลนบานองธิ หมูท่ี 2 262,000       

กาญจนบุรี Total 478,000       

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 กาฬสินธุ เขาวง อบต.สระพังทอง

ขุดลอกหนองฟองเพื่อเก็บน้ําใชฤดูแลง หมูท่ี 2 บานโคกมะลิ     
        ยาว 525 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 8,520 
ลบ.ม. 300,000       

กาฬสินธุ Total 300,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองลานพัฒนา ขุดวางทอเมนประปาภูเขา หมูท่ี 18 บานกะเหรี่ยงน้ําตก 5,700,000     
กําแพงเพชร Total 5,700,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค อบต.โคกเริงรมย

ขุดลอกสระน้ํา บานสามหลังพัฒนา หมูท่ี 10 ราคางานดินและ   
        ลูกรังใหไดตามราคากลาง และปริมาณโดยขุดลอกลึก 3 
เมตร 420,000       

ชัยภูมิ Total 420,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมตํ๋า
ขุดลอกลําเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูท่ี 3 บานสัน   เวียง 
หมูท่ี 5 บานแมตํ๋ากลาง หมูท่ี 9 บานแมตํ๋าใต 414,000       

เชียงราย Total 414,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 ตรัง เมือง อบต.หนองตรุด กอสรางหอถังและเดินทอประปา หมูท่ี 9 บานในยวน 1,400,000     
ตรัง Total 1,400,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร
กอสรางฝายประชาอาสาสําหรับการทดน้ําเพื่อการเกษตร หมูท่ี 3 
บานปาหวาย 204,000

2 ตาก พบพระ อบต.ชองแคบ กอสรางฝายประชาอาสาบานชองแคบ หมูท่ี 1 บานชองแคบ 612,000       
3 ตาก พบพระ อบต.พบพระ กอสรางฝายน้ําลน (แบบ มข.27) หมูท่ี 7 บานพบพระทรายงาม 500,000       
4 ตาก แมสอด อบต.แมกาษา กอสรางฝายน้ําลน หมูท่ี 11 บานโพธิ์ทอง 170,000       
5 ตาก แมสอด อบต.แมปะ กอสรางฝายน้ําลน หมูท่ี 5 บานปากหวยแมปะ 408,000
6 ตาก แมสอด อบต.แมปะ กอสรางฝายน้ําลน หมูท่ี 2 บานแมปะกลาง 272,000

คลังอําเภอแมสอด Total 2,166,000



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 นครปฐม บางเลน อบต.นิลเพชร ขุดลอกคลองบึงตัน หมูท่ี 5 390,000       
นครปฐม Total 390,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 นครพนม นาหวา อบจ.นครพนม
ขุดลอกฮองไฮ บานอูนยางคํา หมูท่ี 12 ต.นาหวา ปริมาตรดินขุด 
        ไมนอยกวา 38,300 ลบ.ม. 1,150,000     

2 นครพนม นาหวา อบจ.นครพนม
ขุดลอกหวยฮองเม็ก บานหนองบัว หมูท่ี 10 ต.นาหวา ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 28,300 ลบ.ม. 850,000       

3 นครพนม นาหวา อบจ.นครพนม
ขุดลอกหนองแขใหญ บานอูนนา หมูท่ี 11 ต.นางัว ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 29,000 ลบ.ม. 870,000       

4 นครพนม ศรีสงคราม อบจ.นครพนม ขุดลอกลําหวยหนองแสง บานนาเพียง หมูท่ี 5 ต.นาเพียง 765,000       
5 นครพนม ศรีสงคราม อบจ.นครพนม ขุดลอกลําหวยเชียงเซา หมูท่ี 2 บานเชียงเซา ต.บานเอ้ือง 590,000       
6 นครพนม ศรีสงคราม อบจ.นครพนม ขุดลอกลําหวยหนองแปลน บานทา หมูท่ี 8 ต.โพนสวาง 878,000       

7 นครพนม ศรีสงคราม อบจ.นครพนม
ขุดลอกหนองอีอูด บานอีอูด หมูท่ี 10 ต.นาเดื่อ ปริมาตรดินขุด  
         ไมนอยกวา 15,540 ลบ.ม. 550,000       

นครพนม Total 5,653,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.กุดนอย ขุดสระน้ํา บานไกเสา หมูท่ี 10 300,000       

2 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.กุดนอย

ขุดสระน้ําบานหนองสลักได หมูท่ี 4 กวาง 70 เมตร ยาว 80      
       เมตร ลึกเพิ่ม 3 เมตร วางทอ คสล. อัดแรงช้ัน 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 8 ทอน 300,000       

นครราชสีมา Total 600,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 นครศรีธรรมราช ก่ิงอ.นบพิตํา อบต.กะหรอ ขุดลอกหนองเกียบ หมูท่ี 7 693,000       
2 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบจ.นครศรีธรรมราช กอสรางประปาหมูบานหอถังสูง หมูท่ี 8 ต.ไสหรา 2,300,000     
3 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.สระแกว พัฒนาแหลงน้ําลุมไมไผ  หมูท่ี 10 949,000       
4 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.สระแกว พัฒนาแหลงน้ําลุมไมไผ  หมูท่ี 5 949,000       

5 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ชางซาย
ปรับปรุงภูมิทัศนศาลาพอทานคลาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     
        พระนางเจาสิริกิตฯ หมูท่ี 2 2,592,000     

6 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ชางซาย ขุดลอกคลองทุงมวง หมูท่ี 3 580,000       
7 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ชางซาย ขุดลอกคลองหนองโพรง หมูท่ี 5 - คลองเนก หมูท่ี 3 590,000       

นครศรีธรรมราช Total 8,653,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 นาน สองแคว อบต.ชนแดน ปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมูท่ี 2 บานวังเสา 110,000       
นาน Total 110,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 บุรีรัมย ลําปรายมาศ อบต.หนองคู ขุดลอกลําหวยผักหนาม บานนอยบุตาวงษ หมูท่ี 12 552,000       
บุรีรัมย Total 552,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู
ขุดลอกคลองสงน้ําสายหนาบานตามสภาพคลองเดิม หมูท่ี 2     
        บานดอนมะขาม 123,000       

2 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู
ขุดลอกคลองสงน้ําสายหลังบานตามสภาพคลองเดิม หมูท่ี 2 
บานดอนมะขาม 111,000       

3 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู
กอสรางอาคารทํานบซอง (จุดเหมืองตนโก) หมูท่ี 3  บานหนอง
จอก 417,000       

4 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู กอสรางอาคารรับน้ํา คลองระบายน้ํา D8 (นาลุงเจ็ก)  หมูท่ี 1 755,000       

5 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู
กอสรางอาคารรับน้ํา คลองระบายน้ํา D8 (จุดเหมืองตนโก)       
      บานหนองจอก หมูท่ี 3 1,283,000     

6 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู
กอสรางอาคารรับน้ํา คลองระบายน้ํา D8 (บานคอก -  ทุงนอย) 
หมูท่ี 3 780,000       

7 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู ขุดลอกเหมืองสายพุมอินทร - หัวเกาะ หมูท่ี 2 บานดอนมะขาม 189,000       

8 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู
ขุดลอกเหมืองสายตาลตน ตามสภาพเหมืองเดิม หมูท่ี 2         
         บานดอนมะขาม 220,000       

9 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู ขุดลอกเหมืองคอกไปสิ้นสุดท่ีนาเทียน หมูท่ี 3 บานดอนมะขาม 40,000        

10 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบจ.ประจวบคีรีขันธ
กอสรางฝายคอนกรีต พรอมขุดลอกหนาฝายหวยวังกะหย่ี หมูท่ี  
           9 ต.พงศประศาสน 500,000

11 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบจ.ประจวบคีรีขันธ
กอสรางฝายคอนกรีต พรอมขุดลอกหนาฝายบานหวยเกรียบ     
       ต.ทองมงคล 500,000       

12 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบจ.ประจวบคีรีขันธ
กอสรางฝายคอนกรีต พรอมขุดลอกหนาฝาย หมูท่ี 10 ต.พงศ
ประศาสน 500,000

ประจวบคีรีขันธ Total 5,418,000



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 เพชรบุรี เมือง อบต.ดอนยาง
ฝงทอระบายน้ําลงคลอง D18 และซอมแซมเหมือง หมูท่ี 1       
         บานดอนยาง 180,000       

2 เพชรบุรี เมือง อบต.ดอนยาง
ซอมแซมเหมืองคอนกรีต พรอมฝงทอ หมูท่ี 2                    
 บานถ่ินปุรา 285,000       

3 เพชรบุรี เมือง อบต.ดอนยาง ขุดลอกและดาดเหมืองคอนกรีต หมูท่ี 3 บานหนองมะขาม 180,000       
4 เพชรบุรี เมือง อบต.ดอนยาง ขุดลอกและดาดเหมืองคอนกรีต หมูท่ี 4 บานหนองนางจีน 150,000       
5 เพชรบุรี เมือง อบต.ดอนยาง ขุดลอกคลอง หมูท่ี 5 บานหนองแจง 132,000       
6 เพชรบุรี เมือง อบต.ดอนยาง ขุดลอกคลองสงน้ํา พรอมฝงทอ หมูท่ี 7 บานหัวคร้ัง 143,000       

เพชรบุรี Total 1,070,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 มหาสารคาม ก่ิงอ.ช่ืนชม อบต.กุดปลาดุก
ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะประโยชน หมูท่ี 9 บานคําเก่ิง ปริมาตร 
         ดินขุดไมนอยกวา 15,800 ลบ.ม. 395,000       

2 มหาสารคาม ก่ิงอ.ช่ืนชม อบต.กุดปลาดุก
ขุดหนองน้ําสาธารณะ บานนาเจริญ หมูท่ี 14 ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 15,800 ลบ.ม. 395,000       

มหาสารคาม Total 790,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 แมฮองสอน เมือง อบต.ปางหมู กอสรางคลองสงน้ํา คสล. (นาตกปาย) หมูท่ี 1 บานปางหมู 420,000       

2 แมฮองสอน เมือง อบต.ปางหมู
ขุดลอกบอน้ําลึกพรอมติดต้ังอุปกรณเคร่ืองสูบน้ํา บานกุงไมสัก  
         หมูท่ี 2 30,000        

3 แมฮองสอน เมือง อบต.ปางหมู กอสรางคลองสงน้ํา คสล. (นาปายโคง) หมูท่ี 1 บานปางหมู 270,000       
4 แมฮองสอน เมือง อบต.ปางหมู กอสรางคลองสงน้ํา คสล. (นาไมคลี่) หมูท่ี 1 บานปางหมู 530,000       

5 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลานอย
กอสรางระบบประปาภูเขา หมูท่ี 4 บานแมฮุ หมูท่ี 6 บานแมแลบ
 หมูท่ี 15 บานแมสะปงใต - แมสะปงกลาง 290,000       

6 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลาหลวง

กอสรางและซอมแซมประปาภูเขา/ประปาหมูบาน หมูท่ี 2 บานแม
สุ หมูท่ี 3 บานหวยกองเปาะ หมูท่ี 5 บานหวยสันติสุข หมูท่ี 8 
บานทุงปาคา หมูท่ี 9 บานสุขใจ 290,000       

แมฮองสอน Total 1,830,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 แมสะเรียง แมสะเรียง อบต.บานกาศ
กอสรางระบบประปาและซื้อถังเก็บน้ํา บานแมหาร หมูท่ี 4  บาน
แมตอบใต หมูท่ี 5 290,000       

2 แมสะเรียง แมสะเรียง อบต.ปาแป กอสรางถังเก็บน้ําแกไขปญหาภัยแลง บานแมอุมลองนอย หมูท่ี 2 190,000       
คลังอําเภอแมสะเรียง Total 480,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 ราชบุรี ก่ิงอ.บานคา อบต.บานคา กอสรางฝายน้ําลน หมูท่ี 3 บานคา ตามแบบ มข.2527 500,000       
ราชบุรี Total 500,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.โคกสลุง ขุดลอกคลองหวยพลู หมูท่ี 11 บานวังทอง 380,000       

2 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.หวยขุนราม
ขุดลอกหนาฝาย และคลองสงน้ํา บานโปงมะนาว หมูท่ี 7 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 22,670 ลบ.ม. 680,000       

3 ลพบุรี เมือง อบต.งิ้วราย

ขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 7 ยาว 1,120 เมตร และปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 8,670 ลบ.ม. งานวางทอและดาดหินใหมีปริมาณงาน
เทาเดิม 450,000       

4 ลพบุรี เมือง อบต.ดอนโพธิ์ ขุดลอกคลองหางชะโด หมูท่ี 6 639,000       
ลพบุรี Total 2,149,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 เลย ก่ิงอ.หนองหิน อบต.ปวนพุ ขุดลอกลําหวยไร บานปวนพุ หมูท่ี 1 500,000       
2 เลย ผาขาว อบต.โนนปอแดง ขุดลอกลําหวยโปง บานนาลอม หมูท่ี 3 - บานนิยมไทย หมูท่ี 13 500,000       
3 เลย ภูกระดึง อบต.หวยสม ขุดลอกลําหวยซําปลาดุก บานหวยไผ หมูท่ี 4 500,000       

เลย Total 1,500,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย ทต.ยางชุมนอย
ขุดลอกลําหวยครก หมูท่ี 8 บานยางชุมนอย กวาง 30 เมตร ยาว
 1,280 เมตร ลึก 1.50 เมตร 1,500,000     

ศรีสะเกษ Total 1,500,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 สกลนคร คําตากลา อบต.หนองบัวสิม ขุดลอกหนองดินดํา หมูท่ี 6 บานเพีย 340,000       

2 สกลนคร เมือง อบต.งิ้วดอน
ขุดลอกลําหวยวังชาง หมูท่ี 8 บานนายอ ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 10,265 ลบ.ม. งานลูกรังผิวจราจรคงเดิม 380,000       

3 สกลนคร เมือง อบต.ดงมะไฟ
ขุดลอกลําหวยเรือ บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 10 และ บานโพน
กางปลา หมูท่ี 2 712,000       

สกลนคร Total 1,432,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 สงขลา กระแสสินธุ อบต.กระแสสินธุ
ขุดลอกคู/คลอง/เหมืองน้ํา เพื่อการเกษตรและปองกันน้ําทวม 
หมูท่ี 1,2,3 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 6,735 ลบ.ม. 160,000       

2 สงขลา กระแสสินธุ อบต.โรง

ขุดลอกเหมืองสงน้ําสายเขตตําบลโรงถึงเขตอําเภอระโนด หมูท่ี 
1,2,4,5 ยาว 3,250 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 9,750
 ลบ.ม. 260,000       

3 สงขลา กระแสสินธุ อบต.โรง

ขุดลอกเหมืองสงน้ําสายโรงเรียน บานโคกแหว - บาน           
โคกพระ หมูท่ี 1,2,3 ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 5,200 ลบ.ม. 150,000       

4 สงขลา เมือง อบต.เขารูปชาง ขยายเขตประปาซอยวัวเดิน หมูท่ี 3 บานทุงใหญ 480,000       
5 สงขลา ระโนด ทต.บอตรุ ขุดลอกคลองพังเค็มในเขตเทศบาลตําบลบอตรุ 320,000       
6 สงขลา ระโนด อบต.ปากแตระ ขุดลอกหนาฝายคลองสงน้ําในเขตตําบลปากแตระ หมูท่ี 2,3,4 270,000       

7 สงขลา ระโนด อบต.พังยาง

ขุดลอกหนาฝายทดน้ําเพื่อการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน
 หมูท่ี 1,2,3,4 ยาว 2,750 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 7,560 ลบ.ม. 170,000       

8 สงขลา ระโนด อบต.ระวะ
ขุดลอกคลองชายเคือง - วัดพราว ยาว 1,850 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 11,110 ลบ.ม. 210,000       

สงขลา Total 2,020,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 หนองคาย ทาบอ อบจ.หนองคาย

ขุดลอกหวยหนองพีพวย บานดอนขม หมูท่ี 8 บานเสี่ยน หมูท่ี   
        9 บานเดื่อ - ลําหวยคุก บานโคกนอย หมูท่ี 9 ต.โพนสา 
ยาว 4,500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 59,049 ลบ.ม. 1,540,000     

2 หนองคาย สังคม อบจ.หนองคาย

ขุดลอกหวยกะชะ บานนาขาม หมูท่ี 2 ต.แกงไก  บานปากโสม  
หมูท่ี 2 ต.ผาต้ัง ยาว 2,725 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 54,450 ลบ.ม. 1,420,000     

หนองคาย Total 2,960,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.โนนเมือง

กอสรางฝายน้ําลนหวยแคนตอนลางพรอมขุดลอกหนาฝาย หมูท่ี 
         2 บานโนนมวง ใหเฉพาะงานกอสรางฝาย คสล. ตัดงาน
ขุดลอกหนาฝาย 384,000       

2 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.อุทัยสวรรค กอสรางฝายน้ําลนหวยนาหลวงตอนบน หมูท่ี 9 บานวังประทุม 480,000       
หนองบัวลําภู Total 864,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.ปะยาว
ขุดลอกหวยวังเฮือ บานดงงามนอย หมูท่ี 8 ยาว 792 เมตร      
         หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 26,335 ลบ.ม. 790,000       

อุดรธานี Total 790,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกอสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  
รหัสงบประมาณ 1500810102500022

1 อุบลราชธานี เมือง อบต.ปะอาว
ขุดลอกลําหวยออ บานปะอาว หมูท่ี 6 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 20,860 ลบ.ม. งานวางทอและอาคารใหคงเดิม 875,000       

อุบลราชธานี Total 875,000       


