
ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

1 กระบ่ี เขาพนม โคกหาร อบต.โคกหาร 3 ทางหลวง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 กระบ่ี คลองทอม เพหลา อบต.เพหลา 6 บางใหญ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

3 กระบ่ี เหนือคลอง ตลิ่งชัน อบต.ตล่ิงชัน 2 ตล่ิงชัน ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

4 กระบ่ี อาวลึก คลองยา อบต.คลองยา 6 คลองไร ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

5 กระบ่ี อาวลึก บานกลาง อบต.บานกลาง 4 บานทุงตนไทร บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

กระบี่ Total 13,200,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 กาญจนบุรี ทามวง วังศาลา อบต.วังศาลา 7 หนองแจง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

2 กาญจนบุรี ทามะกา ทามะกา ทต.ทามะกา 4 เกาะน้ําเชี่ยว บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

3 กาญจนบุรี ทามะกา ตะคร้ําเอน อบต.ตะครํ้าเอน 15 รวมใจพัฒนา บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

4 กาญจนบุรี บอพลอย หนองกราง อบต.หนองกราง 8 ชัฎน้ําเงิน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

5 กาญจนบุรี เมือง แกงเสี้ยน อบต.แกงเสี้ยน 6 ตรอกมะตูม บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

6 กาญจนบุรี หวยกระเจา วังไผ อบต.วังไผ 3 นาตามิ่ง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

กาญจนบุรี Total 8,600,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 กาฬสินธุ กมลาไสย ธัญญา อบต.ธัญญา 5,15 สะอาดสมศรี ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 กาฬสินธุ กิ่ง อ.ฆองชัย โนนศิลาเลิง อบต.โนนศิลาเลิง 3 สีสก ขยายเขตประปา 100,000

3 กาฬสินธุ กิ่ง อ.ดอนจาน สะอาดไชยศรี อบต.สะอาดไชยศรี 1,2,6 โนนกกโพธิ์ ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

4 กาฬสินธุ กุฉินารายณ กุดหวา อบต.กุดหวา 2 กุดหวา บาดาลขนาดใหญ 2,300,000
5 กาฬสินธุ เขาวง กุดสิมคุมใหม อบต.กุดสิมคุมใหม 8 สมสนุก                

        (คุมแหลม
ขยายเขตประปา 140,000

6 กาฬสินธุ เขาวง คุมเกา อบต.คุมเกา 13 แดนสามัคคี ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

7 กาฬสินธุ คํามวง ดินจี่ อบต.ดินจี่ 11 ดินจี่ ขยายเขตประปา 30,400              

8 กาฬสินธุ คํามวง โพน อบต.โพน 3 โพน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

9 กาฬสินธุ ทาคันโท ดงสมบูรณ อบต.ดงสมบูรณ 5 ดงมง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

10 กาฬสินธุ นามน หนองบัว อบต.หนองบัว 8 โนนสมบูรณ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

11 กาฬสินธุ เมือง นาจารย ทต.นาจารย 9 บานนาจารย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

12 กาฬสินธุ เมือง ลําปาว ทต.หนองสอ 9 บานโนนสะอาด ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

13 กาฬสินธุ เมือง นาจารย - ภูปอ อบต.นาจารย - ภูปอ 4,6,7 นาจารย - บานโจด ขยายเขตประปา 359,000

14 กาฬสินธุ เมือง ลําคลอง อบต.ลําคลอง 9 สะอาดใต บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

15 กาฬสินธุ เมือง หนองกุง อบต.หนองกุง 7 ทาลําดวน ขยายเขตประปา 239,400             

16 กาฬสินธุ ยางตลาด เวอ อบต.เวอ 5 บานหวยเตย ขยายเขตประปา 99,800              
17 กาฬสินธุ รองคํา สามัคคี อบต.สามัคคี 3,4,9,      

               
นาเรียง ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

18 กาฬสินธุ สหัสขันธ โนนน้ําเกล้ียง อบต.โนนน้ําเกล้ียง 1 โนนน้ําเกล้ียง ขยายเขตประปา 95,000



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

19 กาฬสินธุ สหัสขันธ โนนแหลมทอง อบต.โนนแหลมทอง 4 โปงแดง ขยายเขตประปา 65,500              

20 กาฬสินธุ สหัสขันธ ภูสิงห อบต.ภูสิงห 2 บานโนนอุดม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

21 กาฬสินธุ หวยเม็ก กุดโคน อบต.กุดโคน 12 หนองแวงดง ขยายเขตประปา 9,500                

22 กาฬสินธุ หวยเม็ก คําใหญ อบต.คําใหญ 5 หวยยาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

23 กาฬสินธุ หวยเม็ก โนนสะอาด อบต.โนนสะอาด 6 หนองกุงไทย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

24 กาฬสินธุ หวยเม็ก หวยเม็ก อบต.หวยเม็ก 9 เนินลาด ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

กาฬสินธุ Total 31,038,600

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 กําแพงเพชร คลองขลุง คลองสมบูรณ อบต.คลองสมบูรณ 9 ซับน้ําโจน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 กําแพงเพชร คลองขลุง หัวถนน อบต.หัวถนน 1 หัวถนน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

3 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว อบต.ปางตาไว 3 เพชรเจริญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

4 กําแพงเพชร พรานกระตาย เขาคีริส อบต.เขาคีริส 15 ตะแบกงาม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังควง อบต.วังควง 4 ลานกระทิง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

6 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังตะแบก อบต.วังตะแบก 9 หนองศรีไพรัตน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

7 กําแพงเพชร พรานกระตาย หนองหัววัว อบต.หนองหัววัว 1 หนองหัววัว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

8 กําแพงเพชร พรานกระตาย หวยยั้ง อบต.หวยยั้ง 9 ลานไผ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

9 กําแพงเพชร เมือง คลองแมลาย อบต.คลองแมลาย 1 คลองละแวก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

10 กําแพงเพชร เมือง วังทอง อบต.วังทอง 17 ทุงเอื้อง ขยายเขตประปา 210,000             

11 กําแพงเพชร ลานกระบือ จันทิมา อบต.จันทิมา 7 บึงชาง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

กําแพงเพชร Total 14,210,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ขอนแกน กระนวน หวยโจด อบต.หวยโจด 8 บานนาฝาย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

2 ขอนแกน ชนบท กุดเพียขอม อบต.กุดเพียขอม 1 กุดเพียขอม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

3 ขอนแกน ชนบท บานแทน อบต.บานแทน 1 บานแทน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

4 ขอนแกน บานแฮด บานแฮด อบต.บานแฮด 1 บานแฮด บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

5 ขอนแกน ภูผามาน โนนคอม อบต.โนนคอม 5 ปากลวย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

6 ขอนแกน สีชมพู ภูหาน อบต.ภูหาน 7 บานสวางสามัคคี ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

7 ขอนแกน หนองเรือ บานกง อบต.บานกง 4 หนองสระ บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

8 ขอนแกน หนองสองหอง หันโจด อบต.หันโจด 7 แฝก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

ขอนแกน Total 10,100,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 จันทบุรี แกงหางแมว เขาวงกต อบต.เขาวงกต 2 หนองกวาง           
        (เนินตะแบก)

ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

2 จันทบุรี ขลุง บางชัน อบต.บางชัน 6 สีลําเทียน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

3 จันทบุรี ขลุง มาบไพ อบต.มาบไพ 3 มะกอก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

4 จันทบุรี ขลุง วังสรรพรส อบต.วังสรรพรส 8 หนองกวาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

5 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ พลวง อบต.พลวง 5 กระทิง ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

6 จันทบุรี ทาใหม พลอยแหวน  อบต.เขาวัว 2 ไรสูง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

7 จันทบุรี ทาใหม โขมง อบต.โขมง 1 โขมงลาง ขยายเขตประปา 798,000             

8 จันทบุรี ทาใหม รําพัน อบต.รําพัน 1 หนองหอย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

9 จันทบุรี ทาใหม สีพยา อบต.สีพยา 7 สีพยา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

10 จันทบุรี โปงน้ํารอน เทพนิมิต อบต.เทพนิมิต 2 บานเทพนิมิต ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

11 จันทบุรี มะขาม ฉมัน อบต.ฉมัน 8 ทุงเพล ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

12 จันทบุรี มะขาม ทาหลวง อบต.ทาหลวง 8 ทุงโตนด ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

13 จันทบุรี เมือง คลองนารายณ อบต.คลองนารายณ 9 คลองมะงั่ว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

14 จันทบุรี แหลมสิงห คลองน้ําเค็ม ทต.พล้ิว 6 เนินโพธิ์ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

15 จันทบุรี แหลมสิงห บางกะไชย อบต.บางกะไชย 4 บางกะไชย ขยายเขตประปา 399,000             

จันทบุรี Total 18,897,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน กอนแกว อบต.กอนแกว 3 ลาดน้ําเค็ม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

2 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน 5 วังควาย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

3 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางตลาด อบต.บางตลาด 7 คุงกราง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

4 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางโรง อบต.บางโรง 5 กอไผ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

5 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางเลา อบต.บางเลา 5 ดอน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

6 ฉะเชิงเทรา บางคลา ปากน้ํา ทต.ปากน้ํา 12 หนองชุมพร ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

7 ฉะเชิงเทรา บางคลา บางกระเจ็ด อบต.บางกระเจ็ด 2 สามแยก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000
8 ฉะเชิงเทรา บางคลา บางสวน อบต.บางสวน 4 บานคลอง            

 บางคลา
ขยายเขตประปา 997,800             

9 ฉะเชิงเทรา บางคลา เสม็ดเหนือ อบต.เสม็ดเหนือ 2 บานหมูดง ขยายเขตประปา 199,500             

10 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ดอนเกาะกา อบต.ดอนเกาะกา 6 คลอง21 ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000
11 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ดอนฉิมพลี อบต.ดอนฉิมพลี 16,17,1,1

5,    
สมอเอก,คลอง 16,
ลําชะลา,คู

ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

12 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว บึงน้ํารักษ อบต.บึงน้ํารักษ 13 คลอง15 ขยายเขตประปา 199,500             

13 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว โพรงอากาศ อบต.โพรงอากาศ 16 ปล้ืมพับผา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

14 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว โยธะกา อบต.โยธะกา 10 คลอง 21 ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

15 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว สิงโตทอง อบต.สิงโตทอง 2 คลอง 19 ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

16 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางผึ้ง อบต.บางผึ้ง 5 บานหัวสวน ขยายเขตประปา 598,500             

17 ฉะเชิงเทรา บางปะกง หนองจอก อบต.หนองจอก 9 บานคลองขวาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

18 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ บานโพธิ์ ทต.บานโพธิ์ 1 สนามจันทร ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

19 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ เกาะไร อบต.เกาะไร 2 คลองจรเขนอย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

20 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ คลองขุด อบต.คลองขุด 3 ชวดสกามเถื่อน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

21 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ คลองบานโพธิ์ อบต.คลองบานโพธิ์ 4 ทาไฟไหม ขยายเขตประปา 399,000             

22 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ เทพราช อบต.เทพราช 3 คลองแขวงกลั่น ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

23 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ลาดขวาง อบต.ลาดขวาง 2 บานลาดขวาง ขยายเขตประปา 598,500             

24 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ สนามจันทร อบต.สนามจันทร 3 คลองตาแยม ขยายเขตประปา 199,500             

25 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ สิบเอ็ดศอก อบต.สิบเอ็ดศอก 3 หนองหนาบาน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

26 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ หนองตีนนก อบต.หนองตีนนก 3 โรงหลวง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

27 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ หนองบัว อบต.หนองบัว 3 บานดอนสีนนท ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

28 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ แหลมประดู อบต.แหลมประดู 6 หนองกระสังข ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

29 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว หนองไมแกน อบต.หนองไมแกน 6 โกรแกววง           
 พระจันทร

ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

30 ฉะเชิงเทรา เมือง คลองจุก           
   กระเฌอ

อบต.คลองจุก         
   กระเฌอ

4 ดอน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

31 ฉะเชิงเทรา เมือง บางกะไห อบต.บางกะไห 3 หัวจาก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

32 ฉะเชิงเทรา เมือง บางเตย อบต.บางเตย 1 บานดอนคา ขยายเขตประปา 598,500             

33 ฉะเชิงเทรา เมือง บานใหม อบต.บานใหม 2 บานสายชล ขยายเขตประปา 199,500             

34 ฉะเชิงเทรา เมือง วังตะเคียน อบต.วังตะเคียน 6 บานคลองเกา ขยายเขตประปา 199,500             

35 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน บางคา อบต.บางคา 1 ไผขวาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

36 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน เมืองใหม อบต.เมืองใหม 8 บานบางพุทรา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

37 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ลาดกระทิง อบต.ลาดกระทิง 3 ทาซุง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

ฉะเชิงเทรา Total 26,389,800

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ชลบุรี บางละมุง ตะเคียนเตี้ย อบต.ตะเคียนเตี้ย 3 หนองพลับ บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

2 ชลบุรี บานบึง หนองซ้ําซาก อบต.หนองซ้ําซาก 1 บานโปง ขยายเขตประปา 199,500             

3 ชลบุรี บานบึง หนองบอนแดง อบต.หนองบอนแดง 4 วังน้ําดํา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

4 ชลบุรี พนัสนิคม โคกเพลาะ อบต.โคกเพลาะ 6 เนินแฝก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 ชลบุรี พนัสนิคม ทุงขวาง อบต.ทุงขวาง 10 หนองซองแมว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

6 ชลบุรี พนัสนิคม วัดโบสถ อบต.วัดโบสถ 4 เนินหนองไทร ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

7 ชลบุรี พานทอง โคกขี้หนอน อบต.โคกขี้หนอน 2 หนองกระทุม ขยายเขตประปา 199,500             

8 ชลบุรี พานทอง หนองหงษ อบต.หนองหงษ 1 โปงตามุข บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

9 ชลบุรี เมือง สํานักบก อบต.สํานักบก 5 บานไร ขยายเขตประปา 997,500             

10 ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง อบต.พลูตาหลวง 6 เขาตะแบก ขยายเขตประปา 798,000             

11 ชลบุรี หนองใหญ หนองเสือชาง อบต.หนองเสือชาง 4 ทาจาม ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

ชลบุรี Total 16,794,500

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ชัยนาท กิ่ง อ.หนอง      
มะโมง

กุดจอก อบต.กุดจอก 3 ทับเสาหอ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 ชัยนาท เนินขาม กะพกเตี้ย อบต.กะพกเตี้ย 13 ชัฎปลาไหล ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

3 ชัยนาท วัดสิงห หนองขุน อบต.หนองขุน 7 หนองเสือ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

ชัยนาท Total 4,000,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ชัยภูมิ กิ่ง อ. ซับใหญ ตะโกทอง อบต.ตะโกทอง 5,8 ตะโกทอง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 ชัยภูมิ กิ่ง อ.ซับใหญ ซับใหญ อบต.ซับใหญ 4 วังขื่อ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

3 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ กุดเลาะ อบต.กุดเลาะ 1 บานพรม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

4 ชัยภูมิ แกงครอ เกายาดี อบต.เกายาดี 9 ภูสองชั้น ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

5 ชัยภูมิ คอนสวรรค ชองสามหมอ อบต.ชองสามหมอ 4 หนองหญาขาว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

6 ชัยภูมิ คอนสวรรค บานโสก อบต.บานโสก 9 ดอนหัน ขยายเขตประปา 20,000              

7 ชัยภูมิ จัตุรัส หนองบัวโคก อบต.หนองบัวโคก 2 หนองลุมพุก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

8 ชัยภูมิ ซับใหญ ทากูบ อบต.ทากูบ 9 ซับสมบูรณ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

9 ชัยภูมิ เทพสถิต บานไร อบต.บานไร 4,12 วังอายโพธิ์ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

10 ชัยภูมิ บานเขวา โนนแดง อบต.โนนแดง 2 โนนแดง ขยายเขตประปา 100,000             

11 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล แหลมทอง อบต.แหลมทอง 7 โนนผักหวาน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

12 ชัยภูมิ เมือง โคกสูง อบต.โคกสูง 2 โสกตลับ ขยายเขตประปา 100,000             

13 ชัยภูมิ เมือง บานเลา อบต.บานเลา 9 หนองแวง ขยายเขตประปา 20,000              

ชัยภูมิ Total 12,240,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ชุมพร ทาแซะ สองพี่นอง อบต.สองพี่นอง 4 รานตัดผม บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

2 ชุมพร พะโตะ ปงหวาน อบต.ปงหวาน 2 พังเหา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

3 ชุมพร เมือง ตากแดด อบต.ตากแดด 4 ดอนแค ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

4 ชุมพร เมือง นาทุง อบต.นาทุง 2 กลางนา ขยายเขตประปา 504,000             

5 ชุมพร เมือง บางหมาก อบต.บางหมาก 12 คอนพุทธรักษา ขยายเขตประปา 115,500             

6 ชุมพร เมือง วิสัยเหนือ อบต.วิสัยเหนือ 5 ลาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

7 ชุมพร สวี สวี อบต.สวี 3 พะงุน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

ชุมพร Total 13,619,500

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 เชียงราย กิ่ง อ.ดอยหลวง หนองปากอ อบต.หนองปากอ 6 ใหมพัฒนา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 เชียงราย ขุนตาล ปาตาล อบต.ปาตาล 11 เจดียใหม ขยายเขตประปา 99,500              

3 เชียงราย เชียงแสน โยนก อบต.โยนก 2 บ.รองบง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

4 เชียงราย เทิง เชียงเคี่ยน อบต.เชียงเคี่ยน 5 สารภี บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

5 เชียงราย เทิง ศรีดอนไชย อบต.ศรีดอนไชย 7 ปาแฮะ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

6 เชียงราย เทิง สันทรายงาม อบต.สันทรายงาม 6 สันทรายทอง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

7 เชียงราย เทิง หนองแรด อบต.หนองแรด 6 บอนปายางใต ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

8 เชียงราย ปาแดด โรงชาง อบต.โรงชาง 5 โรงชางเหนือ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

9 เชียงราย ปาแดด ศรีโพธ์ิเงิน อบต.ศรีโพธ์ิเงิน 1 ศรีโพธ์ิเงิน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

10 เชียงราย ปาแดด สันมะคา อบต.สันมะคา 5 วังนอย บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

11 เชียงราย พญาเม็งราย ตาดควัน อบต.ตาดควัน 6 แมตํ๋าน้ําตก บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

12 เชียงราย พาน ทานตะวัน อบต.ทานตะวัน 3 บ.ปารางงาม ขยายเขตประปา 300,000             

13 เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยฮาง อบต.ดอยฮาง 1 ดอยฮาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

14 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง อบต.รอบเวียง 3 ปาบง ขยายเขตประปา 598,500             

15 เชียงราย แมจัน สันทราย อบต.สันทราย 3 ดอยตอ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

16 เชียงราย แมลาว ปากอดํา อบต.ปากอดํา 5 แมผง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

17 เชียงราย แมลาว โปงแพร อบต.โปงแพร 3 โปงแพร ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

18 เชียงราย แมสรวย เจดียหลวง อบต.เจดียหลวง 2 บ.รองบง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

19 เชียงราย แมสาย หวยไคร อบต.หวยไคร 6 ศาลาเชิงดอย ขยายเขตประปา 997,500             

20 เชียงราย เวียงแกน ทาขาม อบต.ทาขาม 2 หวยแลง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

21 เชียงราย เวียงปาเปา บานโปง อบต.บานโปง 3 บ.บานสัน ขยายเขตประปา 2,630,000          

เชียงราย Total 41,125,500        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 เชียงใหม กิ่งอําเภอแมออน บานสหกรณ อบต.บานสหกรณ 2 สหกรณ 2 ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 เชียงใหม กิ่งอําเภอแมออน แมทา อบต.แมทา 1 ทามอน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

3 เชียงใหม ไชยปราการ ปงตํา ทต.ไชยปราการ 6 หวยมวง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

4 เชียงใหม ไชยปราการ แมทะลพ อบต.แมทะลพ 5 ดง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

5 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทาศาลา อบต.ทาศาลา 3 ดอนจั่น ขยายเขตประปา 30,000              

6 เชียงใหม เมืองเชียงใหม สันผีเส้ือ อบต.สันผีเส้ือ 6 ทาเด่ือ ขยายเขตประปา 231,500             

7 เชียงใหม แมแตง บานชาง อบต.บานชาง 4 ตนลุง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

8 เชียงใหม แมแตง บานเปา อบต.บานเปา 6 กางหงส ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

9 เชียงใหม แมแตง แมแตง อบต.แมแตง 8 หวยชมพู ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

10 เชียงใหม สะเมิง สะเมิงใต ทต.สะเมิงใต 7 กองขากหลวง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

11 เชียงใหม สันปาตอง ทุงตอม ทต.สันปาตอง 5 ชุมชนบานไร บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

12 เชียงใหม ฮอด บานตาล อบต.บานตาล 6 เดนสารภี บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

13 เชียงใหม ฮอด ฮอด อบต.ฮอด 1 แควมะกอก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

เชียงใหม Total 23,961,500

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ตรัง กันตัง นาเกลือ อบต.นาเกลือ 4 พระมวง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

2 ตรัง นาโยง โคกสะบา อบต.โคกสะบา 7 โคกสะบา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

3 ตรัง ปะเหลียน ทุงยาว อบต.ทุงยาว 6 ทามะขามปอม บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

4 ตรัง หวยยอด ลําภูรา อบต.ลําภูรา 6 บานบนควน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

5 ตรัง หาดสําราญ บาทวี อบต.บาทวี 2 ปาทวี ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

ตรัง Total 8,800,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ตราด เขาสมิง ประณีต อบต.ประณีต 8 ตาละวาย ขยายเขตประปา 39,900              

2 ตราด เขาสมิง สะตอ อบต.สะตอ 4 วงษพัฒนา ขยายเขตประปา 399,000             

3 ตราด คลองใหญ คลองใหญ อบต.คลองใหญ 4 คลองสะบา ขยายเขตประปา 39,900              

4 ตราด บอไร ชางทูน อบต.ชางทูน 4 หนองมาตร ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

5 ตราด แหลมงอบ บางปด อบต.บางปด 5 ปากคลอง ขยายเขตประปา 399,000             

ตราด Total 3,877,800          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ตาก กิ่ง อ.วังเจา นาโบสถ อบต.นาโบสถ 1 ลาดยาว บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

ตาก Total 1,500,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นครนายก ปากพลี เกาะโพธิ์ อบต.เกาะโพธิ์ 5 คลองกระทุม ขยายเขตประปา 243,600             

2 นครนายก ปากพลี ทาเรือ อบต.ทาเรือ 4 ไผลอม ขยายเขตประปา 252,000             

3 นครนายก ปากพลี หนองแสง อบต.หนองแสง 5 หนองแสง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

4 นครนายก เมือง ทาชาง อบต.ทาชาง 9 พรหมณี ขยายเขตประปา 59,900              

5 นครนายก เมือง ทาทราย อบต.ทาทราย 6 โรงหิน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

6 นครนายก องครักษ บางสมบูรณ อบต.บางสมบูรณ 1 คลองพระอาจารย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

7 นครนายก องครักษ โพธ์ิแทน อบต.โพธ์ิแทน 3 ปากคลอง31 บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

นครนายก Total 6,055,500

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นครปฐม นครชัยศรี หวยพลู อบต.หวยพลู 3 คลองบางปลาดุก บาดาลขนาดกลาง 1,500,000
2 นครปฐม บางเลน บางหลวง อบต.บางหลวง 15 หนาตลาด           

 บางหลวง
ขยายเขตประปา 126,000             

3 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา อบต.ศาลายา 5 ศาลายา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

นครปฐม Total 2,126,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นครพนม ธาตุพนม นาหนาด อบต.นาหนาด 3 นาหนาดนอย ขยายเขตประปา 100,000             

2 นครพนม นาหวา นาคูณใหญ อบต.นาคูณใหญ 2 นาคณูใหญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

3 นครพนม เมือง คําเตย อบต.คําเตย 18 โนนสวรรค ขยายเขตประปา 200,000             

4 นครพนม เมือง วังตามัว อบต.วังตามัว 5 คําสวางนอย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

5 นครพนม เรณูนคร โพนทอง อบต.โพนทอง 5,6 ดงมะเอก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

6 นครพนม เรณูนคร เรณู อบต.เรณู 10 คําผาสุก บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

7 นครพนม ศรีสงคราม โพนสวาง อบต.โพนสวาง 9 นาโพธิ์ใต ขยายเขตประปา 100,000             

8 นครพนม ปลาปาก หนองเทาใหญ อบต.หนองเทาใหญ 2 หนองเทานอย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

นครพนม Total 7,200,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นครราชสีมา กิ่ง อ.เทพารักษ บึงปรือ อบต.บึงปรือ 1 มะคาคุก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000
2 นครราชสีมา กิ่ง อ.              

ลําทะเมนชัย
ขุย อบต.ขุย 10 ขุยใหมพัฒนา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

3 นครราชสีมา ดานขุนทด หนองบัวละคร อบต.หนองบัวละคร 8 บุงระกํา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

4 นครราชสีมา โนนไทย ถนนโพธิ์ อบต.ถนนโพธิ์ 7 โตนด ขยายเขตประปา 183,500             

5 นครราชสีมา โนนไทย มะคา อบต.มะคา 2 หนองไผ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000
6 นครราชสีมา     

    คลัง อ.บัว
บัวใหญ ดอนตะหนิน อบต.ดอนตะหนิน 11 โคกสะอาด ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

7 นครราชสีมา บานเหลื่อม วังโพธิ์ อบต.วังโพธิ์ 6 สระแดงพัฒนา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

8 นครราชสีมา ปกธงชัย งิ้ว อบต.งิ้ว 5 หวย ขยายเขตประปา 25,700              

9 นครราชสีมา ปกธงชัย ดอน อบต.ดอน 2 ใหมโพธ์ิงาม บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

10 นครราชสีมา ปกธงชัย บอปลาทอง อบต.บอปลาทอง 3 บอปลา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

11 นครราชสีมา พิมาย ธารละหลอด อบต.ธารละหลอด 1 โนนตูม ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

12 นครราชสีมา สูงเนิน โคราช อบต.โคราช 2 วังวน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

13 นครราชสีมา หนองบุญมาก ลุงเขวา อบต.ลุงเขวา 6 ลุงเขวา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

14 นครราชสีมา หวยแถลง กงรถ อบต.กงรถ 8 หนองซํา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

15 นครราชสีมา หวยแถลง หวยแคน อบต.หวยแคน 6 หนองบัว ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

นครราชสีมา Total 27,709,200

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นครศรีธรรมราช ฉวาง กะเปยด อบต.กะเปยด 5 ปาก เปยด ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 นครศรีธรรมราช ฉวาง ฉวาง อบต.ฉวาง 8 บานควนสูง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

3 นครศรีธรรมราช ฉวาง นาเหลียง อบต.นาเหลียง 6 ทากะไต ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

4 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ การะเกด อบต.การะเกด 2 บานพราหัก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

5 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ เชียรใหญ อบต.เชียรใหญ 7 บานบางจันทร ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

6 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ ทาขนาน อบต.ทาขนาน 11 คลองชางออก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

7 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ เสือหึง อบต.เสือหึง 5 บานหนองเพ็งกรอ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

8 นครศรีธรรมราช ทาศาลา หัวตะพาน อบต.หัวตะพาน 8 บานสานหมาก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000
9 นครศรีธรรมราช

         คลัง อ.
ทุงสง ควนกรด อบต.ควนกรด 4 บานทุงชน ขยายเขตประปา 157,500             

10 นครศรีธรรมราช
  คลัง อ.ปาก

ปากพนัง ขนาบนาก อบต.ขนาบนาก 6 บางมะขาม บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

11 นครศรีธรรมราช
  คลัง อ.ปาก

ปากพนัง ชะเมา อบต.ชะเมา 7 ลาวเคียน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

12 นครศรีธรรมราช
  คลัง อ.ปาก

ปากพนัง บางศาลา อบต.บางศาลา 2 บานออก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

13 นครศรีธรรมราช
  คลัง อ.ปาก

ปากพนัง บานเพิง อบต.บานเพิง 4 บานหมาก บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

14 นครศรีธรรมราช
  คลัง อ.ปาก

ปากพนัง ปากแพรก อบต.ปากแพรก 8 บางดวน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

15 นครศรีธรรมราช หัวไทร บางนบ อบต.บางนบ 7 หนองจรเข ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

16 นครศรีธรรมราช หัวไทร บานราม อบต.บานราม 7 หัวเบียน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

17 นครศรีธรรมราช หัวไทร รามแกว อบต.รามแกว 1 บานคลองแดน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

นครศรีธรรมราช Total 35,157,500

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นครสวรรค เกาเลี้ยว เขาดิน อบต.เขาดิน 3 บานเขาดินเหนือ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

2 นครสวรรค โกรกพระ เนินกวาว อบต.เนินกวาว 6 หนองพรมหนอ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

3 นครสวรรค ชุมแสง โคกหมอ อบต.โคกหมอ 6 กบละคร ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

4 นครสวรรค ชุมแสง ทับกฤชใต อบต.ทับกฤชใต 8 ทาชาง ขยายเขตประปา 399,000             

5 นครสวรรค ชุมแสง ไผสิงห อบต.ไผสิงห 3 โพธ์ิหนองยาว บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

6 นครสวรรค ทาตะโก ทํานบ อบต.ทํานบ 1 วังตะแบก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

7 นครสวรรค ทาตะโก วังใหญ อบต.วังใหญ 5 โคกกระถิน ขยายเขตประปา 498,750             

8 นครสวรรค บรรพตพิสัย หนองกรด อบต.หนองกรด 5 หนองเสือ ขยายเขตประปา 299,000             

9 นครสวรรค บรรพตพิสัย อางทอง อบต.อางทอง 5 หนองขี้วัว ขยายเขตประปา 59,800              

10 นครสวรรค พยุหะคีรี มวงหัก ทต.ทาน้ําออย 7 มวงหักบน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

11 นครสวรรค พยุหะคีรี สระทะเล อบต.สระทะเล 10 เนินสนวน ขยายเขตประปา 199,500             

12 นครสวรรค เมือง บางพระหลวง อบต.บางพระหลวง 3 หัวถนน บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

13 นครสวรรค ลาดยาว มาบแก อบต.มาบแก 5 หนองโพรงเข ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

14 นครสวรรค ลาดยาว วังเมือง อบต.วังเมือง 7 หนองมะละกอ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

15 นครสวรรค ลาดยาว สรอยละคร อบต.สรอยละคร 3 สรอยละคร บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

16 นครสวรรค หนองบัว หวยถั่วใต อบต.หวยถั่วใต 6 หนองจิกโครง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

17 นครสวรรค หนองบัว หวยถั่วเหนือ อบต.หวยถั่วเหนือ 8 โคกมะกอก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000

18 นครสวรรค หนองบัว หวยใหญ อบต.หวยใหญ 2 วังโพรง ขยายเขตประปา 399,000             

19 นครสวรรค  ชุมแสง ฆะมัง อบต.ฆะมัง 7,8 บานดงพิกุล บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

นครสวรรค Total 21,455,050

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นราธิวาส ตากใบ โฆษิต อบต.โฆษิต 2 บอฆอ ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000

2 นราธิวาส ตากใบ บางขุนทอง อบต.บางขุนทอง 1 บางขุนทอง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

3 นราธิวาส บาเจาะ บาเระใต อบต.บาเระใต 6 ฮูแตยือลอ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

4 นราธิวาส ยี่งอ ลุโบะบายะ อบต.ลุโบะบายะ 1 ลุโบะบายะ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

5 นราธิวาส รือเสาะ โคกสะตอ อบต.โคกสะตอ 2 ไอรกลูแป ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะออก อบต.รือเสาะออก 1 บลูกา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

7 นราธิวาส แวง เอราวัณ อบต.เอราวัณ 2 แขยง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

8 นราธิวาส ศรีสาคร ซากอ อบต.ซากอ 2 กําปงปูเกะ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

9 นราธิวาส ศรีสาคร ตะมะยูง อบต.ตะมะยูง 1 ตอหลัง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

10 นราธิวาส สุคิริน สุคิริน อบต.สุคิริน 7 สันติ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

นราธิวาส Total 29,700,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง นาปง อบต.นาปง 5 สบแกน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

2 นาน เชียงกลาง พระธาตุ อบต.พระธาตุ 1 ดอนแกว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 นาน นานอย นานอย อบต.นานอย 5 บุง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 นาน ปว ปว ทต.บานปรางค 6 ไรรวงทอง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

5 นาน ปว วรนคร อบต.วรนคร 3 มอน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 นาน เมือง บอ อบต.บอ 4 ผาขวาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

นาน Total 9,000,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 บุรีรัมย กิ่ง อ.บานดาน ปราสาท อบต.ปราสาท 11 มะขามปอม ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

2 บุรีรัมย กิ่ง อ.บานดาน วังเหนือ อบต.วังเหนือ 7 แคน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ ตาเปก ทต.พนมรุง 5 โคกใหญ ขยายเขตประปา 199,500             

4 บุรีรัมย ชํานิ โคกสนวน อบต.โคกสนวน 8 นากลาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 บุรีรัมย ชํานิ ชํานิ อบต.ชํานิ 7 โคกยาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

6 บุรีรัมย นางรอง กานเหลือง อบต.กานเหลือง 7 หนองหญาวัว ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          
7 บุรีรัมย นางรอง ชุมแสง อบต.ชุมแสง 2,1,8,     

           
ทุงโพธิ์ ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

8 บุรีรัมย นางรอง หนองยายพิมพ อบต.หนอง             
  ยายพิมพ

4 หนองโจด ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

9 บุรีรัมย นาโพธิ์ นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์ 3 บานจอก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

10 บุรีรัมย โนนดินแดง สมปอย อบต.สมปอย 2 สมปอย ขยายเขตประปา 598,500             

11 บุรีรัมย โนนสุวรรณ โกรกแกว อบต.โกรกแกว 5 ซับบอน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

12 บุรีรัมย โนนสุวรรณ ดงอีจาน อบต.ดงอีจาน 7 มวงงาม บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

13 บุรีรัมย โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ 7 โนนรัง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

14 บุรีรัมย ประโคนชัย โคกมะขาม อบต.โคกมะขาม 7 ไทยถาวร บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

15 บุรีรัมย ประโคนชัย โคกยาง อบต.โคกยาง 4 ตาจรูก บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

16 บุรีรัมย พลับพลาชัย สะเดา อบต.สะเดา 8 เสม็ด ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

17 บุรีรัมย ละหานทราย ละหานทราย อบต.ละหานทราย 1 ละหานทราย ขยายเขตประปา 399,000             

18 บุรีรัมย ลําปลายมาศ บุโพธ์ิ อบต.บุโพธ์ิ 1 บุโพธ์ิ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

19 บุรีรัมย หนองหงส สระแกว อบต.สระแกว 5 หนองกราด บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

20 บุรีรัมย หวยราช ตาเสา อบต.ตาเสา 3 ทานตะวัน ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

21 บุรีรัมย หวยราช บานตะโก อบต.บานตะโก 2 โสน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

22 บุรีรัมย หวยราช เมืองโพธิ์ อบต.เมืองโพธิ์ 2 ปะคํา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

23 บุรีรัมย หวยราช สามแวง อบต.สามแวง 8 เพชรนอย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

24 บุรีรัมย หวยราช หวยราช อบต.หวยราช 8 กราด บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

บุรีรัมย Total 47,897,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ปทุมธานี หนองเสือ นพรัตน อบต.นพรัตน 3 ดอนพัฒนา บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

ปทุมธานี Total 1,500,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ประจวบคีรีขันธ กิ่ง อ.สามรอยยอดไรใหม อบต.ไรใหม 5 เกาะไผ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 ประจวบคีรีขันธ กิ่ง อ.สามรอยยอดศาลาลัย อบต.ศาลาลัย 4 ศาลาลัย ขยายเขตประปา 149,600             

3 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย ปากแพรก อบต.ปากแพรก 2 ปากแพรก ขยายเขตประปา 335,400             

4 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เขาจาว อบต.เขาจาว 1 เขาจาว ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

5 ประจวบคีรีขันธ เมือง บอนอก อบต.บอนอก 9 หนองปุหลก ขยายเขตประปา 151,200             

ประจวบคีรีขันธ Total 4,136,200          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ปราจีนบุรี บานสราง บางกระเบา อบต.บางกระเบา 7 บานคลองหอทอง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 ปราจีนบุรี บานสราง บางเตย อบต.บางเตย 1 แหลม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             
3 ปราจีนบุรี บานสราง บางปลารา อบต.บางปลารา 1,2,3,4,  

        5,7
บางปลารา ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

4 ปราจีนบุรี เมือง โนนหอม อบต.โนนหอม 3 โนนหอม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 ปราจีนบุรี เมือง บางเดชะ อบต.บางเดชะ 4 อินทนิล ขยายเขตประปา 199,500             

6 ปราจีนบุรี เมือง บางบริบูรณ อบต.บางบริบูรณ 3 หนาโรงพยาบาล ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

7 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ ดงกระทงยาม อบต.ดงกระทงยาม 3 บานใหม ขยายเขตประปา 199,500             

8 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ หัวหวา อบต.หัวหวา 15 เกาะสมอ ขยายเขตประปา 19,000              

9 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกปป อบต.โคกปป 1 สระมะเขือ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

ปราจีนบุรี Total 9,618,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ปตตานี ทุงยางแดง ตะโละแมะนา อบต.ตะโละแมะนา 2 แลแวะ บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

2 ปตตานี ทุงยางแดง ปากู อบต.ปากู 2 ปาเชปูเตะ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

3 ปตตานี ปะนาเระ บานน้ําบอ อบต.บานน้ําบอ 1 บางหมู บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

4 ปตตานี ไมแกน ดอนทราย อบต.ดอนทราย 2 รังมดแดง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

5 ปตตานี สายบุรี บือเระ อบต.บือเระ 2 กอตอ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000

ปตตานี Total 12,100,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 พระนครศรีอยุธยาบางบาล น้ําเตา อบต.น้ําเตา 5 บางปลาหมอ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน ทับน้ํา อบต.ทับน้ํา 2 ลําปูเฒา บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

3 พระนครศรีอยุธยาเสนา สามตุม อบต.สามตุม 5 ทายวัด ขยายเขตประปา 25,200              

พระนครศรีอยุธยา Total 2,825,200          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 พะเยา กิ่ง อ.ภูซาง ทุงกลวย อบต.ทุงกลวย 6 บานสา ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

2 พะเยา เมือง แมกา อบต.แมกา 6 บ.แมกาไร ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 พะเยา เมือง แมปม อบต.แมปม 11 บานหวยบง ขยายเขตประปา 1,600,000          

4 พะเยา แมใจ เจริญราษฎร อบต.เจริญราษฎร 3 บานตนผ้ึง ขยายเขตประปา 2,630,000          

5 พะเยา แมใจ แมใจ อบต.แมใจ 8 บานปาตึงเหนือ ขยายเขตประปา 1,600,000          

6 พะเยา แมใจ แมสุก อบต.แมสุก 6 บานแมลูกกลาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

พะเยา Total 11,030,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 พังงา ตะกั่วปา ตําตัว อบต.บางไทร 3 เหนือ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 พังงา ทายเหมือง ลําแกน อบต.ลําแกน 4 ทาดินแดง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

พังงา Total 4,500,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 พัทลุง เขาชัยสน หานโพธิ์ อบต.หานโพธิ์ 10 นาดอน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

2 พัทลุง ตะโหมด แมขรี อบต.แมขรี 3 ดานโลด ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

3 พัทลุง บางแกว ทามะเดื่อ อบต.ทามะเดื่อ 3 สังเขยา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

พัทลุง Total 7,500,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 พิจิตร ตะพานหิน วังหลุม อบต.วังหลุม 7 คลองขุด ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 พิจิตร บางมูลนาก วังสําโรง อบต.วังสําโรง 6 หนองกอไผ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 พิจิตร สากเหล็ก หนองหญาไทร อบต.หนองหญาไทร 2 คลองทราย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

พิจิตร Total 4,000,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ 4 นาจาน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 พิษณุโลก บางกระทุม ไผลอม อบต.ไผลอม 10 บึงชาง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

3 พิษณุโลก บางระกํา บางระกํา อบต.บางระกํา 7 วังแดง ขยายเขตประปา 139,500             

4 พิษณุโลก พรหมพิราม ทับยายเชียง อบต.ทับยายเชียง 4 หนองมะคัง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

5 พิษณุโลก พรหมพิราม หอกลอง อบต.หอกลอง 3 ปากคลอง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 พิษณุโลก วัดโบสถ วัดโบสถ อบต.วัดโบสถ 6 เนินมะคึด ขยายเขตประปา 598,500             

พิษณุโลก Total 11,338,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 เพชรบุรี แกงกระจาน ปาเด็ง อบต.ปาเด็ง 5 สวนใหญพัฒนา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 เพชรบุรี บานแหลม บางตะบูน อบต.บางตะบูน 1 เกาะแกว ขยายเขตประปา 339,150             

3 เพชรบุรี เมือง บางจาก อบต.บางจาก 3 บานใหม ขยายเขตประปา 472,500             
4 เพชรบุรี  เขายอย หวยโรง อบต.หวยโรง 1,2,4 หวยโรง,บานถนน

,หวยโรงลาง
ขยายเขตประปา 2,724,000          

เพชรบุรี Total 4,035,650          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 เพชรบูรณ ชนแดน ศาลาลาย อบต.ศาลาลาย 5 คลองปลาหมอ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 เพชรบูรณ บึงสามพัน บึงสามพัน อบต.บึงสามพัน 4 บานราหุล ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 เพชรบูรณ บึงสามพัน พญาวัง อบต.พญาวัง 2 ซับสําราญใต ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 เพชรบูรณ บึงสามพัน ศรีมงคล อบต.ศรีมงคล 6 เขากะลา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

5 เพชรบูรณ บึงสามพัน สระแกว อบต.สระแกว 5 ซับไทร ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 เพชรบูรณ วังโปง ทายดง อบต.ทายดง 5 วังชะนางใต ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

7 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ซับสมบูรณ อบต.ซับสมบูรณ 5 กระทุมทอง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

8 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทาโรง อบต.ทาโรง 12 สนามบิน ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

9 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี พุเตย อบต.พุเตย 4 พุเตย ขยายเขตประปา 199,500             

10 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี วังใหญ อบต.วังใหญ 1 วังใหญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

11 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี สระประดู อบต.สระประดู 1 สามแยก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

12 เพชรบูรณ ศรีเทพ ประดูงาม อบต.ประดูงาม 5 ลําผักกาด ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

13 เพชรบูรณ หนองไผ กองทูล อบต.กองทูล 3 กองทูล ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

14 เพชรบูรณ หนองไผ ทาดวง อบต.ทาดวง 8 ทาดวง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

15 เพชรบูรณ หนองไผ นาเฉลียง อบต.นาเฉลียง 3 โรงบม ขยายเขตประปา 99,500              

16 เพชรบูรณ หนองไผ บัววัฒนา อบต.บัววัฒนา 2 ไรเหนือ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             
17 เพชรบูรณ หนองไผ เพชรละคร อบต.เพชรละคร 1,4,11,   

      13
กลุมบาน              
    เพชรละคร

ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

18 เพชรบูรณ หนองไผ วังทาดี อบต.วังทาดี 3 กลาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

19 เพชรบูรณ หนองไผ วังโบสถ อบต.วังโบสถ 2 ไทรทอง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

20 เพชรบูรณ หนองไผ หวยโปง อบต.หวยโปง 5 ปูจาว ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

21 เพชรบูรณ หลมสัก ตาลเดี่ยว อบต.ตาลเดี่ยว 10 รองไผ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

22 เพชรบูรณ หลมสัก ทาอิบุญ อบต.ทาอิบุญ 8 นาแซงนอย ขยายเขตประปา 299,000             

23 เพชรบูรณ หลมสัก บานไร อบต.บานไร 3 วังกะทะ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

24 เพชรบูรณ หลมสัก บานโสก อบต.บานโสก 3 โสก ขยายเขตประปา 420,000             

25 เพชรบูรณ หลมสัก ปากดุก อบต.ปากดุก 1 น้ําดุกชลประทาน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

26 เพชรบูรณ หลมสัก ฝายนาแซง อบต.ฝายนาแซง 6 หวยกอก บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

27 เพชรบูรณ หลมสัก สักหลง อบต.สักหลง 8 วังรอง ขยายเขตประปา 1,396,500          

เพชรบูรณ Total 38,314,500        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 แพร เดนชัย แมจั๊วะ อบต.แมจั๊วะ 9 แมจั๊วะ ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

2 แพร รองกวาง ไผโทน อบต.ไผโทน 8 ทุงดัวะ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 แพร รองกวาง แมยางฮอ อบต.แมยางฮอ 4 แมยางฮอ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 แพร รองกวาง รองกวาง อบต.รองกวาง 5 บานวังโปง ขยายเขตประปา 1,600,000          

5 แพร รองกวาง หวยโรง อบต.หวยโรง 2 หวยแกต ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

แพร Total 7,300,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร อบต.ศรีสุนทร 8 ลิพอนหัวหาร-      
  บอแร

ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

2 ภูเก็ต เมือง กะรน ทต.กะรน 1 กะรน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

ภูเก็ต Total 4,700,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองเหล็ก อบต.หนองเหล็ก 16 บานทัน ขยายเขตประปา 400,000             

2 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เหลา อบต.เหลา 11 แทนนคร บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

3 มหาสารคาม บรบือ หนองสิม อบต.หนองสิม 3 ศรีพิลา ขยายเขตประปา 100,000             

4 มหาสารคาม เมือง แวงนาง อบต.แวงนาง 5 หนองโพด ขยายเขตประปา 200,000             

มหาสารคาม Total 2,200,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 มุกดาหาร คําชะอี บานเหลา อบต.บานเหลา 5 แมด ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง อบต.ดงหลวง 11 บานไทยเจริญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 มุกดาหาร นิคมคําสรอย นากอก อบต.นากอก 13 คําเชียงสา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

มุกดาหาร Total 1,500,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 แมฮองสอน ขุนยวม แมยวมนอย อบต.แมยวมนอย 8 หัวแมลากะ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 แมฮองสอน ปาย ทุงยาว อบต.ทุงยาว 3 ทุงยาวใต ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 แมฮองสอน ปาย แมฮี้ อบต.แมฮี้ 3 ทาปาย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 แมฮองสอน สบเมย กองกอย อบต.กองกอย 4 เกี๋ยง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

แมฮองสอน Total 2,000,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ยโสธร คําเขื่อนแกว คงเจริญ อบต.คงเจริญ 6,7 แหลงทนู บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

2 ยโสธร คําเขื่อนแกว เหลาไฮ อบต.เหลาไฮ 5 กุดเปง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

ยโสธร Total 5,300,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ยะลา กรงปนัง หวยกระทิง อบต.หวยกระทิง 3 บารู ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 ยะลา รามัน ทานัง อบต.ทานัง 2 บานตรังตาดง ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

3 ยะลา รามัน เนินงาม อบต.เนินงาม 3 กัลแล บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

4 ยะลา รามัน บาโงย อบต.บาโงย 3 บานปาโละ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

ยะลา Total 10,200,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน น้ําใส อบต.น้ําใส 2 เทียมแข บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

2 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ อบต.แสนชาติ 1 เขวาชี ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

3 รอยเอ็ด เชียงขวัญ พระธาตุ อบต.พระธาตุ 6 ดอนสําราญเหนือ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

4 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ราชธานี อบต.ราชธานี 1 ราชธานี บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

5 รอยเอ็ด ปทุมรัตน โนนสงา อบต.โนนสงา 6 ขนวน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 รอยเอ็ด พนมไพร นานวล อบต.นานวล 3 โนนมวง ขยายเขตประปา 200,000             

7 รอยเอ็ด โพนทอง โพธิ์ศรีสวาง อบต.โพธ์ิศรีสวาง 2,7,11 ปอง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          
8 รอยเอ็ด เสลภูมิ ทามวง อบต.ทามวง 1,5 หนองสิม,             

    หนองแดง
ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

9 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาเมือง อบต.นาเมือง 16 นาสีนวล ขยายเขตประปา 20,000              

10 รอยเอ็ด หนองพอก โคกสวาง อบต.โคกสวาง 2 แกง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

11 รอยเอ็ด หนองพอก ทาสีดา อบต.ทาสีดา 4 ทรายทอง ขยายเขตประปา 50,000              

12 รอยเอ็ด หนองฮี สาวแห อบต.สาวแห 3 หนองแคน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

รอยเอ็ด Total 22,570,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ระนอง กระบุรี น้ําจืด อบต.น้ําจืด 7 บานบางหมีเหนือ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

2 ระนอง กะเปอร มวงกลวง อบต.มวงกลวง 2 บางเบน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 ระนอง กิ่ง อ.สุขสําราญ นาคา อบต.นาคา 6 แหลมนาว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

ระนอง Total 2,500,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ระยอง แกลง คลองปูน อบต.คลองปูน 9 หนองเสม็ดแดง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 ระยอง เขาชะเมา เขานอย อบต.เขานอย 1 บานทรัพยแสน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

3 ระยอง ปลวกแดง หนองไร อบต.หนองไร 6 คลองชอง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 ระยอง วังจันทร ชุมแสง อบต.ชุมแสง 7 วังโพลง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 ระยอง วังจันทร วังจันทร อบต.วังจันทร 3 ชงโค ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

ระยอง Total 11,200,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ราชบุรี บางแพ ดอนคา อบต.ดอนคา 4 ดอนคา บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

2 ราชบุรี บานโปง บานมวง อบต.บานมวง 3 มวง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 ราชบุรี ปากทอ ทุงหลวง อบต.ทุงหลวง 4 พุคาย ขยายเขตประปา 478,800             

4 ราชบุรี ปากทอ วันดาว อบต.ปากทอ 2 หนองเสือ ขยายเขตประปา 299,000             

5 ราชบุรี ปากทอ ปาไก อบต.ปาไก 3 ปาไก ขยายเขตประปา 896,000             

6 ราชบุรี ปากทอ วังมะนาว อบต.วังมะนาว 6,7 หวยนอย ขยายเขตประปา 1,113,000          

7 ราชบุรี ปากทอ หวยยางโทน อบต.หวยยางโทน 2 หวยยางโทน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

8 ราชบุรี เมือง เกาะพลับพลา อบต.เกาะพลับพลา 8 เกาะลอย ขยายเขตประปา 278,000             

9 ราชบุรี เมือง คูบัว อบต.คูบัว 1 - 5 ตากแดด ขยายเขตประปา 827,900             

ราชบุรี Total 7,392,700          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ลพบุรี ชัยบาดาล เขาแหลม อบต.เขาแหลม 6 ส่ีแยกตลาด          
   หงษไทย

ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 ลพบุรี ชัยบาดาล ชัยนารายณ อบต.ชัยนารายณ 1 ศิริบรรพต ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 ลพบุรี บานหมี่ ดงพลับ อบต.บางกะพี้ 3 แคสูง ขยายเขตประปา 22,000              

4 ลพบุรี เมือง บานขอย อบต.บานขอย 11 ขอยใต บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

ลพบุรี Total 5,022,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ลําปาง งาว บานแหง อบต.บานแหง 8 รองเห็ดพัฒนา ขยายเขตประปา 285,000             

2 ลําปาง เมืองปาน หัวเมือง อบต.หัวเมือง 5 หัวเมือง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 ลําปาง แมทะ บานบอม อบต.บานบอม 6 บอมพัฒนา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

4 ลําปาง แมทะ หัวเสือ อบต.หัวเสือ 11 แมลู ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 ลําปาง วังเหนือ ทุงฮั้ว อบต.ทุงฮั้ว 4 ทุงฮั้ว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

6 ลําปาง วังเหนือ วังแกว อบต.วังแกว 3 ปาแหนง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

7 ลําปาง สบปราบ นายาง อบต.นายาง 7 แกน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

8 ลําปาง เสริมงาม เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง 2 กิ่งหวยเบิก บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

9 ลําปาง หางฉัตร หนองหลม อบต.หนองหลม 3 หล่ิงกาน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

ลําปาง Total 12,785,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ลําพูน บานโฮง บานโฮง อบต.บานโฮง 11 สบลอง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

2 ลําพูน แมทา ทาแมลอบ อบต.ทาแมลอบ 1 ปงแมลอบ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

3 ลําพูน ล้ี กอ อบต.กอ 4 กอทา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 ลําพูน ล้ี แมลาน อบต.แมลาน 4 แมกองวะ บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

5 ลําพูน ล้ี ล้ี อบต.ล้ี 7 ปาหก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

ลําพูน Total 10,300,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 เลย นาดวง นาดวง อบต.นาดวง 6 ปาหวายพัฒนา บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

2 เลย ปากชม ปากชม อบต.ปากชม 9 โนนสมบูรณ ขยายเขตประปา 200,000             

3 เลย ผาขาว โนนปาซาง อบต.โนนปาซาง 4 โสกนกไกนา บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

4 เลย ภูเรือ สานตม อบต.สานตม 1 สานตม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 เลย ภูหลวง เลยวังไสย อบต.เลยวังไสย 4 ไรสุขสันต บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

6 เลย เมือง กกทอง อบต.กกทอง 3 กกทอง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000

เลย Total 8,300,000

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 ศรีสะเกษ กันทรลักษ ชํา อบต.ชํา 1 ชํา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 ศรีสะเกษ กันทรารมย ดู อบต.ดู 8 หนองถิม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 ศรีสะเกษ กันทรารมย ดูน อบต.ดูน 1 ดูน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 ศรีสะเกษ กันทรารมย หนองบัว อบต.หนองบัว 3 โนนทราย บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

5 ศรีสะเกษ กันทรารมย อีปาด อบต.อีปาด 2 ทุงม่ัง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

6 ศรีสะเกษ ขุขันธ โคกเพชร อบต.โคกเพชร 4 ภูมิศาลา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

7 ศรีสะเกษ ขุขันธ ดองกําเม็ด อบต.ดองกําเม็ด 2 บึง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

8 ศรีสะเกษ ขุขันธ ตาอุด อบต.ตาอุด 2 ตาอุดเหนือ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

9 ศรีสะเกษ ขุขันธ นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา 6 นิคมเขต 6,7 ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

10 ศรีสะเกษ ขุขันธ ปราสาท อบต.ปราสาท 1 บานปราสาท บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

11 ศรีสะเกษ ขุขันธ ศรีตะกูล อบต.ศรีตะกูล 2 บ.สนวนตะวันตก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

12 ศรีสะเกษ ขุขันธ หนองฉลอง อบต.หนองฉลอง 10 หนองโพธิ์ ขยายเขตประปา 2,840,000          

13 ศรีสะเกษ ขุนหาญ โนนสูง อบต.โนนสูง 6 หนองบัว ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

14 ศรีสะเกษ ขุนหาญ หวยจันทร อบต.หวยจันทร 1 กันตรอง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

15 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง นําเกล้ียง อบต.นําเกล้ียง 2 ลุมภู ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

16 ศรีสะเกษ บึงบูรพ เปาะ อบต.เปาะ 10 มวงงาม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

17 ศรีสะเกษ ปรางคกู กู อบต.กู 14 บานกูตะวันตก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

18 ศรีสะเกษ ปรางคกู สวาย อบต.สวาย 1 สวาย บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

19 ศรีสะเกษ พยุห หนองคอ อบต.หนองคอ 1 หนองคา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

20 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ อีเช อบต.อีเช 2 พระ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

21 ศรีสะเกษ ไพรบึง ประสาทเยอ อบต.ประสาทเยอ 8 คูสีแจ บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

22 ศรีสะเกษ เมือง โพธ์ิ อบต.โพธ์ิ 2 อีลอก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

23 ศรีสะเกษ เมือง หนองไฮ อบต.หนองไฮ 3 แก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

24 ศรีสะเกษ เมืองจันทร หนองใหญ อบต.หนองใหญ 6 แกงเลี้ยว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

25 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย กุดเมืองฮาม อบต.กุดเมืองฮาม 8 กุดเมืองฮาม ขยายเขตประปา 2,840,000          

26 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย ยางชุมใหญ อบต.ยางชุมใหญ 7 ยางชุมใหญ ขยายเขตประปา 2,840,000          

27 ศรีสะเกษ ราษีไศล จิกสังขทอง อบต.จิกสังขทอง 5 บานสะคาม บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

28 ศรีสะเกษ ราษีไศล ดาน อบต.ดาน 5 คล่ีตุน บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

29 ศรีสะเกษ วังหิน ทุงสวาง อบต.ทุงสวาง 11 สมอ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

30 ศรีสะเกษ วังหิน โพนยาง อบต.โพนยาง 10 เสนอย บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

31 ศรีสะเกษ วังหิน ศรีสําราญ อบต.ศรีสําราญ 2 หนองกุม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

32 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีโนนงาม อบต.ศรีโนนงาม 6 โนนหนองบัว บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

33 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ สะพุง อบต.สะพุง 14 ศรีสวางพัฒนา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

34 ศรีสะเกษ ศิลาสาด โจดมวง อบต.โจดมวง 3 หนองบัวหลน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

35 ศรีสะเกษ ศิลาสาด หนองบัวดง อบต.หนองบัวดง 9 บานดงเค็ง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

36 ศรีสะเกษ หัวยทับทัน หวยทับทัน อบต.หวยทับทัน 3 บกพอก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

37 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย แขม อบต.แขม 12 โนนสายใต ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

38 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โคกหลาม อบต.โคกหลาม 1 หนองโปรง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

39 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย แบ อบต.แบ 9 นาสอง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

40 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ปะอาว อบต.ปะอาว 4 ดู ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

41 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อีหลํ่า อบต.อีหลํ่า 7 หนองเหล็ก ขยายเขตประปา 2,840,000          

ศรีสะเกษ Total 65,860,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สกลนคร เตางอย เตางอย อบต.เตางอย 4 นางอย ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 สกลนคร นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน อบต.นิคมน้ําอูน 4 ชัยมงคล ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 สกลนคร นิคมน้ําอูน หนองปลิง อบต.หนองปลิง 1 หนองผักเทียม ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

4 สกลนคร เมือง พังขวาง อบต.พังขวาง 13 โนนสูง ขยายเขตประปา 200,000             

5 สกลนคร เมือง มวงลาย อบต.มวงลาย 3 อีเลิศ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 สกลนคร วานรนิวาส คอนสวรรค อบต.คอนสวรรค 2 คอนสาย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

7 สกลนคร วานรนิวาส นาคํา อบต.นาคํา 4 ดอนมุย บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

8 สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว อบต.คอเขียว 5 โคกตาดทอง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

9 สกลนคร สวางแดนดิน โคกสี อบต.โคกสี 9 บานสามแยก ขยายเขตประปา 40,000              

10 สกลนคร สวางแดนดิน ตาลโกน อบต.ตาลโกน 2,11 โคกพุทรา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

11 สกลนคร สวางแดนดิน สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน 5 ดอนวังเงิน ขยายเขตประปา 20,000              

12 สกลนคร สองดาว สองดาว อบต.สองดาว 5 หนองใส ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

สกลนคร Total 18,260,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สงขลา จะนะ น้ําขาว อบต.น้ําขาว 4 ทาคู ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 สงขลา นาทวี ฉาง อบต.ฉาง 6 คอกชาง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

3 สงขลา นาหมอน ทุงขมิ้น อบต.ทุงขมิ้น 2 ลานไทร ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 สงขลา บางกล่ํา บานหาร อบต.บานหาร 2 ทาหาด ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

5 สงขลา สทิงพระ จะทิ้งพระ อบต.จะทิ้งพระ 1 พังเภา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 สงขลา สทิงพระ ดีหลวง อบต.ดีหลวง 8 พังไมไผ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

7 สงขลา สทิงพระ บอดาน อบต.บอดาน 2 บอดาน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

8 สงขลา สทิงพระ วัดจันทร อบต.วัดจันทร 6 พลี ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

9 สงขลา สะเดา สํานักแตว อบต.สํานักแตว 10 ทุงใหญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

10 สงขลา สะบายอย ธาคีรี อบต.ธาคีรี 6 หาดทราย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

11 สงขลา หาดใหญ คลองอูตะเภา อบต.คลองอูตะเภา 4 หนองบัว บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

12 สงขลา หาดใหญ บานพรุ อบต.บานพรุ 3 ชายคลอง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

สงขลา Total 27,000,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สตูล ทาแพ ทาเรือ อบต.ทาเรือ 5 ควนพัฒนา บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

2 สตูล ทาแพ แป-ระ อบต.แป-ระ 2 ควนโทะ บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

3 สตูล ทาแพ สาคร อบต.สาคร 3 ลิดี ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

4 สตูล ทุงหวา ปาแกบอหิน อบต.ปาแกบอหิน 1 ปาแกบอหิน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

5 สตูล เมือง ฉลุง อบต.ฉลุง 13 ริมหวย บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

6 สตูล ละงู เขาขาว อบต.เขาขาว 2 หาญ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

สตูล Total 12,800,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สมุทรปราการ บางบอ คลองนิยม        
    ยาตรา

อบต.คลองนิยม       
      ยาตรา

1 ฉะบัง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 สมุทรปราการ บางบอ บานระกาศ อบต.บานระกาศ 2 บางนางเพ็ง ขยายเขตประปา 399,000             

3 สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ อบต.หนองปรือ 2 คลองทองคุง ขยายเขตประปา 1,260,000          

สมุทรปราการ Total 2,159,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สมุทรสงคราม บางคนที บางกุง อบต.โรงหีบ 5 วัดโบสถ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

สมุทรสงคราม Total 500,000             

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สมุทรสาคร กระทุมแบน บางยาง อบต.บางยาง 12 แหลมบางยาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 สมุทรสาคร กระทุมแบน สวนหลวง อบต.สวนหลวง 7 หลักส่ี ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 สมุทรสาคร บานแพว เกษตรพัฒนา ทต.เกษตรพัฒนา 4 วังนางกุ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             
4 สมุทรสาคร บานแพว เจ็ดร้ิว อบต.เจ็ดร้ิว 3 บานตนคลอง       

    เจ็ดร้ิว
ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)              500,000 

5 สมุทรสาคร บานแพว หลักสอง อบต.หลักสอง 7 รางชางสี ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

สมุทรสาคร Total 2,500,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สระแกว กิ่งอ.วังสมบูรณ วังใหม อบต.วังใหม 13 บานวังเจริญ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 สระแกว เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ อบต.เขาฉกรรจ 8 พรสวรรค บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

3 สระแกว คลองหาด ซับมะกรูด อบต.ซับมะกรูด 7 คลองกลาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 สระแกว คลองหาด ไทยอุดม อบต.ไทยอุดม 3 ซับถาวร ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 สระแกว คลองหาด ไทรเดี่ยว อบต.ไทรเด่ียว 8 คลองวังจิก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 สระแกว คลองหาด เบญจขจร อบต.เบญจขจร 3 เขาจานแกน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

7 สระแกว โคกสูง โนนหมากมุน อบต.โนนหมากมุน 3 หนองจาน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

8 สระแกว อรัญประเทศ คลองทับจันทร อบต.คลองทับจันทร 7 เขาดิน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

9 สระแกว อรัญประเทศ ทับพริก อบต.ทับพริก 2 บานทับพริก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

สระแกว Total 14,000,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ผ้ึงรวง อบต.ผ้ึงรวง 2,5 ผ้ึงรวง ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

2 สระบุรี เมือง นาโฉง อบต.ดาวเรือง 2 บานเจดียงาม ขยายเขตประปา 159,600             

3 สระบุรี เสาไห งิ้วงาม  อบต.ทาชาง 4 ทุงมะสาน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 สระบุรี เสาไห เมืองเกา อบต.เมืองเกา 5 บานนาหวย ขยายเขตประปา 253,500             

5 สระบุรี หนองแค หนองจิก อบต.หนองจิก 4 ไรกลางนา ขยายเขตประปา 315,000             

6 สระบุรี หนองโคน ดอนทอง อบต.ดอนทอง 2 บางระกํา ขยายเขตประปา 137,400             

7 สระบุรี หนองแซง เขาดิน  อบต.มวงหวาน 6 หนองขันแตก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

8 สระบุรี หนองโดน หนองโดน อบต.หนองโดน 1 ตลาดใหม ขยายเขตประปา 84,400              

สระบุรี Total 6,149,900          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สุโขทัย คีรีมาศ หนองกระดิ่ง อบต.หนองกระดิ่ง 5 แมน้ําบน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          
2 สุโขทัย บานดาน            

   ลานหอย
หนองหญา       
   ปลอง

อบต.หนองหญา      
   ปลอง

2 เขาปูน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 สุโขทัย เมือง ปากพระ อบต.ปากพระ 6 วังกุง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000

4 สุโขทัย ศรีนคร ศรีนคร อบต.ศรีนคร 6 หนองโสน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

5 สุโขทัย ศรีนคร หนองบัว อบต.หนองบัว 4 หนองบัว บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

6 สุโขทัย สวรรคโลก ปากุมเกาะ อบต.ปากุมเกาะ 11 คลองแค ขยายเขตประปา 99,500              

สุโขทัย Total 7,399,500          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สุพรรณบุรี หนองหญาไช หนองโพธิ์ อบต.หนองโพธิ์ 10 หนองปลอง ขยายเขตประปา 84,500              

2 สุพรรณบุรี หนองหญาไช หนองราชวัตร อบต.หนองราชวัตร 6 ทับมะเขือ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

3 สุพรรณบุรี อูทอง เจดีย อบต.เจดีย 1 ไผลูกนก ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

4 สุพรรณบุรี อูทอง ดอนมะเกลือ อบต.ดอนมะเกลือ 7 นอกนา ขยายเขตประปา 168,000             

5 สุพรรณบุรี  ศรีประจันต ปลายนา อบต.ปลายนา 3 ดอนกระทือ บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

สุพรรณบุรี Total 6,252,500          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม กะเปา อบต.กะเปา 4 บานบางระกา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 สุราษฎรธานี เคียนซา เขาตอก อบต.เขาตอก 5 บานทุงจูด ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

3 สุราษฎรธานี ทาฉาง ปากฉลุย อบต.ปากฉลุย 2 บางคราม ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

4 สุราษฎรธานี ทาชนะ วัง อบต.วัง 7 บานทามวง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

5 สุราษฎรธานี บานตาขุน พรุไทย อบต.พรุไทย 6 บานทา บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

6 สุราษฎรธานี พนม พังกาญจน ทต.พนม 5 บางยวน ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

7 สุราษฎรธานี พนม พลูเถื่อน อบต.พลูเถื่อน 3 บางโหว ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

8 สุราษฎรธานี พุนพิน น้ํารอบ อบต.น้ํารอบ 3 ทุงหลวง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

9 สุราษฎรธานี พุนพิน ศรีวิชัย อบต.ศรีวิชัย 2 ดอนทราย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

10 สุราษฎรธานี พุนพิน หัวเตย อบต.หัวเตย 6 หัวเตยลาง ขยายเขตประปา 330,000             

11 สุราษฎรธานี เมือง คลองฉนาก อบต.คลองฉนาก 1 คลองฉนาก ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

12 สุราษฎรธานี เมือง บางไทร อบต.บางไทร 4 ทองลวง ขยายเขตประปา 600,000             

13 สุราษฎรธานี เมือง บางใบไม อบต.บางใบไม 4 บานบางไผ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

สุราษฎรธานี Total 30,430,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 สุรินทร กาบเชิง ตะเคียน อบต.ตะเคียน 9 ตะเคียน บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

2 สุรินทร จอมพระ กระหาด อบต.กระหาด 9 วันเดงเบง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 สุรินทร จอมพระ ชุมแสง อบต.ชุมแสง 1 ชุมแสง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

4 สุรินทร จอมพระ เปนสุข อบต.เปนสุข 2 สวาย ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          
5 สุรินทร ชุมพลบุรี กระเบ้ือง อบต.กระเบ้ือง 8 บานหนอง            

    พิมานใต  8
ขยายเขตประปา 199,500             

6 สุรินทร ทาตูม ทุงกุลา อบต.ทุงกุลา 6 โนนระเวียง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

7 สุรินทร บัวเชด จรัส อบต.จรัส 8 บานจรัสพัฒนา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

8 สุรินทร บัวเชด บัวเชด อบต.บัวเชด 2 บัวขุนแจง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

9 สุรินทร บัวเชด สําเภาลูน อบต.สําเภาลูน 4 สวาท ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

10 สุรินทร ปราสาท ประทัดบุ อบต.ประทัดบุ 6 บานสวายปรีง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

11 สุรินทร ปราสาท ปราสาททนง อบต.ปราสาททนง 4 โคกยางชุม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

12 สุรินทร ปราสาท สมุด อบต.สมุด 7 สมุด ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

13 สุรินทร เมืองสุรินทร ต้ังใจ อบต.ต้ังใจ 9 ต.ต้ังใจ ขยายเขตประปา 399,000             

14 สุรินทร ลําดวน ลําดวน อบต.ลําดวน 6 ตาเมาะ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

15 สุรินทร สนม สนม อบต.สนม 9 สําโรง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

16 สุรินทร สนม หนองระฆัง อบต.หนองระฆัง 2 นาดี ขยายเขตประปา 598,000             

17 สุรินทร สนม หนองอียอ อบต.หนองอียอ 6 อาเลา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

18 สุรินทร สนม หัวงัว อบต.หัวงัว 7 กานเหลือง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

19 สุรินทร สําโรงทาบ กระออม อบต.กระออม 5 หนองหมี ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

20 สุรินทร สําโรงทาบ เกาะแกว อบต.เกาะแกว 5 โคกเจริญ ขยายเขตประปา 598,500             

21 สุรินทร สําโรงทาบ ศรีสุข อบต.ศรีสุข 8 หนองเสือ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

22 สุรินทร สําโรงทาบ สะโน อบต.สะโน 5 แขม ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

23 สุรินทร สําโรงทาบ เสม็จ อบต.เสม็จ 6 ตาก่ํา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

24 สุรินทร สําโรงทาบ หนองฮะ อบต.หนองฮะ 2 ทามวง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

25 สุรินทร สําโรงทาบ หมื่นศรี อบต.หม่ืนศรี 4 เสม็จ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

สุรินทร Total 54,095,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 หนองคาย กิ่งอ.โพธ์ิตาก โพธิ์ตาก อบต.โพธ์ิตาก 4 สาวแล ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 หนองคาย บึงโขงหลง โพธิ์หมากแขง อบต.โพธ์ิหมากแขง 11 โนนศิลา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 หนองคาย ปากคาด นากั้ง อบต.นากั้ง 1 นากั้ง บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

4 หนองคาย รัตนวาป บานตอน อบต.บานตอน 8 หนองต้ิว บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

หนองคาย Total 6,500,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 หนองบัวลําภู นาวัง เทพศิริ อบต.เทพศิริ 4 วังโปรง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 หนองบัวลําภู เมือง นามะเฟอง อบต.นามะเฟอง 5 โนนสวาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาดี อบต.นาดี 2 โนนงาม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

หนองบัวลําภู Total 4,000,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 อางทอง วิเศษชัยชาญ สาวรองไห อบต.สาวรองไห 7 ไผเกาะ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 อางทอง แสวงหา แสวงหา อบต.แสวงหา 4 แสวงหา ขยายเขตประปา 219,400             

อางทอง Total 719,400             

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 อํานาจเจริญ เมือง ดอนเมย อบต.ดอนเมย 2 กอ ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

2 อํานาจเจริญ เมือง บุง อบต.บุง 4 บานโนนใจดี ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 อํานาจเจริญ เมือง สรางนกทา อบต.สรางนกทา 15 โคกยาว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ดงมะยาง อบต.ดงมะยาง 1,5,7 ดงมะยาง ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

5 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อํานาจ อบต.อํานาจ 3 ยางชา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

6 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม โพนทอง อบต.โพนทอง 2 สวาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

7 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม หนองสามสี อบต.หนองสามสี 6 เนินกุง บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

8 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม หนองไฮ อบต.หนองไฮ 5 ดอนหมู ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

9 อํานาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน อบต.หัวตะพาน 9 ดอนหวาน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

อํานาจเจริญ Total 13,700,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 อุดรธานี กุมภวาป กุมภวาป อบต.กุมภวาป 12 โพธ์ิสงา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 อุดรธานี กูแกว คอนสาย อบต.คอนสาย 8 คอนสาย ขยายเขตประปา 150,000             

3 อุดรธานี กูแกว โนนทองอินทร อบต.โนนทองอินทร 6 เหลาสวนกลวย ขยายเขตประปา 300,000             

4 อุดรธานี ทุงฝน ทุงฝน อบต.ทุงฝน 6 ทาชวง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

5 อุดรธานี บานดุง ดงเย็น อบต.ดงเย็น 2 บานปาเปา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

6 อุดรธานี หนองวัวซอ หมากหญา อบต.หมากหญา 5 ผาสิงห ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

7 อุดรธานี หนองหาน บานยา อบต.บานยา 1 ยา ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

อุดรธานี Total 12,950,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 อุตรดิตถ ตรอน หาดสองแคว อบต.หาดสองแคว 5 แหลมคูณ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

2 อุตรดิตถ ทาปลา ทาปลา อบต.ทาปลา 3 น้ําคอม ขยายเขตประปา 105,000             

3 อุตรดิตถ ทาปลา นางพญา อบต.นางพญา 5 นางพญา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 อุตรดิตถ ทาปลา รวมจิต อบต.รวมจิต 8 แดนทอง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

5 อุตรดิตถ ทาปลา รวมใจ อบต.รวมใจ 7 หนองโบสถ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

6 อุตรดิตถ ทาปลา หาดลา อบต.หาดลา 9 เนินสูง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

7 อุตรดิตถ เมือง ขุนฝาง อบต.ขุนฝาง 7 ปางวัว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

8 อุตรดิตถ เมือง ถ้ําฉลอง อบต.ถ้ําฉลอง 3 บานวังถ้ํา ผิวดินขนาดใหญมาก 4,200,000          

อุตรดิตถ Total 9,805,000          

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 อุทัยธานี บานไร บานบึง อบต.บานบึง 5 หวยบง ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          
2 อุทัยธานี บานไร บานใหม           

    คลองเคียน
อบต.บานใหม         
     คลองเคียน

1 บานเขาลูกโล ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

3 อุทัยธานี บานไร หนองบมกลวย อบต.หนองบมกลวย 6 บานหนองหิน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ดอนขวาง อบต.ดอนขวาง 3 บานหนองตางู ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

5 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เนินแจง อบต.เนินแจง 7 บานเขาพะแวง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

6 อุทัยธานี สวางอารมณ หนองหลวง อบต.หนองหลวง 3 ดงสําราญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

7 อุทัยธานี หนองฉาง หนองนางนวล อบต.หนองนางนวล 10 หนองมะขามปอม ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

8 อุทัยธานี หนองฉาง อุทัยเกา อบต.อุทัยเกา 10 หนองจิกขาว ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

9 อุทัยธานี  ทัพทัน หนองสระ อบต.หนองสระ 3 หนองสระ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

อุทัยธานี Total 12,000,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

1 อุบลราชธานี เขมราฐ หนองสิม อบต.หนองสิม 8 ปงคอม ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

2 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก อบต.ยางขี้นก 6 กอนอย ขยายเขตประปา 199,500             

3 อุบลราชธานี เดชอุดม ปาโมง อบต.ปาโมง 5 คํากลาง ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

4 อุบลราชธานี ตระการพืชผล กุศกร อบต.กุศกร 2 จิก บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

5 อุบลราชธานี ตระการพืชผล โคกจาน อบต.โคกจาน 10 แอมเจริญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             
6 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เซเปด อบต.เซเปด 4,6 มวงธง,เสาธง       

      ใหญ
ขยายเขตประปา 598,500

7 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ตระการ อบต.ตระการ 6 ตระการ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

8 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ตากแดด อบต.ตากแดด 1 หนองขุน บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

9 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทาหลวง อบต.ทาหลวง 9 แกงอะฮวนใต บาดาลขนาดกลาง 1,500,000          

10 อุบลราชธานี ตระการพืชผล สะพือ อบต.สะพือ 2 นางิ้ว ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

11 อุบลราชธานี ตาลสุม หนองกุง อบต.หนองกุง 3 คําแคน ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

12 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม นาเกษม อบต.นาเกษม 5 โนนใหญ ผิวดินขนาดใหญ 3,000,000          

13 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร บานแขม อบต.บานแขม 7 หนองสําราญ ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

14 อุบลราชธานี วารินชําราบ หวยขะยุง อบต.หวยขะยุง 8 น้ําคํา ถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99) 500,000             

15 อุบลราชธานี สําโรง บอน อบต.บอน 1 บอน บาดาลขนาดใหญ 2,300,000          

อุบลราชธานี Total 22,098,000        

ใฃแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา โดยดูรายละเอียดไดจาก  wibsite  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  http://www.thailocaladmin.go.th.

หมายเหตุ  การกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง, บาดาลขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญ, ผิวดินขนาดใหญมาก, และถังกักเก็บน้ําฝน (ฝ.99)



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยดําเนินการ หมูท่ี หมูบาน ความตองการ งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางระบบประปาหมูบาน
รหัสงบประมาณ  1500810102500025

ผลรวมทั้งหมด 988,000,000        




