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คำนำ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว/าด1วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 ให1ไว1 ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว/าด1วยหลักเกณฑ9และ

วิธีการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให1ไว1 ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 

มาตรา 16 และมาตรา 4 ตามลำดับ ให1ส/วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส/วนราชการนั้น 

โดยจัดทำเป\นแผนห1าป] ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบจำแนก

แผนออกเป\น 3 ระดับ ประกอบด1วย แผนระดับที่ 1 ได1แก/ ยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป] แผนระดับที่ 2 

ได1แก/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ แผนแม/บทภายใต1ยุทธศาสตร9ชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว/าด1วยความมั่นคงแห/งชาติ แผนระดับ 3 หมายถึง แผนท่ี

จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ให1บรรลุเปgาหมายท่ี

กำหนดไว1 หรือจัดทำข้ึนตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว/าง

ประเทศ  

กรมทรัพยากรน้ำ ได1จ ัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป]  

(พ.ศ. 2561-2580) และระยะทุก 5 ป] ให1สอดคล1องกับยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป] แผนแม/บทภายใต1

ยุทธศาสตร9ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนอื ่นๆ ที ่เก ี ่ยวข1อง เพื ่อเป\น 

กรอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร9และแผนงาน/โครงการของกรมทรัพยากรน้ำไปสู/การปฏิบัติ

ได1บรรลุตามวัตถุประสงค9ที ่กำหนด และเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ/าย

ประจำป] รวมท้ังใช1เป\นเคร่ืองมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำ อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานด1านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ของประเทศให1มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุดต/อประชาชนต/อไป 
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บทสรุปผู0บริหาร 

 

การกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน้ำดําเนินการจัดทําขึ ้นให1สอดคล1องกับ

เปgาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป] แผนแม/บทภายใต1ยุทธศาสตร9ชาติ แผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต/อรัฐสภา 

แผนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข1อง ด1วยการรวบรวมข1อมูลประกอบการจัดทําแผนโดยใช1วิธีการ ระดมความ

คิดเห็นจากหน/วยงานที ่เกี่ยวข1องและการประชุมผู 1บริหาร เจ1าหน1าที่ ผู 1ทรงคุณวุฒิ หน/วยงาน รวมถึง

ผู1รับบริการและผู1มีส/วนได1ส/วนเสียเพื่อร/วมกําหนดทิศทางในอนาคต และทบทวนกระบวนการทํางาน รวมทั้ง

วิเคราะห9ขีดความสามารถองค9กร เพื่อนํามาวิเคราะห9 ความคาดหวังและทิศทางในอนาคต กําหนดจุดแข็ง 

จุดอ/อน ภัยคุกคาม และโอกาส (SWOT) สภาพแวดล1อมองค9กรภายใต1แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐสู/

ความเป\นเลิศ (Excellence Framework) เพื ่อจัดทํากรอบยุทธศาสตร9การพัฒนาสู /ความยั ่งยืนแบบมี 

ส/วนร/วมของผู1ที่มีส/วนได1ส/วนเสีย มีเปgาหมายของแผนที่สําคัญ เพื่อนําไปสู/การบรรลุเปgาหมายการพัฒนาที่

ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งด1านสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล1อม ธรรมาภิบาล และความเป\นหุ1นส/วนความร/วมมือ 

ระหว/างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย/างบูรณาการให1ทุกฝëายที่เกี่ยวข1องได1เข1ามามีส/วนร/วมโดยเป\น

การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต ร/วมกัน ไม/ว/าจะเป\นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล1อม และคุณภาพชีวิต โดยให1

ความสําคัญกับการสร1างสมดุลทั้ง 3 ด1าน อันจะนําไปสู/ “ทรัพยากรน้ำมั่นคงเพื่อประชาชนใช1ประโยชน9อย/าง

มัง่ค่ังและย่ังยืน” ต/อไป  
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ทรัพยากรน้ำม่ันคง : ยกระดับค/าดัชนีความมั่งคงด1านน้ำ ประกอบด1วย 5 ดัชนีย/อย ดังน้ี 

(1) ด ัชน ีความม ั ่นคงด 0านน ํ ้าอ ุปโภคบร ิโภค (KD1 – Household Water 

Security) เ ป \ น ด ั ชน ี ช ี ้ ว ั ด ภาย ใต 1 ร า ย ง าน  Asian Water Development Outlook ขอ ง  ASIAN 

DEVELOPMENT BANK โดยจัดให1มีน้ําสะอาดใช1ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา

ที่เข1าถึงได1 มีระบบการจัดการน้ําชุมชนที่เหมาะสม (KD1 ตามเกณฑ9 ADB: ความมั่นคงด1านน้ําอุปโภคบริโภค) 

กับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล1อมอย/างย่ังยืน ประกอบไปด1วยร1อยละการเข1าถึงน้ําประปา 

(% Piped water access: PWI) ร1อยละการเข1าถึงสุขาภิบาลที่ดี (% Sanitation access) โดยแสดงในรูป

ดัชนีสุขาภิบาล (Sanitation index: SI) การมีอนามัยที่ดี (Hygiene) โดยแสดงในรูปดัชนีป]สุขภาวะที่ปรับ

ด1วยความบกพร/องทางสุขภาพ (Disability-Adjusted Life Year: DALY)  

(2) ดัชนีความมั่นคงด0านน้ําเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (KD2 – Economic Water 

Security) เ ป \ น ด ั ชน ี ช ี ้ ว ั ด ภาย ใต 1 ร า ย ง าน  Asian Water Development Outlook ขอ ง  ASIAN 

DEVELOPMENT BANK โดยพ ิจารณา (1) จ ัดให 1ม ีน ํ ้าอย /างเพ ียงพอส ําหร ับการพัฒนาเกษตรและ 

อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท/องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พร1อมมีระบบดูแลน้ํา

ภายในพื้นที่สําหรับผู1ใช1นํ้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม/ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรนํ้าฝน พื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ แหล/งท/องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค/าและเป\นมิตรต/อ สิ่งแวดล1อม โดยทบทวน

ระบบนํ้าตามการปรับโครงสร1างเกษตร และอุตสาหกรรมที ่เปลี ่ยนไป (2) เน1นปรับโครงสร1างการใช1น้ํา  

(3) กําหนดสัดส/วน การใช1น้ําในแต/ละภาคส/วน (KD2 ตามเกณฑ9 ADB) (4) มีระบบการขออนุญาตใช1น้ํา โดย

พิจารณาตามเกณฑ9 ความสําคัญ และผลิตภาพการใช1น้ํา และ (5) การใช1เทคโนโลยีสมัยใหม/ เพื่อสนับสนุน

การสร1างมูลค/าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ซึ่ง

ดัชนีความมั่นคงด1านนํ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถวัดได1จากประสิทธิภาพการใช1นํ้าในการผลิตเชิง

เศรษฐกิจ 3 ด1าน คือ การเกษตร (Agricultural: AWSI) อุตสาหกรรม (Industrial: IWSI) และการผลิต

พลังงาน (Energy: EWSI)  

(3) ดัชนีความมั่นคงด0านนํ้าในเขตเมือง (KD3 – Urban water Security) เป\น

ดัชนีชี้วัดภายใต1รายงาน Asian Water Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK ซึ่ง

สะท1อนถึงการจัดการน้ําในเขตเมือง โดย (1) จัดให1มีน้ําเพียงพอต/อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู/

อาศัย การพาณิชย9และบริการ พร1อมระบบจัดการนํ้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังนํ้า ระบบกระจายนํ้าดี 

ระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบปgองกันน้ําท/วมและระบายน้ํา คุณภาพในทางน้ํา สําหรับภาคบริการในเขตเมือง 

รวมถึงนํ้าสําหรับผู1มีรายได1ตํ่าในชุมชนเมืองให1เพียงพอต/อความต1องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย

"ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช0ประโยชนmย่ังยืน" 

วิสัยทัศนm (Vision) 



  3 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8 

พัฒนาระบบน้ําในเมืองที่มีความเช่ือมโยง มแีหล/งน้ําสํารอง ทบทวนและจัดทําแผนตาม ความสําคัญของแต/

ละพื้นที่ และใช1นํ้าจากหลายแหล/ง การใช1นํ้าซํ้าในพื้นที่วิกฤติ (KD3 ตามเกณฑ9 ADB) และ (2) สร1างระบบ

ระบายนํ้า ระบบกัก เก็บนํ้าในเมืองรวมถึงเมืองซับนํ้า (Sponge city) ดัชนีความมั่นคงด1านนํ้าในเขตเมอืง

ประกอบไปร1อยละการเข1าถึงระบบประปา ความเสียหายทาง เศรษฐกิจเนื่องจากนํ้าท/วมและพายุ (คิดเป\น

ร1อยละของ GDP) ร1อยละของปริมาณน้ําเสียที่ได1รับการบําบัดและ river health index  

(4) ดัชนีความมั่นคงด0านนํ้าเพื่อสิ่งแวดล0อม (KD4 – Environmental Water 

Security) เป\นดัชนีช้ีวัดภายใต1รายงาน Asian Water Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT 

BANK โดยเป\นการดูแลคุณภาพน้ําในลําน้ํา การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการไหล และ การจัดหาโครงสร1าง

พื้นฐานและกําหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล1อมที่จําเป\นเพื่อการจัดการ (เช/น ระบบบําบัดน้ําเสยี การดูแลสารเคมี

ภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ปëา คุณภาพน้ําในน/านน้ํา)  

(5) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด0านนํ้า (KD5 – Resilience to Water-Related 

Disasters) เ ป \ น ด ั ชน ี ช ี ้ ว ั ด ภาย ใต 1 ร า ย ง าน  Asian Water Development Outlook ขอ ง  ASIAN 

DEVELOPMENT BANK โดยประเมินจากดัชนีหลัก 3 ดัชนี ได1แก/ ดัชนีอุทกภัยและวาตภัย ดัชนีภัยแล1ง และ

ดัชนีคลื่นพายุซัดฝo®งและน้ําท/วมชายฝo®ง 

ประชาชนมั่นใจ : ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อสร1างความเชื่อมั่น 

มั่นใจ ยกระดับรายได1และคุณภาพชีวิตให1แก/ประชาชน โดยการจัดการบริหารนํ้าเชิงลุ/มนํ้าอย/างมีธรรมาภิบาล 

ประกอบด1วย (1) จัดการให1มีการจัดหาและใช1นํ้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ9 และสร1างความเป\นธรรม ใช1

มาตรการทั ้งทาง โครงสร1าง กฎระเบียบ การวางองค9กรการจัดการ การจัดหาและใช1นํ ้าที ่ได1สมดุล  

(2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ํา การกําหนดโควตาน้ําที่จําเป\นและเป\นธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพ

การใช1นํ้าให1เทียบเท/าระดับสากล (3) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการนํ้าในพื้นที่ และลุ/มน้ํา  

(ที่เช่ือมโยงการตลาด การผลิต พลังงาน ของเสีย ตามแนวคิด circular economy) และการผันน้ําในพื้นที่ที่

มีความสาํคัญ (4) การเตรียมความพร1อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือ

การจัดการ (5) การหาแหล/งทุนต/างๆ (6) การดําเนินการเพื่อสร1างสมดุล สร1างวินัยของประชาชนในการใช1น้ํา

และการอนุร ักษ9อย/างร ู 1ค ุณค/า พร 1อมทั ้งมีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ9 สารสนเทศกับนานาชาติ  

(7) การดําเนินการร/วมใช1น้ํากับแม/น้ําระหว/างประเทศ โดยพิจารณาและดําเนินการโครงการบูรณาการและ

เชื่อมโยงกับประเด็นอื่น การพัฒนาด1านอื่นร/วมกับระดับสากล และ (8) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พร1อมทั้งการใช1เทคโนโลยีสมัยใหม/ เพื่อสนับสนุนการสร1างมูลค/าเพิ่ม

ของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ใช0ประโยชนmยั่งยืน : ให1มีน้ำเพื่อใช1ประโยชน9และมีการจัดการน้ำอย/างย่ังยืนสำหรับทุกคน 

 

 

 



  4 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8 

 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนm 

1.  ระดับความมั่นคงด1านทรัพยากรน้ำ 

2. คะแนนความสามารถในการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของประเทศด1านการบริหารจัดการน้ำ 

3. ดัชนีธรรมภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ 

4. ร1อยละของพื้นที่พัฒนาแหล/งน้ำที่สามารถยกระดับรายได1เกษตรกรและชุมชน 240,000 

บาทต/อครัวเรือนต/อป] 

5. สัดส/วนพื้นที่แหล/งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ/มน้ำได1รับการฟ~�นฟ ู

วิสัยทัศนm วัตถุประสงคm ตัวช้ีวัด ฐานข0อมูล เปwาหมาย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ทรัพยากร

น้ำม่ันคง 

ประชาชน

ม่ันใจ  

ใช1

ประโยชน9

ยั่งยืน 

ทรัพยากรน้ำ

ม่ันคง เพื่อ

ประชาชนใช1

ประโยชน9

อย/างยั่งยืน 

มีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

1.  ระดับความม่ันคงด1าน

ทรัพยากรน้ำ 

N/A ป]ฐาน เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 1 

เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 2 

เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 3 

2. คะแนนความสามารถใน

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ของประเทศด1านการบรหิาร

จัดการน้ำ 

76.92 76.92 เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 1 

เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 2 

เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 3 

3. ดัชนีธรรมภิบาลในการ

บริหารจัดการน้ำ 

N/A ป]ฐาน เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 1 

เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 2 

เพิ่มขึ้นจาก

ระยะที่ 3 

4. ร1อยละของพื้นที่พัฒนา

แหล/งน้ำที่สามารถยกระดับ

รายได1เกษตรกรและชุมชน 

240,000 บาทต/อครัวเรือน

ต/อป] 

N/A ป]ฐาน ร1อยละ 50 

ของแหล/งน้ำ

ที่พัฒนา 

ร1อยละ 75 

ของแหล/ง

น้ำที่พัฒนา 

ร1อยละ 100 

ของแหล/งน้ำที่

พัฒนา 

5. สัดส/วนพื้นที่ 

แหล/งน้ำธรรมชาต ิและ

พื้นที่ชุ/มน้ำได1รับการฟ~�นฟู 

N/A หลักเกณฑ9 

มาตรการ

เพื่อการ

ควบคุม

กำกับ 

แหล/งน้ำ

ธรรมชาติที่มี

พื้นที่ผิวน้ำ

เกิน  

1,000 ไร/ 

ได1รับการ

ฟ~�นฟู 

ร1อยละ 40 

และพื้นที่ชุ/ม

น้ำได1รับการ

อนุรักษ9  

คิดเป\น 

ร1อยละ 40 

แหล/งน้ำ

ธรรมชาติที่

มีพื้นที่ผิวน้ำ

เกิน  

1,000 ไร/ 

ได1รับการ

ฟ~�นฟู 

ร1อยละ 50 

และพื้นที่ชุ/ม

น้ำได1รับการ

อนุรักษ9  

คิดเป\น 

ร1อยละ 50 

แหล/งน้ำ

ธรรมชาติที่มี

พื้นที่ผิวน้ำ

เกิน 1,000 ไร/ 

ได1รับการฟ~�นฟู 

ร1อยละ 90 

และพื้นที่ 

ชุ/มน้ำได1รับ

การอนุรักษ9 

 คิดเป\น 

ร1อยละ 90 
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พันธกิจ (Mission) 

1. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นท่ีชุ/มน้ำได1รับการอนุรักษ9 ฟ~�นฟูแบบมีส/วนร/วม 

2. พัฒนาแหล/งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำและใช1ประโยชน9ย่ังยืน 

3. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและย่ังยืน 

4. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝgาระวัง คาดการณ9 

และแจ1งข1อมูลเพื่อการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. เป\นองค9กรท่ีเข1าถึง เป™ดกว1าง เชื่อมั่นและไว1ใจของประชาชน 

เปwาหมายการให0บริการ ทน. 

รวมใจเป\นหนึ่ง เข1าถึงปoญหา พึ่งพาประสาน ผลงานพัฒนา ประชาสุขใจ 

วัฒนธรรม (Culture) 

มุ/งผลสัมฤทธ์ิ จิตบริการ ประสานสามัคคี 

คÄานิยม (Core Value) 
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รูปที่ ก-1 ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป@ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

 

คา่นยิมวฒันธรรมองคก์ร

กํากบั ควบคมุ อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรนํ7าสาธารณะและพื7นที=ชุม่นํ7า

พัฒนา ฟื7นฟ ูปรับปรงุ ซอ่มแซม บรหิาร
โครงการแหลง่นํ7าและระบบกระจายนํ7า

จัดสรร กํากบั ควบคมุ การใช ้
ทรัพยากรนํ7าและประปาสมัปทาน

พนัธกจิที5 1 พนัธกจิที5 2 พนัธกจิที5 3
แจง้เตอืนภยัและ

การจัดการสภาวะวกิฤติ

พนัธกจิที5 4

เป้าหมายการใหบ้รกิาร ทน.

ทรัพยากรนํ7าสาธารณะและพื7นที=ชุม่นํ7า
ไดรั้บการอนุรักษ์ ฟื7นฟแูบบมสีว่นรว่ม

พัฒนาแหลง่นํ7าโดยคํานงึถงึสมดลุนํ7า
และใชป้ระโยชนย์ั=งยนื ทรัพยากรนํ7ามคีวามสมดุล

และยั=งยนื
เป็นองคก์รที=เขา้ถงึ เปิดกวา้ง 
เชื=อมั=นและไวใ้จของประชาชน

ทน. 
(บคุลากร)

ตวัชี=วดัวสิยัทศัน์

วสิยัทศันป์ระเทศไทย
“ ประเทศไทยมคีวามยั=งยนื มั=งคั=ง ยั=งยนื 

เป็นประเทศที=พัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”
วสิยัทศัน ์ทส. “ประชาชนมคีณุภาพชวีติที=ดตีามแนววถิใีหมภ่ายใตท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ=งแวดลอ้มทยีั=งยนื”

วสิยัทศัน ์ทน. ”ทรัพยากรนํ7ามั=นคง ประชาชนมั=นใจ ใชป้ระโยชนย์ั=งยนื”

1. ระดบัความมั=นคงดา้นทรัพยากรนํ7าในพื7นที=รับผดิชอบ
2. คะแนนความสามารถในการพัฒนาที=ยั=งยนื (SDGs) ของประเทศ 

ดา้นการบรหิารจัดการนํ7า

3. ดชันธีรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการนํ7า
4. รอ้ยละของพื7นที=แหลง่นํ7าที=สามารถยกระดบัรายไดเ้กษตรกรและชมุชน 240,000 บาทตอ่ครัวเรอืนตอ่ปี
5. สดัสว่นพื7นที=แหลง่นํ7าธรรมชาตแิละพื7นที=ชุม่นํ7าไดรั้บการฟื7นฟู

วฒันธรรมองคก์ร ทส.  = HAPPY ชวีติที=มคีวามสขุทกุภาคสว่น

วฒันธรรมองคก์ร ทน.  = รวมใจเป็นหนึ=ง เขา้ถงึปัญหา พึ=งพาประสาน     
ผลงานพัฒนา ประชาสขุใจ

คา่นยิม ทส.  = I AM NRE

คา่นยิม ทน.  = มุง่ผลสมัฤทธิs จติบรกิาร 
ประสานสามคัคี

พนัธกจิที5 5 

ระบบบรหิารจัดการ

ตวัชี7วดั

ความสําเร็จในการจัดสรรการใชนํ้7าอยา่ง
สมดลุทั 7งในระดบัพื7นที=และระดบัลุม่นํ7า

ความสําเร็จในการแจง้ขอ้มลู
เตอืนภยั และเพิ=มประสทิธภิาพ

ระบบฐานขอ้มลูดา้นทรัพยากรนํ7า

ยกระดับขดีสมรรถนะองคก์รมุ่งสู่
ระบบราชการ 4.0

ความสําเร็จในการพัฒนาแหลง่นํ7าและระบบ
กระจายนํ7า 7,810 ลา้น ลบ.ม. พื7นที=ไดรั้บ

ประโยชน ์5.20 ลา้นไร่

แหล่งนํ7าธรรมชาตทีิ=มพืี7นที=ผวินํ7าเกนิ 
1,000 ไร่ ไดรั้บการฟื7นฟูรอ้ยละ 90 และ

พื7นทีชุม่นํ7าไดรั้บการอนุรักษ์คดิเป็นรอ้ยละ 90

กํากบั ควบคมุ อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรนํ7าสาธารณะและพื7นที=ชุม่นํ7า

พัฒนา ฟื7นฟ ูปรับปรงุ ซอ่มแซม บรหิาร
โครงการแหลง่นํ7าและระบบกระจายนํ7า

จัดสรรและกํากบัควบคมุการใช ้
ทรัพยากรนํ7าและประปาสมัปทาน

ประเด็นยทุธศาสตร/์
แนวทางการพฒันาที5 1

ประเด็นยทุธศาสตร/์
แนวทางการพฒันาที5 2

ประเด็นยทุธศาสตร/์
แนวทางการพฒันาที5 3

แจง้เตอืนภยัและ
การจัดการสภาวะวกิฤต

ประเด็นยทุธศาสตร/์
แนวทางการพฒันาที5 4

ประเด็นยทุธศาสตร/์
แนวทางการพฒันาที5 5

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 30

ลดการสญูเสยีของประชาชนจาก
การมรีะบบเฝ้าระวงั คาดการณ ์และ

แจง้ขอ้มลูเพื=อการเตอืนภยัที=ม ี
ประสทิธภิาพ



   7 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก-2 ผังความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการกรมทรพัยากรน้ำ ระยะ 20 ปD (พ.ศ. 2561-2580) 
 

 

ยทุธศาสตรช์าติ ยทุธศาสตรท์ี. 5 ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที.เป็นมติรกบัสิ.งแวดลอ้ม

ประเด็นภายใตย้ทุธศาสตร์ ประเด็นที. 1 สรา้งการเตบิโตอยา่งยั.งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว ประเด็นที. 5 พัฒนาความมั.นคงดา้นนํPา พลงังานและเกษตรที.เป็นมติรตอ่สิ.งแวดลอ้ม

แนวทาง/ตวัชีPวัด 1.3 อนุรักษ์และฟืPนฟแูมนํ่Pาลําคลองแหลง่นํPาธรรมชาตทัิ.วประเทศ 5.1 พัฒนาการจัดการนํPาเชงิลุม่นํPาทั Pงระบบ
เพื.อเพิ.มความมั.นคงดา้นนํPาของประเทศ

5.2 เพิ.มผลติภาพของนํPาทั Pงระบบ ในการใชนํ้Pา
อยา่งประหยดั รูค้ณุคา่และสรา้งมลูคา่เพิ.มจาก

การใชนํ้Pาใหทั้ดเทยีมกบัระดบัสากล

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ ประเด็นที. 19 การบรหิารจัดการนํPาทั Pงระบบ

แผนยอ่ยแผนแมบ่ท 19.1 การพัฒนาการจัดการนํPาเชงิลุม่นํPาทั Pง
ระบบเพื.อเพิ.มความมั.นคงดา้นนํPาของประเทศ

19.2 การเพิ.มผลติภาพของนํPาทั Pงระบบในการใชนํ้Pาอยา่งประหยดัรู ้
คณุคา่ และสรา้งมลูคา่เพิ.มจากการใชนํ้Pาใหทั้ดเทยีมกบัระดบัสากล

19.3 การอนุรักษ์และฟืPนฟแูมนํ่Pาลําคลองและ
แหลง่นํPาธรรมชาตทัิ.วประเทศ

เป้าหมายแผนยอ่ยแผนแมบ่ท 1. ความมั.นคงดา้นนํPาของประเทศเพิ.มขึPน 2. ผลติภาพของนํPาทั Pงระบบเพิ.มขึPนในการใชนํ้Pาอยา่งประหยดัและ
สรา้งมลูคา่เพิ.มจากการใชนํ้Pา

3. แมนํ่Pาลําคลองและแหลง่นํPาธรรมชาตไิดร้ับ
การอนุรักษ์และฟืPนฟสูภาพใหม้รีะบบนเิวศที.ดี

ตวัชีPวัดแผนยอ่ยแผนแมบ่ท ดชันีความมั.นคงดา้นนํPาของประเทศ
(ระดบั/คะแนน) ระดบัความมั.นคง และ/ หรอืผลติภาพจากการใชนํ้Pา (บาท/ลบ.ม.) สดัสว่นของแมนํ่Pาลําคลองและแหลง่นํPา

ธรรมชาตทิี.ไมม่สี ิ.งรกุลํPาผดิกฎหมาย

แผนปฏริปูประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม เรื.อง ทรัพยากรนํPา

ประเด็นปฏริปู 1. การบรหิารแผนโครงการที.สําคญั
ตามยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการนํPา

2. การบรหิาร
จัดการเชงิพืPนที. 3. ระบบเสน้ทางนํPา 4. ระบบขยายผล

แบบอยา่งความสําเร็จ
5. ความรู ้เทคโนโลย ีและทรัพยากร

มนุษยเ์พื.อการบรหิารจัดการนํPา

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบับที. 12

ยทุธศาสตรท์ี. 4 การเตบิโตที.เป็นมติรกบัสิ.งแวดลอ้มเพื.อการพัฒนาอยา่งยั.งยนื

เป้าหมายที. 2 สรา้งความมั.นคง และบรหิารจัดการนํPาทั PงนํPาผวิดนิและนํPาใตด้นิ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

เป้าหมายที. 5 เพิ.มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการเพื.อลดความเสี.ยงจากภยัพบัิต ิ
ความสญูเสยีในชวีติและทรัพยส์นิที.เกดิจากสาธารณภยัลดลง

นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ย
ความมั.นคงแหง่ชาติ 18. การรักษาความมั.นคงอาหารและนํPา (ประเทศไทยมคีวามมั.นคงและปลอดภยัในดา้นอาหารและนํPาที.มคีณุภาพตามหลกัโภชนาการอยา่งเพยีงพอและยั.งยนื)

เป้าหมายการพัฒนาที.ยั.งยนื 
(SDGs)

เป้าหมายที. 6 สรา้งหลกัประกนัวา่จะมกีารจัดใหม้นํีPาและสขุอนามยัสําหรับทกุตนและมกีารบรหิารจัดการที.ยั.งยนื

6.1 ใหท้กุคน
เขา้ถงึนํPาดื.มที.
ปลอดภยัและมี
ราคาที.สามารถ

หาซืPอได ้

6.2 ใหท้กุคน
เขา้ถงึ

สขุอนามัยที.
พอเพยีงและ
เป็นธรรม และ
ยตุกิารขบัถา่ย

ในที.โลง่

6.3 ยกระดบัคณุภาพนํPา
โดยลดมลพษิฯ ลด
สัดสว่นนํPาเสยีไมผ่า่น

กระบวนการลดครึ.งหนึ.ง
และเพิ.มการนํากลบัมาใช ้

ใหมท่ั.วโลก

6.4 เพิ.ม
ประสทิธภิาพการ
ใชนํ้Pาและสรา้ง

หลกัประกนัวา่จะ
มนํีPาใช ้ลดจํานวน
ประชาชนที.ขาด

แคลนนํPา

6.4 เพิ.ม
ประสทิธภิาพการใช ้

นํPาและสรา้ง
หลกัประกนัวา่จะมนํีPา

ใช ้ลดจํานวน
ประชาชนที.ขาด

แคลนนํPา

6.5 
ดําเนนิการ

บรหิารจัดการ
นํPาแบบองค์
รวมในทกุ

ระดบั

6.6 ปกป้อง
และฟืPนฟู
ระบบนเิวศ
ที.เกี.ยวขอ้ง
กบัแหลง่นํPา

6.a ขยายความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศและการสนับสนุนการ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถ

ใหแ้กป่ระเทศกําลงัพัฒนาใน
กจิกรรมเกี.ยวกบันํPาและ

สขุอนามัย

6..b สนับสนุน
และเพิ.มความ

เขม้แข็งในการมี
สว่นรว่มของ
ชมุชนทอ้งถิ.น

แผนแมบ่ทการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํPา 20 ปี

ทกุหมูบ่า้นมนํีPาสะอาดอปุโภค บรโิภค นํPาเพื.อการผลติที.มั.นคง ความเสยีหายจากอทุกภยัลดลง คณุภาพนํPาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน บรหิารจัดการนํPาอยา่งยั.งยนื 
ภายใตก้ารพัฒนาอยา่งสมดลุ โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

ดา้นที. 1 การจัดการ
นํPาอปุโภคบรโิภค

ดา้นที. 2 การสรา้งความ
มั.นคงของนํPาภาคการผลติ

ดา้นที. 3 การจัดการนํPา
ทว่มและอทุกภยั

ดา้นที. 4 การจัดการคณุภาพ
นํPา และอนุรักษ์ทรัพยากรนํPา

ดา้นที. 5 การอนุรักษ์ ฟืPนฟสูภาพป่าตน้นํPาที.
เสื.อมโทรม และป้องกนัการพังทลายของดนิ

ดา้นที. 6 การบรหิาร
จัดการ

วสิยัทัศน ์ทส. ประชาชนมคีณุภาพชวีติที.ดตีามแนววถิใีหมภ่ายใตท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มที.ยั.งยนื
ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มใหส้มดลุเป้าหมายการใหบ้รกิาร ทส. ทรัพยากรนํPามคีวามสมดลุและยั.งยนื เป็นองคก์รที.เขา้ถงึ เปิดกวา้ง เชื.อมั.นและไวใ้จของประชาชน

วสิยัทัศน ์ทน. ทรพัยากรนํ *าม ั,นคง ประชาชนม ั,นใจ ใชป้ระโยชนย์ ั,งยนื

พันธกจิ ทน/แนวทางการพัฒนา
กํากบั ควบคมุ อนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรนํPาสาธารณะ
และพืPนที.ชุม่นํPา

พัฒนา ฟืPนฟ ูปรับปรงุ 
ซอ่มแซม บรหิารโครงการ

แหลง่นํPาและระบบกระจายนํPา

จัดสรร กํากบั ควบคมุ
การใชท้รัพยากรนํPาและ

ประปาสมัปทาน

แจง้เตอืนภยัและ
การจัดการสภาวะวกิฤติ ระบบบรหิารจัดการ

เป้าหมายการใหบ้รกิาร ทน. 
ทรัพยากรนํPาสาธารณะและ
พืPนที.ชุม่นํPาไดร้ับการอนุรักษ์

ฟืPนฟแูบบมสีว่นรว่ม

พัฒนาแหลง่นํPาโดยคํานงึถงึ
สมดลุนํPาและใชป้ระโยชน์

อยา่งยั.งยนื

ทรัพยากรนํPามคีวามสมดลุ
และยั.งยนื

ลดการสญูเสยีของประชาชนจาก
การมรีะบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ 

และแจง้ขอ้มลูเพื.อการเตอืนภยัที.มี
ประสทิธภิาพ

เป็นองคก์รที.เขา้ถงึ เปิด
กวา้ง เชื.อมโยง เชื.อมั.น
และไวใ้จของประชาชน

ตวัชีPวัด
แหลง่นํPาธรรมชาตทิี.มพีืPนที.ผวินํPา
เกนิ 1,000 ไร่ ไดรั้บการฟืPนฟู

รอ้ยละ 90 และพืPนทชีุม่นํPาไดรั้บ
การอนุรักษ์คดิเป็นรอ้ยละ 90

ความสําเร็จในการพัฒนาแหลง่นํPา
และระบบกระจายนํPา 

7,810 ลา้น ลบ.ม. พืPนที.ไดรั้บ
ประโยชน ์5.20 ลา้นไร่

ความสําเร็จในการจัดสรร และ
ควบคมุการใชนํ้Pาอยา่งสมดลุทั Pง
ในระดบัพืPนที.และระดบัลุม่นํPา

ความสําเร็จในการแจง้ขอ้มลูเพื.อ
การเตอืนภยั และเพิ.มประสทิธภิาพ
ระบบฐานขอ้มลูดา้นทรัพยากรนํPา

ยกระดบัขดีสมรรถนะ
องคก์รมุง่สูร่ะบบราชการ 

4.0

แผนงานพืPนฐานดา้นการ
สรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ

ชวีติที.เป็นมติรกบั
สงิแวดลอ้ม

ผลผลติที. 2 : การปรับปรงุเพิ.ม
ประสทิธภิาพการบํารงุรักษาแหลง่นํPา

ผลผลติที. 3 : การเพิ.มศกัยภาพระบบพยากรณ์
และเตอืนภยัดา้นนํPา

ผลผลติที. 1 : การเพิ.มศกัยภาพกลไกในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํPา

1) พัฒนาเพิ.มศกัยภาพบคุลากรเพื.อการบรหิารจัดการทรัพยากรนํPา
2) เพิ.มประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื.อสาร

ดา้นการบรหิารจัดการนํPา
3) โครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นทรัพยากรนํPา
4) โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพันธด์า้นทรัพยากรนํPา
5) สนับสนุนการบรหิารจัดการทรัพยากรนํPา

1) งานสํารวจและควบคมุงาน 1) ซอ่มแซม ปรับปรงุ บํารงุรักษาระบบตรวจวัดสภาพนํPา
ทางไกลอตัโนมตัพัิฒนาระบบตรวจวัดขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา
แหลง่นํPาและพืPนที.ชุม่นํPาเครอืขา่ยสถานีและระบบเฝ้าระวัง
ดา้นอทุก-อตุนุยิมวทิยา ระบบเตอืนภยั นํPาทว่ม-ดนิถลม่ 
(Early Warning) เครอืขา่ยสถานีอตุ-ุอทกวทิยาแมนํ่Pาโขง
2) การบรหิารจัดการเพื.อรองรับสภาวะวกิฤตนํPา

แผนงานบรูณาการ
การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรนํPา

1) โครงการพัฒนาระบบ
การตดิตามและ
ประเมนิผลการบรหิาร
จัดการทรัพยากรนํPาโดย
อาศยัระบบนเิวศ

2) โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรนํPา
สาธารณะและพืPนที.ชุม่
นํPา

3) โครงการตดิตาม
ตรวจสอบประเมนิผล
คณุภาพนํPาลุม่นํPาโขงใน
สว่นของประเทศไทย

4) โครงการตดิตาม
คณุภาพนํPาแหลง่นํPาที.
อนุรักษ์พัฒนา และฟืPนฟู
ประเภทอา่งเก็บนํPาเพื.อ
จัดทําและพัฒนา
ฐานขอ้มลูคณุภาพนํPา

5) โครงการพัฒนา 
ปรับปรงุ หลกัเกณฑ์
มาตรการการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรนํPา
สาธารณะ

1) โครงการวางโครงการ
พัฒนา เพิ.มศกัยภาพแหลง่
นํPาและโครงขา่ยนํPาในพืPนที.
นอกเขตชลประทานเพื.อ
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้และ
อทุกภยัอยา่งเป็นระบบ
2) โครงการศกึษาความ
เหมาะสม สํารวจ ออกแบบ
โครงการอนุรักษ์ ฟืPนฟ ู
พัฒนา แหลง่นํPาและระบบ
กระจายนํPา
3) โครงการอนุรักษ์ ฟืPนฟ ู
พัฒนาแหลง่นํPาและบรหิาร
จัดการนํPา
4) โครงการพัฒนาและเพิ.ม
ประสทิธภิาพระบบกระจายนํPา
5) โครงการผันนํPาและทาง
ระบายนํPา
6) ปรับปรงุ ซอ่มแซมและ
บํารงุรักษาแหลง่นํPา
(ปรับปรงุเพื.อถา่ยโอน)

1) พัฒนา ปรับปรงุ อนุบัญญัตฯิ
ประกาศ ระเบยีบปฏบัิต ิ
หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และคูม่อื
การจัดสรรนํPาและการใชนํ้Pา และ
กจิการประปาสมัปทาน
2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
อนุญาตและควบคมุการใช ้
ทรัพยากรนํPาสาธารณะ และ
กจิการประปาสมัปทาน
3) พัฒนาเครื.องมอืและกลไกใน
การควบคมุ กํากบั ตดิตาม การใช ้
และเพิ.มประสทิธภิาพการใชนํ้Pา
4) ตรวจ อนุญาต ควบคมุ กํากบั
และบังคบัใชก้ฎหมายทรัพยากร
นํPา และกจิการประปาสมัปทาน
5) ศกึษาจัดทําแบบจําลองเพื.อ
การจัดสรรนํPาและสมดลุนํPาใน
พืPนที. 22 ลุม่นํPา
6) เสรมิสรา้งศกัยภาพและ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการ
ขออนุญาตการใชนํ้Pาและกจิการ
ประปาสมัปทาน
7) เสรมิสรา้งศกัยภาพองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ.นในการ
ประเมนิคณุภาพระบบประปา
หมูบ่า้น

1) พัฒนาระบบตรวจวัด
สภาพนํPาทางไกลอตัโนมตัฯิ
2) พัฒนาระบบ IoTs เพื.อใช ้
ในการบรหิารจัดการนํPา
3) พัฒนาระบบตรวจวัด
ขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยาแหลง่
นํPาและพืPนที.ชุม่นํPา
4)ปรับปรงุศนูยข์อ้มลู และ
ระบบวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สถานการณนํ์Pา เพื.อการ
บรหิารจัดการนํPาในพืPนที.
นอกเขตชลประทาน
5) พัฒนาเพิ.มประสทิธภิาพ
เครอืขา่ยสถานีอทุกวทิยา
เพื.อรองรับการบรหิารจัดการ
นํPาแบบบรูณาการ
6) เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
ของเครอืขา่ยผูรู้ ้
7) ตรวจวัดปรมิาณนํPา 
คณุภาพนํPาและ การ
เคลื.อนตวัของตะกอนแมนํ่Pา
โขง

1) โครงการสรา้งการ
รับรูข้องผูม้สีว่นได ้
เสยีดา้นการบรหิาร
จัดการทรัพยากรนํPา

2) โครงการเสรมิสรา้ง
การมสีว่นรว่มและ
ศกัยภาพความ
เขม้แข็งของ อปท. 
ในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํPา

แผนงานยทุธศาสตรเ์พื.อ
สนับสนุนดา้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคณุภาพ

ชวีติที.เป็นมติรตอ่
สิ.งแวดลอ้ม

1)โครงการจัดหา ซอ่มแซม 
และบํารงุรักษา
เครื.องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื.องมอื อปุกรณใ์นการ
บรหิารจัดการนํPา

2) โครงการบรหิารจัดการนํPา
เพื.อสรา้งเศรษฐกจิชมุชน
ในพืPนที.นอกเขต
ชลประทาน สรา้งชมุชน
สามารถพึ.งตนเอง (รวมถงึ
บํารงุรักษาแหลง่นํPา)

3) ปรับปรงุ ซอ่มแซมและ
บํารงุรักษาแหลง่นํPา

1) ตดิตั Pงระบบเตอืนภยั
ลว่งหนา้ (Early 
Warning) สําหรับ
พืPนที.เสี.ยงอทุกภยั 
นํPาทว่มฉับพลัน 
นํPาป่าไหลหลาก

1) พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐเพื.อ
ขับเคลื.อนองคก์รสู่
องคก์รที.มขีดี
สมรรถนะสงู

2) การขอรับรอง
ความสามารถ
หอ้งปฏบัิตกิาร
ทดสอบตามมาตรฐาน 
มอก.  17025

3) โครงการพัฒนา
ศนูยเ์รยีนรูเ้พื.อการ
บรหิารจัดการนํPาและ
การจัดการภยั
ธรรมชาตแิละ
การเปลี.ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

ผงัความเชื,อมโยงแผนปฏบิตัริาชการกรมทรพัยากรนํ *า ระยะ 20 ปี

แผนงานวทิยาศาสตรว์จิัย
และนวัตกรรม แผนงานวจิัยและนวัตกรรมดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรนํPา

1) โครงการเพิ.มประสทิธภิาพ
การใชนํ้Pา (3R)
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1.1 ข%อมูลพ้ืนฐาน หน%าท่ีและอำนาจ โครงสร%าง อัตรากำลังกรมทรัพยากรน้ำ 

หน%าท่ีและอำนาจของกรมทรัพยากรน้ำ 

กรมทรัพยากรน้ำ เป MนหนOวยงานภาครัฐ ส ังก ัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดลVอม  มีภารกิจการเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผนและมาตรการที ่ เก ี ่ยวขVองกับ 
ทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ] ฟ_`นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล 
และแกVไขปbญหาเกี ่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถOายทอดเทคโนโลยีดVาน
ทรัพยากรน้ำ  ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุOมน้ำ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เปMนเอกภาพและย่ังยืน โดยมี
หนVาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) เปMนหนOวยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแมOบท และมาตรการในการบริหาร
จัดการ พัฒนา อนุรักษ] ฟ_`นฟู การใชVประโยชน]และการแกVไขปbญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งกำกบัและ
ประสานใหVเกิดการนำไปสูOการปฏิบัติ 

(2) กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการบรหิารจัดการ พัฒนา อนุรักษ] ฟ_`นฟู
ทรัพยากรน้ำ โดยการมีสOวนรOวมของประชาชน 

(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ] และฟ_`นฟูทรัพยากรน้ำ 
(4) ติดตามประเมินผลการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำตามนโยบาย แผนแมOบท แผนปฏิบัติการ

และมาตรการที่ไดVกำหนดไวVทั้งในระดับประเทศและระดับลุOมน้ำ 
(5) พัฒนาระบบฐานขVอมูล และเครือขOายขVอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรพัยากรน้ำ 
(6) กำหนดหรือเสนอแนะใหVมีการปรบัปรงุหรือแกVไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 
( 7)  สOงเสริม เผยแพรO ประชาสัมพันธ] และถOายทอดเทคโนโลยีเกี ่ยวกับทรัพยากรน้ำ 

รวมทั้งรณรงค]ทำความเขVาใจกับองค]กรและผูVมีสOวนไดVเสีย เพื่อปลูกจิตสำนึกใหVตระหนักถึงคุณคOาความสำคัญ
ของทรัพยากรน้ำ 

(8) ประสานความรOวมมือกับตOางประเทศและองค]การระหวOางประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ 
(9) สOงเสริม สนับสนุน และใหVคำปรึกษาดVานเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ]

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแกOหนOวยงานของรัฐ และองค]กรปกครองสOวนทVองถ่ิน 
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหVเปMนอำนาจหนVาที ่ของกรม หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

สAวนที่ 1  
บทนำ 
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ตOอมาหัวหนVาคณะรักษาความสงบแหOงชาติไดVมีคำสั่งที่ 46/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 

2560 และที ่ 2/2561 สั ่ง ณ วันที ่ 22 มกราคม 2561 จัดตั ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแหOงชาติขึ ้น เพื ่อเปMน
หนOวยงานหลักดVานนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยตัดโอนภารกิจและอัตรากำลัง
ของกรมทรัพยากรน้ำในดVานงานเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ งานจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับขVามลุ Oมน้ำ  
การประสานความรOวมมือกับตOางประเทศและองค]กรระหวOางประเทศดVานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ดVานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติหนVาที่ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหOงชาติใหVสำนักงานทรัพยากรน้ำแหOงชาติ  

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนดใหVกรมทรัพยากรน้ำมีหนVาที่ภายใตVหมวด 1 
ทรัพยากรน้ำ หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใชVน้ำ หมวด 6 การอนุรักษ]และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ และหมวด 8 ความรับผิดทางแพOงในกรณีที่ทำใหVเกิดความเสียหายตOอทรัพยากรน้ำสาธารณะ 

 กรมทรัพยากรน้ำ จึงไดVทบทวนหนVาที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบOงสOวนราชการของ
กรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อพิจารณาเห็นชอบขVอเสนอการปรบัปรงุ
โครงสรVางของกรมทรัพยากรน้ำเมือ่วันที่ 9 กันยายน 2564 ใหVกรมทรัพยากรน้ำ มภีารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา  การฟ_ `นฟู และการอนุรักษ]ทรัพยากรน้ำ การจัดสรรน้ำ การใชVน้ำ  
การปoองกันและบรรเทาความเส ียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ำ อันจะเปMนประโยชน]แกOการบริการ
สาธารณูปโภค และประโยชน]สาธารณะอยOางอื่น โดยใหVมีหนVาที่และอำนาจดังตOอไปน้ี 

 (1) ดำเนินการพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การปรับปรุง การฟ_`นฟู และ 
การอนุรักษ]ทรัพยากรน้ำ การจัดสรรน้ำ การใชVน้ำ และการปoองกันและแกVปbญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ  
ตามกฎหมายวOาดVวยทรัพยากรน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวขVอง 

(2) กำกับ ดูแล และเสนอแนะมาตรการ หลักเกณฑ]และวิธีการเพื ่อการอนุรักษ]และ 
การพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุOมน้ำ  

(3) ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการใชVทรัพยากรน้ำสาธารณะ และกิจการประปาสัมปทานตามที่
กฎหมายกำหนด 

(4) ศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนา การอนุรักษ]ฟ_`นฟู การจัดสรรและการใชVประโยชน]ทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ 

(5) พัฒนาระบบฐานขVอมูล และเครือขOายขVอมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับทรัพยากรน้ำใน 
ความรับผิดชอบของกรม 

(6) กำหนดหรือเสนอแนะใหVมีการปรับปรุงหรือแกVไขเพิ ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวขVองกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในความรับผิดชอบของกรม 

(7) สOงเสริม สนับสนุน และใหVคำปรึกษาดVานเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ]
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแกOหนOวยงานของรัฐ องค]กรปกครองสOวนทVองถ่ิน และภาคสOวนอื่นที่
เกี่ยวขVอง  
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 (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหVเปMนอำนาจหนVาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นอกจากนี ้ รัฐมนตรีวOาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลVอมไดVพิจารณา
เห็นชอบในหลักการการสOงมอบภารกิจบริหารจัดการพื้นที่ชุOมน้ำและการดำเนินการดVานอนุสัญญาวOาดVวย
พื้นที ่ชุ Oมน้ำจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมมายังกรมทรัพยากรน้ำ 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตามหนังสือ กรมทรัพยากรน้ำ ดOวนที่สุด ที่ ทส 0222/494  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ] 
2564 ประกอบความเห็นตามหนังสือที ่ ทส 0222.2/383 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 และหนังสือ ดOวนที่สุด  
ที่ ทส 0210/258 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ] 2564 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมอยูOระหวOาง
การเสนอขVอปรับปรุงโครงสรVางกลุOมภารกิจดVานสิ่งแวดลVอมโดยมข้ัีนตอนการดำเนินการในการสOงมอบภารกจิ  
มีดังน้ี 

(1) เสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2540 ที่เห็นชอบใหVสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลVอม เปMนหนOวยประสานงานกลางอนุสัญญาฯ และ 
ตั้งงบประมาณสำหรับเปMนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนอนุสัญญาฯ ตามอัตราที่กำหนด เปMนกรมทรัพยากรน้ำ 
ดำเนินการแทน 

(2) เสนอปร ับปร ุ งมต ิคณะร ัฐมนตร ี  เม ื ่ อว ันท ี ่  3 พฤศจ ิกายน 2552 และว ันที่   
12 พฤษภาคม 2558 ที่เห็นชอบตOอมาตรการอนุรักษ]พื้นที่ชุOมน้ำ ที่กำหนดใหVสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม เปMนหนOวยงานสนับสนุน เปMนกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการ 

(3) เสนอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการระดับชาติท ี ่กำกับดูแลพื ้นที ่ช ุ Oมน้ำ โดยเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลVอมแหOงชาติ เปลี่ยนแปลงคำสั่งแตOงตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุOมน้ำ และ
คำสั ่งแตOงตั้งคณะทำงานวิชาการพื้นที ่ชุ Oมน้ำ โดยแตOงตั ้งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปMนอนุกรรมการและ
เลขานุการและผูVอำนวยการสำนักสOงเสริมและประสานมวลชน (หรือกองอนุรักษ]ทรัพยากรน้ำตามขVอเสนอ
การปรับโครงสรVางการแบOงสOวนราชการของกรมทรัพยากรน้ำ) เปMนคณะทำงานและเลขานุการฯ แทน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมพรVอมแตOงตั้งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลVอมเปMนอนุกรรมการและผู Vแทนสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมคณะทำงานฯ  

ทั้งนี้ ในระหวOางการถOายโอนภารกิจใหVกรมทรัพยากรน้ำและสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมประสานการดำเนินการรOวมกัน 
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ภารกิจหลักและกระบวนการทำงานหลักของกรมทรัพยากรน้ำ แบOงเปMน 4 บทบาทหลักดังรูปที่ 1-1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

กาํกบั ควบคมุ อนรุกัษ ์
และพฒันาทรพัยากรนํ 7า
สาธารณะ และพื7นที=ชุม่นํ 7า

พฒันา ฟื7 นฟ ูปรบัปรงุ 
ซอ่มแซม บรหิาร

โครงการแหลง่นํ 7าและ
ระบบกระจายนํ 7า

จดัสรร กาํกบั ควบคมุ
การใชท้รพัยากรนํ 7า 
และประปาสมัปทาน

แจง้เตอืนภยัและ
การจดัการ

สภาวะวกิฤติ

• กํากบั กําหนด

หลกัเกณฑ ์มาตรการ

เพื4อการอนุรักษ์

ทรัพยากรนํ:าสาธารณะ 

และบงัคบัใชก้ฎหมาย

วา่ดว้ยทรัพยากรนํ:า

• อนุรักษ์ ฟื:นฟ ู

ทรัพยากรนํ:าสาธารณะ

และพื:นที4ชุม่นํ:า

ทั4วประเทศ

• สรา้งความเขา้ใจและ

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม

ของประชาชน และ

จัดตั :งกลุม่ผูใ้ชนํ้:าเพื4อ

บรหิารจัดการ อนุรักษ์ 

ฟื:นฟทูรัพยากรนํ:า

• สํารวจ ออกแบบเพื4อ

การพัฒนาเพิ4ม

ศกัยภาพแหลง่นํ:าและ

ระบบกระจายนํ:า

• พัฒนาแหลง่นํ:า/ระบบ

กระจายนํ:า

• บรหิารโครงการขนาด

ใหญ่

• ปรับปรงุบํารงุรักษา 

ซอ่มแซม

• กําหนดมาตรฐานและ

บํารงุรักษา

เครื4องจักรกล

• อนุญาตการใชนํ้:า 

ควบคมุ กํากบั การใช ้

และการจัดสรรนํ:า

• บงัคบัใชก้ฎหมายวา่

ดว้ยทรัพยากรนํ:า 

• จัดทําสมดลุนํ:า และ

ขอ้มลูสนับสนุนการ

จัดทําผังนํ:า

• จัดทําระบบ ควบคมุ

มาตรฐานประปา

หมูบ่า้น

• อนุญาต กํากบั กจิการ

ประปาสมัปทาน

• ตดิตาม เฝ้าระวงั 

แจง้ขอ้มลูเพื4อการ

เตอืนภยันํ:าลว่งหนา้

นํ:าป่าไหลหลาก

• วเิคราะห ์ประเมนิ 

คาดการณส์ถานการณ์

ภยัแลง้ และอทุกภยั

• ป้องกนั สนับสนุน 

และบรรเทาภาวะ

วกิฤตภยัแลง้และ

อทุกภยั

• พัฒนานวตักรรมและ

งานวจัิยดา้นทรัพยากร

นํ:า เพื4อนํามาใชใ้นการ

จัดการทรัพยากรนํ:า

อยา่งยั4งยนื

ภารกจิหลกัของกรมทรพัยากรนํ 7า

รูปที่ 1-1 บทบาทภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ 

 



  12 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

โครงสร&างกรมทรัพยากรน้ำ 

กรมทรัพยากรน้ำอยู1ระหว1างการปรับเปลี่ยนโครงสร?างโดยมีโครงสร?างปAจจุบันสู1โครงสร?างใหม1 ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: กลุม่นติกิาร สํานักผูต้รวจราชการ
สํานักงานทรัพยากรนํ<าภาค 11 เป็นหน่วยงานตั <งขึ<นเป็นการภายใน 

จัดตั <งใหม่ ปรับหนา้ทีHและอํานาจ ปรับหนา้ทีHและอํานาจและเปลีHยนชืHอ

กรมทรพัยากรนํ +า

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร กลุม่ตรวจสอบภายใน

สํานกังาน
เลขานกุารกรม

ศนูยส์ารสนเทศ
ทรพัยากรนํ +า

สํานกันโยบายและแผน
ทรพัยากรนํ +า

สํานกัอนุรกัษแ์ละฟื+ นฟแูหลง่นํ +า

สํานกัพฒันา
แหลง่นํ +า

สํานกับรหิาร
จดัการนํ +า

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนํิ +า

สํานกัวจิยั พฒันาและอทุก
วทิยา

สํานกังานทรพัยากรนํ+าภาค 1 - 11

สํานกัสง่เสรมิและประสาน
มวลชน

สํานกัประสาน
ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร กลุม่ตรวจสอบภายใน

สํานกังาน
เลขานกุารกรม

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสืQอการ

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กองอนรุกัษท์รพัยากรนํ +า

กองพฒันาแหลง่นํ +า 2

กองพฒันาแหลง่นํ +า 1

กองสง่เสรมิการจดัสรรนํ +า

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สถานการณนํ์+า

กองวจิยั พฒันาและ
อทุกวยิา

สํานกังานทรพัยากรนํ +าทีQ 1 – 11

กรมทรพัยากรนํ +า

คงเดมิ

กลุม่นติกิาร สํานกัผูต้รวจราชการ กลุม่นติกิาร สํานกัผูต้รวจราชการ

หมายเหต ุ: กลุม่นติกิาร สํานักผูต้รวจราชการ
สํานักงานทรัพยากรนํ<าภาค 11 เป็นหน่วยงานตั <งขึ<นเป็นการภายใน 
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กรอบอัตรากำลัง  

กรมทรัพยากรน้ำมีกรอบอัตรากำลัง รวม 2,804 อัตรา สรุปดังตารางที่ 1-1 - 1-4  

ตารางท่ี 1-1 สรุปกรอบอัตรากำลังกรมทรัพยากรน้ำ (ขCอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564) 

 จำนวน (คน) ร7อยละ 

ขCาราชการ 1,262 44.97 (59.64) 

ลูกจCางประจำ 366 13.01 (17.24) 

พนักงานราชการ 1,176 (489) 42.02 (23.12) 

รวม 2,804 (2,116) 100.00 
 

ตารางท่ี 1-2 สรุปกรอบอัตรากำลังขCาราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตามช่ือตำแหนVงในสายงาน (ขCอมูล ณ 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564) 

ลำดับท่ี ชื่อตำแหน@งในสายงาน กรอบอัตรากำลัง ร7อยละ 

1 นักบรหิาร 4 0.32 

2 ผูCตรวจราชการกรม 2 0.16 

3 ผูCอำนวยการ 16 1.27 

4 ผูCอำนวยการเฉพาะดCาน (วิศวกรรม) 4 0.32 

5 นักวิเคราะห[นโยบายและแผน 384 30.43 

6 นักทรัพยากรบุคคล 10 0.79 

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร[ 7 0.55 

8 นักจัดการงานทั่วไป 47 3.72 

9 นักวิชาการพัสดุ 10 0.79 

10 นิติกร 13 1.03 

11 นักวิเทศสมัพันธ[ 9 0.71 

12 นักวิชาการเงินและบญัชี 16 1.27 

13 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 0.40 

14 นักประชาสัมพันธ[ 3 0.24 

15 นักวิชาการเผยแพรV 9 0.71 

16 นักวิทยาศาสตร[ 12 0.95 

17 นักธรณีวิทยา 6 0.48 

18 นักอุทกวิทยา 24 1.90 

19 วิศวกร   29   2.30 



 
 
  14 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

ลำดับท่ี ชื่อตำแหน@งในสายงาน กรอบอัตรากำลัง ร7อยละ 

20 วิศวกรโยธา 193 15.29 

21 วิศวกรเครื่องกล 3 0.24 

22 นักวิชาการสิ่งแวดลCอม 8 0.63 

23 เจCาพนักงานธุรการ 64 5.07 

24 เจCาพนักงานพสัดุ 18 1.43 

25 เจCาพนักงานการเงินและบัญชี 23 1.82 

26 เจCาพนักงานโสตทัศนศึกษา 3 0.24 

27 เจCาพนักงานวิทยาศาสตร[ 4 0.32 

28 เจCาพนักงานอุทกวิทยา 31 2.46 

29 นายชVางโยธา 293 23.22 

30 นายชVางเครื่องกล 8 0.63 

31 นายชVางเทคนิค 2 0.16 

32 นายชVางเขียนแบบ 2 0.16 

  รวม 1262 100.00 

ตารางที่ 1-3 สรุปกรอบอัตรากำลังลูกจCางประจำ จำแนกตามชื่อตำแหนVงในสายงาน (ขCอมูล ณ วันที่ 4 

สิงหาคม 2564) 

ลำดับท่ี ชื่อตำแหน@งในสายงาน กรอบอัตรากำลัง ร7อยละ 

1 ชVางฝcมือสนาม 298 81.42 

2 พนักงานขับรถยนต[ 18 4.92 

3 พนักงานชVางเจาะทางธรณีวิทยา 2 0.55 

4 พนักงานทั่วไป 1 0.27 

5 พนักงานธุรการ 39 10.66 

6 พนักงานพิมพ[ 8 2.19 
 

รวม 366 100.00 

 

 

 

 

 



 
 
  15 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

ตารางที่ 1-4 สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จำแนกตามชื่อตำแหนVงในสายงาน (ขCอมูล ณ วันที่ 4

สิงหาคม 2564) 

ลำดับท่ี ชื่อตำแหน@งในสายงาน กรอบอัตรากำลัง ร7อยละ 

1 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานกฎหมาย 1              0.09  

2 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานการเงินและบัญชีและงบประมาณ 1              0.09  

3 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานบรหิารจัดการน้ำ 1              0.09  

4 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 1              0.09  

5 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานบรหิารความขัดแยCง 1              0.09  

6 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานการมสีVวนรVวม 1              0.09  

7 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานการอนุรักษ[ พฒันาและฟhiนฟูแหลVงน้ำ 1              0.09  

8 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานวิกฤติน้ำ 1              0.09  

9 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานวิจัย 1              0.09  

10 ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานอทุกวิทยา 1              0.09  

11 วิศวกรโยธา 39              3.32  

12 นักวิชาการคอมพิวเตอร[ 11              0.94  

13 วิศวกรเครื่องกล 2              0.17  

14 สถาปนิก 1              0.09  

15 เจCาหนCาที่บริหารงานทั่วไป 169            14.37  

16 เจCาหนCาที่ประชาสมัพันธ[ 6              0.51  

17 เจCาหนCาที่ระบบงานคอมพิวเตอร[ 1              0.09  

18 เจCาหนCาที่วิเคราะห[นโยบายและแผน 124            10.54  

19 นักทรัพยากรบุคคล 5              0.43  

20 นักภูมิสารสนเทศ 2              0.17  

21 นักวิชาการเงินและบญัชี 10              0.85  

22 นักวิชาการเผยแพรV 1              0.09  

23 นักวิชาการพัสดุ 13              1.11  

24 นักวิชาการสถิติ 1              0.09  

25 นักวิชาการสิ่งแวดลCอม 8              0.68  

26 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1              0.09  

27 นักอุทกวิทยา 9              0.77  

28 นิติกร 16              1.36  

29 เจCาพนักงานการเงินและบัญชี 8              0.68  



 
 
  16 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

ลำดับท่ี ชื่อตำแหน@งในสายงาน กรอบอัตรากำลัง ร7อยละ 

30 เจCาพนักงานธุรการ 262            22.28  

31 เจCาพนักงานพสัดุ 8              0.68  

32 เจCาพนักงานสถิติ 3              0.26  

33 เจCาพนักงานอุทกวิทยา 8              0.68  

34 เจCาหนCาที่ธุรการ 13              1.11  

35 พนักงานวัดระดับน้ำ 148            12.59  

36 ชVางเทคนิค 5              0.43  

37 ชVางอิเลก็ทรอนิกส[ 1              0.09  

38 นายชVางเขียนแบบ 1              0.09  

39 นายชVางเครื่องกล 7              0.60  

40 นายชVางเทคนิค 182            15.48  

41 นายชVางโยธา 75              6.38  

42 นายชVางสำรวจ 3              0.26  

43 นายทCายเรือ 21              1.79  

44 ลูกมือชVาง 2              0.17  

  รวม 1,176           100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  17 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

แผนท่ีต้ังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-111 
 

 

รูปที่ 1-2 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รบัผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 

                                                             
1 การแบVงพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำ 1-11 มีการปรับปรุงหลังกฎกระทรวงแบVงสVวนราชการกรมทรัพยากรน้ำ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลCอม พ.ศ. .... มีผลบังคับใชC 



 
 
  18 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

1.2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปR  (พ.ศ. 2561-2580)  

และระยะ 5 ปR (พ.ศ. 2566-2570) 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปc  (พ.ศ. 2561-2580) 

และระยะ 5 ปc (พ.ศ. 2566-2570) มีการดําเนินการดังรูปที่ 1-3 มีข้ันตอนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-3  กระบวนการกำหนดทิศทางองค[กรและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร[กรมทรัพยากรน้ำ 

1. ศึกษา วิเคราะห[ รวบรวมและประมวลขCอมูลสําคัญที่เกี่ยวขCองกับทรัพยากรน้ำ เพื่อ

กําหนดกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนใหCสอดคลCองกับยุทธศาสตร[ชาติ แผนแมVบทภายใตC 

ยุทธศาสตร[ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติฉบับที่ 12 รVางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตVอรัฐสภา แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขCอง 

2. ศึกษาผลการดําเนินงานที่ผVานมาของกรมทรัพยากรน้ำ โดยรวบรวมขCอมูลทุติยภูมิจาก

กรมทรัพยากรน้ำและแหลVงขCอมูลอื่น 

3. จ ัดการประชุมเชิงปฏิบัต ิการเพื ่อระดมความเห็นตVอผลการดำเนินการที ่ผ Vานมา  

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การรับฟyงทิศทางรVางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ ฉบับที่ 13 

จากผู Cทรงคุณวุฒิ และสรCางความเขCาใจ ใหCผู Cบริหาร และเจCาหนCาที่ของกรมทรัพยากรน้ำตVอบทบาท 

ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากหนVวยดCานนโยบายเปzนหนVวยปฏิบัติ และการเตรียมพรCอมรับภารกิจใหมV เพื่อนํา

ขCอมูลมาทบทวนสภาพแวดลCอมทั้งภายใน และภายนอกของกรมทรัพยากรน้ำ และวิเคราะห[ จุดแข็ง จุดอVอน 

โอกาส และขCอจํากัด รวมทั้งความตCองการและความคาดหวังในการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ และ

กําหนดขีดความสามารถหลัก ความไดCเปรียบเชิงกลยุทธ[ ความคาดหวัง และความทCาทาย ในอนาคตของ 

 
10

ภารกจิหลกัของกรมทรพัยากรนํ 3าข ั3นตอนกาํหนดทศิทางองคก์รและการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ทน. 

• แผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 20 ปี กรมทรัพยากรนํ9า
• แผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5 ปี กรมทรัพยากรนํ9า

• สื=อสารแผนปฏบิตัริาชการกรมฯ สูห่น่วยงาน
ที=เกี=ยวขอ้ง

• สื=อสารแนวทางการขบัเคลื=อนแผนปฏบิตัริาชการ
ของ ทน. เพื=อบรูณาการการขบัเคลื=อนองคก์รตาม
แนวทางระบบราชการ 4.0

• ขดีความสามารถสมรรถนะหลกั
• ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์

• โอกาสเชงิกลยทุธ์
• ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์

• ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารที=เกี=ยวขอ้ง
• ระดมความคดิเห็นของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที= ทน.

• ผลการดําเนนิการที=สําคญัของ ทน. 
• ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มองคก์รจาก 

Stakeholder

การทบทวน

และวเิคราะห์

ขอ้มลูองคก์ร

การประเมนิ

สภาพแวดลอ้ม

องคก์ร

การกําหนด
ยทุธศาสตร์

การถา่ยทอด

และสื=อสารสูก่าร
ปฏบิตั ิ



 
 
  19 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

กรมทรัพยากรน้ำเพื ่อนำมาจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแปลงแผนไปสู Vการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความ

สอดคลCองเช่ือมโยงกับแผนและนโยบายระดับชาติ 

4. ยกรVางแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปc  (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 

5 ปc (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใหCไดCผลที่ครอบคลุมและสอดคลCองยุทธศาสตร[ชาติ ระยะ 20 ปc (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนแมVบทภายใตCยุทธศาสตร[ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติวVาดCวย ความมั่นคงแหVงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตVอรัฐสภาและ 

แผนอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวขCอง ใหCเปzนไปตามแนวทางการจัดทำแผนระดับที ่ 3 ระเบียบ แนวทางการจัดทํา 

แผนยุทธศาสตร[ของสํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. ประกอบดCวยสาระสําคัญตVาง ๆ ดังน้ี 

4.1 ขCอมูลพื้นฐานของหนVวยงาน 

• วิสัยทัศน[ พันธกิจ อํานาจหนCาที ่

• ประเด็นยุทธศาสตร[ เป|าประสงค[ กลยุทธ[ 

• โครงการสําคัญ (Flagship Project) หนVวยงานรับผิดชอบ 

• เป|าหมายการใหCบริการกระทรวงฯ เปzนตCน 

4.2 การวิเคราะห[ 

• บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหVงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวขCอง 

• ยุทธศาสตร[ชาติ 20 ปc (พ.ศ. 2561- 2580) แผนแมVบทภายใตC ยุทธศาสตร[ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ เป|าหมายรัฐบาลที่เกี่ยวขCองตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ 

• สภาพแวดลCอม (การวิเคราะห[จุดอVอน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม) เปzนตCน 

5. จัดกระบวนการรับฟyงความคิดเห็นตVอรVางแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปc  

(พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปc (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใหCผูCรับบริการ ผูCมีสVวนไดCสVวนเสีย ผูCบริหารและ

เจCาหนCาที่ วิพากษ[ และใหCคําแนะนํา เพื ่อนํามาปรับใชCในการขับเคลื ่อนและเปzนแนวทางการปฏิบัติ  

ในทิศทางเดียวกันใหCเกิดผลในลักษณะบรรลุผลที่วางไวC (Breakthrough Results) 

6. ปรับปรุงรVางแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปc  (พ.ศ. 2561-2580) และ

ระยะ 5 ปc (พ.ศ. 2566-2570) ตามขCอคิดเห็น ขCอเสนอแนะ ที ่มีความสอดคลCองกับยุทธศาสตร [ชาติ  

แผนแมVบทภายใตCยุทธศาสตร[ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขCอง 

7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปc  (พ.ศ. 2561-2580) และ

ระยะ 5 ปc (พ.ศ. 2566-2570) ใหCกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเพื่อใหCความเห็นชอบ 

8. สื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปc  (พ.ศ. 

2561-2580) และระยะ 5 ปc (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนองค[กรตามแนวทางระบบ

ราชการ 4.0 

  



 
 
  20 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปR  (พ.ศ. 2561-2580)  

และระยะ 5 ปR (พ.ศ. 2566-2570) 

 

กรอบแนวคิด ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปc  (พ.ศ. 

2561-2580) และระยะ 5 ปc (พ.ศ. 2566-2570) ไดCนํานโยบายและแผนของชาติ ในทุกระดับที่เกี่ยวขCองมา

จัดวางเป|าหมายและถVายทอด เชื่อมโยงใหCสอดคลCองและตอบสนองกับแนวโนCม ทิศทาง และสถานการณ[

ปyจจุบันของประเทศ ประกอบดCวย รัฐธรรมนูญแหVงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร[ชาติ 20 ปc 

(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมVบทภายใตCยุทธศาสตร[ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหVงชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) รVางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติฉบับที ่ 13  

(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผนระดับชาติวVาดCวย ความมั่นคงแหVงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) รวมทั้ง 

เป|าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. รัฐธรรมนูญแห@งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
รัฐธรรมนูญแหVงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดCจัดทําข้ึน โดยคํานึงถึงการมีสVวนรVวม ของ

ประชาชน ที่มุVงหวังใหCรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปzนที่ยอมรับนับถือของสากล และสอดคลCองกับประเพณี วัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตของคนไทย และสภาพปyญหาประเทศไทย โดยมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูป และสรCางความ

ปรองดองใหCเกิดขึ ้นใหCไดC และกําหนดแนวทางในการขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอยVางไดCผล ตลอดจน 

สรCางกลไกที่มีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการที่เกี่ยวขCองดCานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม ประกอบดCวย 

  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยVอมมีสิทธิ 

         (2) จัดการ บำรุงรักษา และใชCประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลCอม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยVางสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 (3) เขCาช่ือกันเพื่อเสนอแนะตVอหนVวยงานของรัฐใหCดำเนินการใดอันจะเปzนประโยชน[ 

ตVอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวCนการดำเนินการใดอันจะกระทบตVอความเปzนอยู VอยVางสงบสุขของ

ประชาชนหรือชุมชน และไดCรับแจCงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั ้งนี ้ หนVวยงานของรัฐตCองพิจารณา

ขCอเสนอแนะน้ันโดยใหCประชาชนที่เกี่ยวขCองมีสVวนรVวมในการพิจารณาดCวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 50 บุคคลมีหนCาที่ ดังตVอไปน้ี 

(2) ป|องกันประเทศ พิทักษ[รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน[ของชาติ และสาธารณสมบัติ

ของแผVนดิน รวมทั้งใหCความรVวมมือในการป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(8) รVวมมือและสนับสนุนการอนุรักษ[และคุCมครองสิ่งแวดลCอม ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

 

 



 
 
  21 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

 หมวด 5 หน7าท่ีของรัฐ  

มาตรา 56 รัฐตCองจัดหรือดำเนินการใหCมีสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐานที ่จำเปzนตVอ 

การดำรงชีวิตของประชาชนอยVางทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอยVางยั่งยืน โครงสรCางหรือโครงขVายขั้นพื้นฐาน

ของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐอันจำเปzนตVอการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของ

รัฐ รัฐจะกระทำดCวยประการใดใหCตกเปzนกรรมสิทธ์ิของเอกชนหรือทำใหCรัฐเปzนเจCาของนCอยกวVารCอยละหCาสบิ

เอ็ดมิไดC การจัดหรือดำเนินการใหCมีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐตCองดูแลมิใหCมีการเรียก

เก็บคVาบริการจนเปzนภาระแกVประชาชนเกินสมควร การนำสาธารณูปโภคของรัฐไปใหCเอกชนดำเนินการทาง

ธุรกิจไมVวVาดCวยประการใด ๆ  รัฐตCองไดCรับประโยชน[ตอบแทนอยVางเปzนธรรม โดยคำนึงถึงการลงทุนของรัฐ

ประโยชน[ที่รัฐและเอกชนจะไดCรับและคVาบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน  

 มาตรา 57 รัฐตCอง (2) อนุรักษ[ คุCมครอง บำรุงรักษา ฟhiนฟ ูบริหารจัดการ และใชCหรือ

จัดใหCมีการใชCประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลCอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหCเกิด

ประโยชน[อยVางสมดุลและยั่งยืน โดยตCองใหCประชาชนและชุมชนในทCองถิ่นที่เกี่ยวขCองมีสVวนรVวมดำเนินการ

และไดCรับประโยชน[จากการดำเนินการดังกลVาวดCวยตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา 58 การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหCผูCใดดำเนินการ ถCาการน้ัน

อาจมีผลกระทบตVอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลCอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสVวนไดCเสีย

สำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลCอมอยVางรุนแรง รัฐตCองดCาเนินการใหCมีการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบตVอคุณภาพสิ่งแวดลCอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหCมีการรับฟyงความ

คิดเห็นของผู CมีสVวนไดCเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี ่ยวขCองกVอน เพื ่อนำมาประกอบการพิจารณา

ดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนยVอมมีสิทธิไดCรับขCอมูล คำชี้แจง และเหตผุล

จากหนVวยงานของรัฐกVอนการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึงในการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรค

หน่ึง รัฐตCองระมัดระวังใหCเกิดผลกระทบตVอประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลCอม และความหลากหลายทางชีวภาพ

นCอยที่สุด และตCองดำเนินการใหCมีการเยียวยาความเดือดรCอนหรือเสียหายใหCแกVประชาชนหรือชุมชนที่ไดCรับ

ผลกระทบอยVางเปzนธรรมและโดยไมVชักชCา 

 หมวด 6 แนวนโยบายแห@งรัฐ  

มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหCมียุทธศาสตร[ชาติเปzนเป|าหมายการพัฒนาประเทศอยVางยั่งยืน

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชCเปzนกรอบในการจัดทำแผนตVาง ๆ  ใหCสอดคลCองและบูรณาการกันเพื่อใหCเกิดเปzน

พลังผลักดันรVวมกันไปสูVเป|าหมายดังกลVาว การจัดทำ การกำหนดเป|าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป|าหมาย 

และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร[ชาติใหCเปzนไปตามหลักเกณฑ[และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมาย

ดังกลVาวตCองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสVวนรVวมและการรับฟyงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสVวนอยVาง

ทั่วถึงดCวยยุทธศาสตร[ชาติ เมื่อไดCประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลCว ใหCใชCบังคับไดC  

มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน ดังตVอไปน้ี  

(4) จัดใหCมีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอตVอการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 



 
 
  22 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ  
มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีตCองดําเนินการเพื ่อบรรลุเป|าหมาย 

ดังตVอไปน้ี 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรCอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยVาง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวVางการพัฒนาดCานวัตถุกับการพัฒนา

ดCานจิตใจ 

(2) สังคมมีความสงบสุข เปzนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ 

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสVวนรVวมในการพัฒนาประเทศและ

การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย[ทรงเปzนประมุข 

มาตรา 258 ใหCดำเนินการปฏิรูปประเทศอยVางนCอยในดCานตVาง ๆ ใหCเกิดผล ดังตVอไปน้ี 

ช. ดCานอื่น ๆ  

(1) ใหCมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที ่มีประสิทธิภาพเปzนธรรมและยั ่ง ยืน  

โดยคำนึงถึงความตCองการใชCน้ำในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลCอมและสภาพภูมิอากาศ

ประกอบกัน 

2.  ยุทธศาสตร̀ชาติ 20 ปR (พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีเก่ียวข7องกับกรมทรัพยากรน้ำ 

ยุทธศาสตร[ชาติ 20 ปc (พ.ศ. 2561 - 2580) มุ VงเนCนการสรCางสมดุลระหวVางการพัฒนา 

ความมั ่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลCอม โดยการมีสVวนรVวมของทุกภาคสVวน โดยประกอบดCวย 6 

ยุทธศาสตร[ ไดCแกV ยุทธศาสตร[ชาติดCานความมั่นคง ยุทธศาสตร[ชาติดCานการสรCางความสามารถในการแขVงขัน 

ยุทธศาสตร[ชาติดCานการพัฒนาและเสริมสรCางศักยภาพทรัพยากรมนุษย[ ยุทธศาสตร[ชาติดCานการสรCางโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร[ชาติดCานการสรCางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปzนมิตรกับ

สิ่งแวดลCอม และยุทธศาสตร[ชาติดCานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยไดC

กำหนดวิสัยทัศน[ประเทศและประเด็นยุทธศาสตร[ชาติ 20 ปc (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังน้ี 
วิสัยทัศน̀ประเทศ  

“ประเทศมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งย ืน เป zนประเทศพัฒนาแลCว ดCวยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

1) ยุทธศาสตร̀ชาติท่ี 1 ด7านความมั่นคง 

“ยุทธศาสตร[ชาติดCานความมั่นคง มีเป|าหมายสําคัญในภาพรวม 20 ปc คือ ประเทศชาติ

มั่นคงประชาชนมีความสุข” 

(1) เป|าหมาย 

1.1 ประชาชนอยูVดี กินดี และมีความสุข 

1.2 บCานเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 



 
 
  23 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

1.3 กองทัพ หนVวยงานดCานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ

พรCอมในการป|องกันและแกCไขปyญหาความมั่นคง 

1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดCานความมั ่นคงเปzนที่ช ื ่นชมและไดCร ับการยอมรับ 

โดย ประชาคม ระหวVางประเทศ 

1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จทีเ่ปzนรูปธรรมอยVางมีประสิทธิภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร[ 

4.2 การป|องกันและแกCไขปyญหาที่มีผลกระทบตVอความมั่นคง 

4.2.4 การร ักษาความมั่นคงและผลประโยชน[ทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลCอมทัง้ทางบกและทางทะเล 

(3) การบรรลุเป|าหมายตามยุทธศาสตร[ชาติ 

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค[รวม เพื่อใหCกลไกสําคัญตVาง ๆ 

ทํางานไดCอยVางมีประสิทธิภาพ สามารถสVงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดCอยVางแทCจริง

เปzนรูปธรรม มีการใชCหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชCกฎหมายอยVางเครVงครัด และมีประสิทธิภาพ 

สามารถขจัดปyญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยVางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดCวVาหนVวยงานรับผิดชอบ 

ทั้งหลักและรอง พรCอมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปyจจุบนัและอนาคต โดยการพัฒนากลไกใหCพรCอม

สําหรับการติดตาม เฝ|าระวัง แจCงเตือน ป|องกันและแกCไขปyญหาความมั่นคงแบบองค[รวมอยVางเปzนรูปธรรม 

ซึ่งเปzนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูVการบรรลุเป|าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการรักษาความมั่นคงและการใชC

ประโยชน[ทรัพยากรน้ำอยVางย่ังยืน 

2) ยุทธศาสตร̀ชาติท่ี 2 ด7านการสร7างความสามารถในการแข@งขัน  

“ยุทธศาสตร[ชาติดCานความสามารถในการแขVงขัน มีเป|าหมายการพัฒนาที ่มุ VงเนCน 

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดCแกV (1) “ตVอยอดอดีต”  

โดยมองกลับไปที ่รากเหง Cาทางเศรษฐก ิจ อ ัตล ักษณ[ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจ ุดเดVน  

ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดCเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดCานอื่น ๆ นํามา

ประยุกต[ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อใหCสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก 

สมัยใหมV (2) “ปรับปyจจุบัน” เพื่อปูทางสูVอนาคตผVานการพัฒนาโครงสรCางพื้นฐานของประเทศในมิติตVาง ๆ  

ทั้งโครงขVายระบบคมนาคมและขนสVง โครงสรCางพื้นฐานวิทยาศาสตร[ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ 

สภาพแวดลCอมใหCเอื้อตVอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรCางคุณคVาใหมV ในอนาคต” 

ดCวยการเพิ่มศักยภาพของผูCประกอบการ พัฒนาคนรุVนใหมV รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตVอความ

ตCองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร[ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตVอยอดอดีต และปรับ

ปyจจุบัน พรCอมทั้งการสVงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหCประเทศไทยสามารถสรCางฐานรายไดC และการจCาง

งานใหมV ขยายโอกาสทางการคCาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูVไปกับการยกระดับรายไดC และการกินดีอยูVดี 

รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมลำ้ของคนในประเทศไดCในคราวเดียวกัน” 

 



 
 
  24 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

(1) เป|าหมายที่เกีย่วขCอง 

1.1 ประเทศไทยเปzนประเทศที่พัฒนาแลCว เศรษฐกิจเติบโตอยVางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร[ 

4.4 โครงสรCางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  

4.4.3 เพิม่พืน้ที่และเมืองเศรษฐกิจ 

(3) การบรรลุเป|าหมายตามยุทธศาสตร[ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำฯ มีแนวทางในการพัฒนา โดยพัฒนาและบูรณาการ

การบริหารจัดการทรัยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อเพิ่มศักยภาพแหลVงกักเก็บน้ำและยกระดับ

รายไดCของเกษตรชุมชน เพิ่มพื้นที่เป|าหมายที่มีความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ของโลกที่สVงผลตVอสถานการณ[น้ำทั้งภัยแลCงและอุทกภัย สรCางภาคีเครือขVายองค[กรปกครองสVวนทCองถ่ิน 

รVวมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีสVวนรVวม ถVายทอดและจัดเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ[ แนวคิดการอนุรักษ[ ฟh iนฟู บริหารจัดการน้ำโดยกลุ Vมผู CใชCน้ำและภาคีเครือขVาย รวมถึง 

การประเมินสถานการณ[น้ำเพื่อคาดการณ[เหตุที่อาจจะเกิดข้ึนเพื่อเตรียมรับมือไดCอยVางทันทVวงท ี

3) ยุทธศาสตร̀ชาติท่ี 4 ด7านการสร7างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

“ยุทธศาสตร[ชาติดCานการสรCางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป|าหมายการพัฒนา

ที่ใหCความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสVวนตVาง ๆ  ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทCองถ่ินมารVวม

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรVวมคิดรVวมทํา เพื่อสVวนรวม การกระจาย 

อํานาจและความรับผิดชอบไปสูVกลไกบริหารราชการแผVนดินในระดับทCองถิ่น การเสริมสรCางความเขCมแข็ง 

ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรCอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพแวดลCอมใหCเปzนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน[แกVครอบครัว 

ชุมชน และสังคมใหCนานที่สุด โดยรัฐใหCหลักประกันการเขCาถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอยVาง 

เปzนธรรม และทัว่ถึง” 

(1) เปcาหมาย 

1.1 สรCางความเปzนธรรม และลดความเหลื่อมลำ้ในทุกมิติ 

1.2 กระจายศูนย[กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหCทุกภาคสVวน 

เขCามาเปzนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

1.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทCองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ 

ตนเองเพือ่สรCางสังคมคุณภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร̀ 

4.1 การลดความเหลือ่มล้ำ สรCางความเปzนธรรมในทุกมิติ 

(3) การบรรลุเปcาหมายตามยุทธศาสตร̀ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำฯ มีแนวทางในการพัฒนา โดยพัฒนาระบบ

กระจายน้ำและโครงขVายน้ำเพื่อใหCประชาชนโดยเฉพาะเกษตรเขCาถึงทรัพยากรน้ำ มีน้ำที่เพียงพอตVอการ



 
 
  25 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

ประกอบอาชีพ เพื่อใหCเกิดความเปzนธรรม การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

การจัดสรร และควบคุมการใชCน้ำ เพื่อเปzนหลักประกันใหCผูCมีรายไดCนCอยเขCาถึงการใชCประโยชน[น้ำไดCอยVาง 

เปzนธรรม แกCปyญหาความขัดแยCงแยVงชิงน้ำ และสรCางผลิตภาพการใชCน้ำใหCมีมูลคVาสูงขึ ้น ซึ่งจะทําใหC 

การจัดสรรน้ำไดCอยVางมีประสิทธิภาพ และลดความเหลือ่มลำ้ทางสังคม 

4) ยุทธศาสตร`ชาติที ่ 5 ด7านการสร7างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป eนมิตรต@อ 

สิง่แวดล7อม 
“ยุทธศาสตร[ชาติดCานการสรCางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปzนมิตรกับสิ ่งแวดลCอม  

มีเป|าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูVการบรรลุเป|าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดCานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลCอม ธรรมาภิบาล และความเปzนหุCนสVวนความรVวมมือระหวVางกันทั้งภายในและภายนอก 

ประเทศอยVางบูรณาการ ใชCพื้นที่เปzนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธ[และแผนงาน และการใหCทุกฝêายที่เกี่ยวขCอง 

ไดCเขCามามีสVวนรVวมในแบบทางตรงใหCมากที่สุดเทVาที่จะเปzนไปไดC โดยเปzนการดําเนินการบนพืน้ฐานการเติบโต 

รVวมกัน ไมVวVาจะเปzนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลCอม และคุณภาพชีวิต โดยใหCความสําคัญกับการสรCางสมดุล  

ทั้ง 3 ดCานอันจะนําไปสูVความย่ังยืนเพื่อคนรุVนตVอไปอยVางแทCจริง” โดยมีเป|าหมาย  20 ปc ที่เกี่ยวขCอง ดังน้ี 

(1) เป|าหมาย 

1.1  อนุรักษ[และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลCอม และวัฒนธรรมใหCคนรุVนตVอไป 

ไดCใชCอยVางย่ังยืน มีสมดุล 

1.2 ฟh iนฟูและสรCางใหมVฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม เพื่อลดผลกระทบ 

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร[ 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร[ชาติเปzนเป|าหมายและเช่ือมโยง 

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกจิ และทุกพืน้ที่ 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.5 บุคลากรภาครัฐเป zนคนดีและเกVง ยึดหลักคุณธรรม จร ิยธรรม มีจ ิตส ํานึก  

มีความสามารถสูง มุVงมั่น และเปzนมืออาชีพ 

4.6 ภาครัฐมีความโปรVงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.7 กฎหมายมีความสอดคลCองเหมาะสมกับบริบทตVาง ๆ และมีเทVาที่จําเปzน 

(3) การบรรลุเป|าหมายตามยุทธศาสตร[ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรพัยากรน้ำฯ ไดCขับเคลื่อนเพื่อบรรลเุป|าหมายตามยุทธศาสตร[ชาติ

ดCานที่ 5 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคลCองกับยุทธศาสตร[ชาติโดยใน

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำฯ ไดCยกระดับกระบวนทัศน[ดCานการอนุรักษ[ ฟhiนฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ำ 

ไดCกําหนดใหCมีการป|องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และปรับปรุง ทบทวนกฎหมายที่มีเน้ือหาเปzน

อุปสรรคตVอการพัฒนาประเทศ ดังตัวช้ีวัดและคVาเป|าหมายตVอไปน้ี 



 
 
  26 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

3.1 สัดสVวนของกฎหมายที่ไดCรับการทบทวนแกCไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกใหCมีเน้ือหา

ที่ไมVเปzนอุปสรรคตVอการพัฒนาประเทศ  

 3.2 รCอยละจํานวนคดี/เรื ่องรCองเรียนที ่เกี ่ยวกับการไมVไดCร ับความเปzนธรรมจาก

กฎหมาย  

3.3 สัดสVวนเจCาหนCาที่รัฐที่กระทําผิดกฎหมายลดลง  

(4) ความสอดคลCองกับยุทธศาสตร[ชาติ 

ขCอ 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร[ชาติเปzนเป|าหมายและ

เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ที่ 

4.2.1 ใหCยุทธศาสตร[ชาติเปzนกลไกขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ  

ขCอ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหCทันสมัย 

ขCอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปzนคนดีและเกVง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  

มีความสามารถสูง มุVงมัน่ และเปzนมืออาชีพ 

4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนทีม่ีความคลVองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคVานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ 

มีการพัฒนาตามเสCนทางความกCาวหนCาในอาชีพ 

ขCอ 4.6 ภาครัฐมีความโปรVงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีตVาง ๆ ในสังคมรVวมมือกันในการป|องกันการทุจริต 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซือ่สัตย[สุจริต 

4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เปzนธรรม และตรวจสอบไดC 

4.6.4 การบริหารจัดการการป|องกันและปราบปรามการทุจริตอยVางเปzนระบบ 

แบบบูรณาการ 

ขCอ 4.7 กฎหมายมีความสอดคลCองเหมาะสมกับบริบทตVาง ๆ และมีเทVาทีจ่ําเปzน 

4.7.1 ภาครัฐจัดใหCมีกฎหมายที่สอดคลCองและเหมาะสมกับบริบทตVาง ๆ ที่

เปลี่ยนแปลง 

3. แผนแม@บทภายใต7ยุทธศาสตร̀ชาติ 20 ปR  
แผนแมVบทภายใตCยุทธศาสตร[ชาติ เปzนแผนแมVบทเพื่อบรรลุเป|าหมายตามที่กําหนดไวCใน

ยุทธศาสตร[ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแมVบท ซึ่งจะมีผลผูกพันตVอหนVวยงานของรัฐที่เกี่ยวขCองที่จะตCองปฏิบัติใหC

เปzนไปตามน้ัน รวมทัง้การจัดทํางบประมาณรายจVายประจําปcงบประมาณตCองสอดคลCองกับแผนแมVบทซึ่งจะ

นําไปสูVการปฏิบัติ เพื่อใหCประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน[ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปzนประเทศ

พัฒนาแลCว ดCวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นที่เกีย่วขCองประเดน็หลัก 

คือ 
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ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอย@างยั่งยืน 

เป|าหมาย : สภาพแวดลCอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยVางย่ังยืน ประกอบดCวย 5  

แผนยVอย ดังน้ี 

(1) การสรCางการเติบโตอยVางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(2) การสรCางการเติบโตอยVางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(3) การสรCางการเติบโตอยVางย่ังยืนบนสังคมที่เปzนมิตรตVอสภาพภูมิอากาศ 

(4) การจัดการมลพิษที ่มีผลกระทบตVอสิ ่งแวดลCอมและสารเคมีในภาคเกษตรทั ้งระบบ 

ใหCเปzนไปตามมาตรฐานสากลและคVามาตรฐานสากล 

(5) การยกระดับกระบวนทัศน[ ดCานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอมเพื่อกําหนดอนาคต

ประเทศ 

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
เป|าหมาย : 

1. ความมัน่คงดCานน้ำของประเทศเพิ่มข้ึน 

2. ผลิตภาพของน้ำทัง้ระบบเพิม่ข้ึน ในการใชCน้ำอยVางประหยัดและสรCางมลูคVาเพิม่จากการใชCน้ำ 

3. แมVน้ำ ลําคลอง และแหลVงน้ำธรรมชาติ ไดCรับการอนุรักษ[ และฟhiนฟูสภาพใหCมีระบบนิเวศทีดี่ 

ประกอบดCวยแผนยVอย 3 แผน ดังน้ี 

(1) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุVมน้ำทั้งระบบเพื่อเพิม่ความมัน่คงดCานน้ำของประเทศ 

(2) เพิ ่มผลิตภาพของน้ำทั ้งระบบในการใชCน้ำอยVางประหยัด รู CคุณคVา และสรCางมูลคVา 

เพิ่มจากการใชCน้ำใหCทัดเทียมกับระดับสากล 

(3) การอนุรักษ[และฟhiนฟูแมVน้ำ ลําคลอง และแหลVงน้ำธรรมชาติทัว่ประเทศ 

ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป|าหมาย : 

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเปzนที่ยอมรับของผูCใชCบริการ 

2. ภาครัฐมีการดําเนินการทีม่ปีระสิทธิภาพ ดCวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต[ใชC 

ประกอบดCวย 4 แผนยVอย ดังน้ี 

(1) การพัฒนาบริการประชาชน 

(2) การบริหารการเงินการคลัง 

(3) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

(4) การสรCางและพัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นท่ี 21 การต@อต7านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป|าหมาย : 

1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดCวย 1 แผนยVอย ดังน้ี 

(1) การป|องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป|าหมาย : 

1. ความสามารถในการแขVงขันดCานโครงสรCางพื้นฐานทางเทคโนโลยี และดCานโครงสรCาง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร[ของประเทศเพิม่สูงข้ึน 

2. มูลคVาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตVอผลิตภัณฑ[มวลรวมภายในของประเทศ

เพิม่ข้ึน ประกอบดCวย 5 แผนยVอย ดังน้ี 

(1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดCานเศรษฐกิจ 

(2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดCานสังคม 

(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดCานสิง่แวดลCอม 

(4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดCานองค[ความรูCพืน้ฐาน  

(5) ดCานปyจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4. แผนปฏิรูปประเทศด7านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม  

1. วัตถุประสงค`รวม 

1) ทรัพยากรธรรมชาติไดCรับการรักษาและฟhiนฟูใหCมีความสมบูรณ[และยั่งยืนเปzนฐาน 

การพัฒนาประเทศทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลCอม 

2) สิ่งแวดลCอมไดCรับการดูแล รักษา อยVางเปzนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ 

และผลกระทบตVอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

3) เกิดความสมดุลระหวVางการอนุรักษ[และการใชCประโยชน[ ลดความขัดแยCงของ 

การพัฒนาที่ใชCฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิง่แวดลCอม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4) ม ีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลCอมที ่มีประสิทธิภาพ 

บนพื้นฐานการมีสVวนรVวมของทุกภาคสVวนตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ สรCางความเปzนธรรม

สอดคลCองกับยุทธศาสตร[ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวขCอง และขCอตกลงระหวVางประเทศที่ประเทศไทยเปzนภาคี

สมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน[ของประเทศ 

2. เปcาหมาย/ผลสัมฤทธิท่ี์คาดว@าจะเกิดขึ้น  
1) ระยะเรVงดVวน 

1.1) พืน้ที่ขยายผลจากแบบอยVางความสําเร็จ (Good Practices) 

1.2) หนVวยงานระดับปฏิบัติมีและใชCขCอมูลในการบริหารจัดการรVวมกัน 

1.3) แผนที่งบประมาณ (Area-Based Budgeting) 

1.4) ประเด็นหรือกิจกรรมการปฏิรูปที่กําหนดใหCตCองดําเนินการภายใน 1 - 2 ปc 
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2) ระยะกลาง-ยาว 

2.1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลCอม โดยชุมชน องค[กร

ปกครองสVวนทCองถ่ิน และหนVวยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ 

2.2) ดําเนินการปฏิรูปในดCานตVาง ๆ อยVางตVอเน่ือง 

2.3) โครงสรCางองค[กรมีความสอดรับกับแผนงานและการบริหารจัดการ 

3. เปcาหมายรายเร่ือง 
1) ทรัพยากรน้ำ  

1.1) สรCางสมดุลระหวVางการอนุรักษ[และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและ

ย่ังยืนดCานทรัพยากรน้ำ 

1.2) เรVงรัดกลไกการพัฒนาแหลVงน้ำและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ำตCนทุน 

รวมทัง้ระบบการกระจายน้ำ 

1.3) เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 

1.4) ประชาชนมีสVวนรVวมในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 

ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวขCองกับการบริหารจัดการน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรน้ำฝน คือ  

Ø ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : การบริหารแผนโครงการที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร[

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบดCวยประเด็นยVอยที่ 1.2 : การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสรCางเชิงซCอน

รVวมกันอยVางเปzนระบบ  

Ø ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : การบริหารเชิงพื้นที่ ประกอบดCวยประเด็นยVอยที่ 2.1 :       

การบริหารจัดการรVวมกัน ประเด็นยVอยที่ 2.3 : การบริหารการใชCประโยชน[ที่ดิน และประเด็นยVอยที่ 2.4 : 

สมดุลการใชCน้ำทั้งผิวดินและใตCดิน  

Ø ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ระบบเสCนทางน้ำ ประกอบดCวยประเด็นยVอยที ่ 3.1 :        

การจัดการระบบเสCนทางน้ำ และประเด็นยVอยที่ 3.2 : การดูแลรักษาเสCนทางน้ำในบริเวณโรงพยาบาลทีอ่ยูVใน

พื้นที่เสี่ยงน้ำทVวม  

Ø ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : ความรูCเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย[เพื่อบริหารจัดการน้ำ 

2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.1) ระบบการบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีเอกภาพ 

และมีประสิทธิภาพ 

2.2) ระบบการวิจัยและนวัตกรรมดCานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

มีทิศทางที่ชัดเจนในการสรCางสมดุลในการอนุรักษ[ควบคูVไปกับการใชCประโยชน[เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายใตC 

Thailand 4.0 และยกระดับการวิจัยและพัฒนาใหCประเทศไทยเปzนศูนย[กลางของภูมิภาคอาเซียน 

2.3) ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเปzนจุดแข็งของประเทศที่

สามารถใชCประโยชน[ทางเศรษฐกิจและเปzนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมลำ้ สรCางความเปzนธรรมในสังคม 

อยVางยุติธรรม และเทVาเทียม สอดคลCองกับการเติบโตที่เปzนมิตรกับสิ่งแวดลCอม 
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2.4) การมีสVวนรVวมของประชาชน ชุมชน และภาคสVวนตVาง ๆ ในการอนุรักษ[ 

ใชCประโยชน[ และไดCรับผลประโยชน[จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอยVางย่ังยืน เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิต และสรCางเสริมความตระหนักถึงคุณคVาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

3) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม 
3.1) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอมตามหลักธรรมาภิบาล 

และหลักนิติธรรม 

3.2) ลดและป|องกันความขัดแยCงระหวVางการใชCทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลCอม 

เพือ่การพัฒนากับผลกระทบตVอประชาชน ชุมชน และการคุCมครองสิทธิ 

3.2) สรCางความเปzนธรรมในการเขCาถึงและใชCประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลCอมของทุกภาคสVวน 

3.3) การม ีส Vวนร Vวมอย Vางมีความหมาย (Meaningful Participation) ของ

ประชาชน องค[กร ชุมชน องค[กรภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลCอม 

5. แผนปฏิรูปประเทศด7านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม (ฉบับปรับปรุง) 

กิจกรรมปฏิรูปที ่ 3 การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร7างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน 
ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยสVวนใหญV คือ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งทรัพยากรน้ำ

เปzนปyจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูก ถึงแมCวVารัฐบาลจะกำหนดนโยบายหลักเกณฑ[หรือมาตรการ

จัดสรรน้ำใหCกับทุกฝêายอยVางเปzนธรรมแลCวก็ตาม แตVทวVาทรัพยากรน้ำจะลักษณะพิเศษคือมีความไมVแนVนอน

ในแตVละปcหรือฤดูกาลขึ ้นอยู Vกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่แตกตVางกันไปในแตVละพื ้นที ่ สVงผลใหC 

การจัดสรรทรัพยากรน้ำจากอVางกักเก็บน้ำหรือเข่ือนมีความยากลำบาก โดยเฉพาะอยVางย่ิงเกษตรกรในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน ซึ่งคิดเปzนรCอยละ 80 ของพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ อีกทั้งปyญหาน้ำทVวมน้ำแลCงที่

รุนแรงข้ึนทุกปcทำใหCผลผลติเสียหายเปzนหน้ีสินเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี หากพิจารณาจากขCอเท็จจรงิเรือ่งปริมาณฝนแลCว

จะพบวVาประเทศไทย มีปริมาณฝนมากแตVน้ำมาใชCประโยชน[ไดCไมVถึงรCอยละ 10 ซึ่งหากบริหารจัดการกักเก็บ

ใหCดีดCวยโครงสรCางขนาดเล็ก (micro management) เสริมระบบชลประทานก็จะมีทรัพยากรน้ำเพียงพอตVอ

การเพาะปลูกไดCอยVางทัว่ถึงเทVาเทียม 

การบริหารจัดการน้ำเพื่อสรCางเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่นอกเขตชลประทาน คือ การสรCางความ

เขCมแข็งใหCกับชุมชนหรือทCองถ่ินเพือ่บริหารจัดการน้ำดCวยตนเอง เพิ่มศักยภาพและทักษะดCวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โดย “คนเปzนศูนย[กลางการพัฒนา” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความมั่นคงทางน้ำ อาหาร 

เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ เปzนทCองถิ ่นและชุมชนที่เขCมแข็ง พึ ่งตนเองไดCบนความสมดุลดCาน

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยVางยิ่งในสถานการณ[ปyจจุบันที่การแพรVระบาดของโรคโควิด 19 สVงผล

กระทบตVอเศรษฐกิจแรงงาน อพยพกลับภูมิลำเนา รัฐจึงควรเรVงสรCางกลไกประสานการทำงานจากลVางข้ึนบน 

เน Cนการทำงานแนวราบบูรณาการข CามกรมขCามกระทรวง ปร ับบทบาทจาก “ฝ êายปฏิบ ัติ” เปzน  
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“ฝêายอำนวยการ” จัดสรรงบประมาณกระจายไปสูVทCองถ่ิน สรCางอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งจะเปzนการเพิ่ม

ความเขCมแข็งและความมั่นคงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไดCอยVางย่ังยืน 

เปcาหมายและตัวชีวั้ดของกิจกรรมปฏิรูป 
1) เปcาหมาย 

1.1) การสรCาง “ชุมชนเขCมแข็ง” ที่สามารถพึ่งพาตัวเองเปzนแกนนำ และนำไปสูVการ

สรCางเครือขVายการบริหารจัดการน้ำรVวมกับพื้นที่ใกลCเคียงเชื ่อมโยงและฟh iนฟูเสCนทางน้ำอยVางเปzนระบบ  

ในพืน้ที่เหนืออVางเก็บน้ำลำเชิงไกรและเหนืออVางเก็บน้ำซับประดูV 

1.2) การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยงองค[กรที่เกี่ยวขCองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และขยายผลการบริการจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานอื่นตVอไป 

2) ตัวชี้วัด 
2.1) ชุมชนและทCองถ่ินในพื้นที่เหนืออVางเก็บน้ำลำเชิงไกรและเหนืออVางเก็บน้ำซับประดูV

มคีวามเขCมแข็ง พึง่พาตนเองไดC จัดการน้ำของตนเองอยVางสมดุล 

2.2) การปรับปรุงกลไกการทำงานในรูปแบบใหมVท ี ่ เน Cนการบูรณาการในพื ้นที่ 

ทุกภาคสVวนที่เพิ่มความเขCมแข็งใหCทCองถ่ิน 

3) หน@วยงานผู7รับผิดชอบหลัก 
กระทรวงมหาดไทย 

6. แผนปฏิรูปประเทศด7านการบริหารราชการแผ@นดิน  

เพื่อใหCสอดคลCองกับเจตนารมณ[และผลสัมฤทธิ ์ที ่พึงประสงค[ตามที ่บัญญัติไวCในมาตรา  

258 ข ของรัฐธรรมนูญแหVงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการบรรลุเป|าหมายของยุทธศาสตร[

ประเทศดCานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ตCองการปรับเปลี่ยนภาครัฐใหCเปzน 

“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” แผนการปฏิรูปประเทศดCานการบริหารราชการแผVนดิน จึงกําหนด

วัตถุประสงค[และเป|าหมายในภาพรวมไวCดังน้ี 

1. วัตถุประสงค[รวม 

1) เพื่อสรCางภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนสามารถตอบสนองความตCองการ และ

ความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายไดCอยVางมีประสิทธิผล (Customized Public Service) 

2) เพื ่อพัฒนาโครงสรCางหนVวยงานภาครัฐใหCทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวไดCทันตVอ 

การเปลี ่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ ์สูง (High Performance Public 

Service)  

3) เพื่อพัฒนากำลังคนภาครัฐใหCมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยVางมีคุณภาพ และยึดมั่นใน

คุณธรรม พรCอมนำการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) 

4) เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหCสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูCมีความรูC

ความสามารถสูง และสVงเสริมการเรียนรูCอยVางตVอเน่ือง 

5) เพื่อสรCางคVานิยมและวัฒนธรรมความซือ่สัตย[สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 
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2. เป|าหมายรวม 

1) จัดองค[กรภาครัฐใหCเป°ดกวCางและเช่ือมโยงขCอมูลกันดCวยระบบดิจิทัล 

2) จัดโครงสรCางองค[กรใหCเรียว กะทัดรัด แตVแข็งแรง เพื่อใหCสามารถบูรณาการ ความ

รVวมมือของทุกภาคสVวนในการทำงานเพือ่ประชาชน โดยยึดพื้นที่เปzนหลัก 

3) จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหCเปzนดิจิทัล เพื ่อความโปรVงใส ทันสมัย 

ปรับตัว ไดCรวดเร็ว และเป°ดโอกาสใหCประชาชนไดCมีสVวนรVวมในการดําเนินงานไดCอยVางเหมาะสม 

4) จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหCมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไวCซึ่งกําลังคนที่มี

คุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานอยVางมืออาชีพ เปzนที่ไวCวางใจของประชาชน 

5) สรCางวัฒนธรรมตVอตCานการทุจริตคอร[รัปชันในภาคราชการและภาคสังคม และ 

วางระบบป|องกันการแทรกแซงโดยไมVเปzนธรรมจากผูCมีอํานาจและอิทธิพล 

7. นโยบายและแผนระดับชาติว@าด7วยความมั่นคงแห@งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติวVาดCวยความมั ่นคงแหVงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ในสVวนที่

เกี่ยวขCอง คือ นโยบายที่ 11 รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลCอม ประกอบดCวย 

11.1 พัฒนาระบบการใชCทรพัยากรธรรมชาติอยVางสมดุลและย่ังยืน ระหวVางการอนุรักษ[และ

การพัฒนา โดยยึดหลักการสรCางสมดุลในการใชCทรัพยากรธรรมชาติใหCอยูVในระดับที่เหมาะสมและสอดคลCอง 

กับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการผสมผสาน 

ภูมิปyญญาทCองถ่ินกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหCเกิดการพัฒนาที ่ยั ่งยืนควบคูVกับการพัฒนาทCองถ่ิน 

นโยบายความมั่นคงแหVงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

11.2 เสริมสรCางกระบวนการมีสVวนรVวมของภาคประชาชน และทCองถ่ินในการบริหารจดัการ 

การตรวจสอบ และการเฝ|าระวังการแสวงประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ รวมถึงเสริมสรCาง ใหC

ทุกภาคสVวนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงสิทธิและหนCาที่ในการมีสVวนรVวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลCอมอยVางมั่นคงและย่ังยืน และสนับสนุนใหCมีชุมชนตCนแบบ การจัดต้ังกลุVมอาสาสมัคร การสรCาง 

เครือขVายความรVวมมือกับภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมตรวจสอบ 

กิจกรรมทีท่ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลCอม 

11.3 เสริมสรCางประสทิธิภาพการจัดการสิ่งแวดลCอม ในการสVงเสริมใหCมีการใชCกระบวนการ 

ยุติธรรมทางดCานสิ่งแวดลCอม เปzนกลไกพิทักษ[รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลCอม ปกป|องสิทธิชุมชน และ

แกCปyญหาขCอขัดแยCงที่เกิดข้ึนกับประชาชน และสนับสนุนใหCมีการใชCมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง 

เศรษฐศาสตร[ และมาตรการทางสังคม เพื ่อลดการทําลายและสรCางแรงจูงใจในการรVวมดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม รวมถึงเพิ ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ|าระวังภัยคุกคาม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปyญหาขยะอิเล็กทรอนิกส[การลักลอบ 

นําเขCาวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียตVาง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของตVางชาติเขCามาทิ้งใน 

อาณาเขตของประเทศไทย 



 
 
  33 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580)  และระยะ 5 ป8  

11.4 สVงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปzนภาคีดCานการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม และแกCปyญหาที ่เกิดขึ ้นรVวมกันอยVางใกลCชิด รวมทั ้งสVงเสริมการแกCไขปyญหา 

สิ่งแวดลCอมขCามพรมแดน 

ซึ่งแผนระดับชาติวVาดCวยความมั่นคงแหVงชาติที่เกี่ยวขCองกับกรมทรัพยากรน้ำ ไดCแกV แผนที่ 18 

การรักษาความมั่นคงดCานอาหารและน้ำ โดยกำหนดเป|าหมายเชิงยุทธศาสตร[ “ประเทศไทยมีความมั่นคงและ

ปลอดภัยในดCานอาหารและน้ำมีคุณภาพตามหลักโภชนาการอยVางเพียงพอและย่ังยืน”  

ตัวชี้วัด  
1) มีระบบการบริหารจัดการอาหารและน้ำกรณีฉุกเฉิน  

2) ระบบป|องกัน แจCงเตือน ระงับยับย้ัง แกCไขภัยคุกคามที ่แฝงมาในอาหาร และน้ำมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

3) พื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มข้ึน 

8.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร̀ท่ี 4 การเติบโตท่ีเปeนมิตรกับสิ่งแวดล7อมเพ่ือการพัฒนาอย@างยั่งยืน 
เปcาหมายที่ 1 การรักษา ฟh iนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรCางสมดุลของการอนุรักษ[และ 

ใชCประโยชน[อยVางย่ังยืนและเปzนธรรม ใชCประโยชน[จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการ

ฟhiนตัว รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร สรCางสมดุลระหวVางการอนุรักษ[และการใชCประโยชน[อยVางย่ังยืน

และเปzนธรรม 

เปcาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อใหCเกิดความมั่นคง 

สมดุล และยั่งยืนทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ดCวยกระบวนการมีสVวนรVวมของทุกภาคสVวน โดยเฉพาะ

ประชาชน ผูCมีสVวนไดCสVวนเสียในพื ้นที ่ลุVมน้ำ เพื่อกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใชCประโยชน[

ทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใตCดินในทุกมิติ โดยคํานึงถึงศักยภาพ และขCอจํากัดดCานสิ่งแวดลCอมและ 

มิติเชิงสังคมของพืน้ที่ลุVมน้ำ 

ซึ่งมีตัวช้ีวัดในสVวนที่เกี่ยวขCองกับกรมทรัพยากรน้ำ ดังน้ี 

Ø ตัวช้ีวัด 2.1 มีระบบประปาหมูVบCานครบทุกหมูVบCาน 

Ø ตัวช้ีวัด 2.2 ลุVมน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุVมน้ำ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

อยVางสมดุลระหวVางความตCองการใชCน้ำกับปริมาณน้ำตCนทุน และมีการแปลงไปสูVการปฏิบัติที่เปzนรูปธรรม 

Ø ตัวช้ีวัด 2.4 ประสิทธิภาพการใชCน้ำทั้งภาคผลิตและการบริโภคที่เพิ่มข้ึน 

Ø ตัวช้ีวัด 2.5 พื้นที่และมูลคVาความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลCงมีแนวโนCมลดลง 

เปcาหมายที ่ 3 แกCไขปyญหาวิกฤตสิ ่งแวดลCอม ดCวยการเรVงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง 

ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรCางเมืองที่เปzนมิตรกับ

สิง่แวดลCอมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสรCางคุณภาพสิง่แวดลCอมทีดี่ใหCกับประชาชน  
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เปcาหมายที่ 4 สนับสนุนการลดการปลVอยก¢าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถใน 

การปรับตัวตVอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปcาหมายที่ 5 บริหารจัดการเพื ่อลดความเสี ่ยงดCานภัยพิบัติ เพื ่อใหCเกิดความเสียหาย 

นCอยที่สุด และนําไปสูVการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร`ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปcองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป|าหมายที่ 1 ลดสัดสVวนคVาใชCจVายดCานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และการใหCบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

เป|าหมายที ่ 2 เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที ่ดีขององค[กรปกครองสVวนทCองถ่ิน 

เป|าหมายที่ 3 เพิม่คะแนนดัชนีการรับรูCการทุจริตใหCสูงข้ึน 

เป|าหมายที่ 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูCมิไดCกระทําความผิด  

9.  ร@างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

หมุดหมายท่ี10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร̀บอนต่ำ 
เปcาหมายที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติไดCรับการอนุรักษ[ ฟhiนฟู และมีการใชCประโยชน[จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยVางย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะดCานสิ่งแวดลCอมดีข้ึน ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตC โดยมีคะแนนไมVนCอยกวVา 55 คะแนนในปc 2570 

กลยุทธ[ที่ 3.1 ฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดําเนินงาน ปกป|อง ฟhiนฟูและเพิ่มพื้นทีป่êาไมCเพื่อการอนุรักษ[ปêาเศรษฐกิจและปêาชายเลน อนุรักษ[ทรัพยากร

พันธุกรรม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนําระบบสารสนเทศมาใชCเพื่อการบริหารจัดการ สรCาง

เครือขVายการมีสVวนรVวม และบังคับใชCกฎหมายอยVางมีประสิทธิภาพและเปzนธรรม 

กลยุทธ[ยVอยที่ 3.2 สรCางฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลติใหCเพียงพอและมีการใชCอยVางมี 

ประสิทธิภาพ มีการใชCประโยชน[ทรัพยากรธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟhiนตัว  

สรCางสมดุลระหวVางการอนุรักษ[และการใชCประโยชน[อยVางย่ังยืนและเปzนธรรม ดําเนินการประเมินมูลคVาของ 

ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ใชCในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทีม่ปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ[ยVอยที ่ 3.3 ใชCทรัพยากรธรรมชาติจากสVวนเหลือใหCเกิดประโยชน[ที่หลากหลาย

ปราศจากเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะอาหาร ดําเนินการศึกษาวิเคราะห[

การไหลของวัสดุ เพื่อบริหารจัดการของเหลือจากการผลิตและการบริโภคอยVางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ

กลไกหมุนเวียนใชCประโยชน[เศษเหลือในภาคอุตสาหกรรม เศษวัสดุการเกษตร ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นใน

ข้ันตอนกVอนถึงผูCบรโิภค และขยะอาหาร รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร[มเพื่อเช่ือมโยงผูCประกอบการเศรษฐกจิ

หมุนเวียนใหCสามารถเขCาถึงองค[ความรูCและนวัตกรรม ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบใหCสนับสนุนการนํา 

ของเสียจากอุตสาหกรรมที่ยังมีประโยชน[ใหCสามารถนํากลับมาใชCไดC 
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กลยุทธ[ยVอยที ่ 3.4 กําหนดเขตพื้นที่เพื่อการใชCประโยชน[ใหCเหมาะสมกับศักยภาพของ

ทรัพยากรกําหนดใหCมีการใชCแผนที่แนวเขตที ่ดินของรัฐ เพื ่อเปzนฐานขCอมูลสําหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอยVางมีประสทิธิภาพและย่ังยืน แกCปyญหาความขัดแยCงดCานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอมและ

พื้นที ่ทับซCอน กําหนดการใชCประโยชน[พื้นที ่อยVางเหมาะสม สรCางสมดุลระหวVางการอนุรักษ[กับการใชC

ประโยชน[อยVางย่ังยืน 

กลยุทธ[ยVอยที่ 3.5 บริหารจัดการการทVองเที่ยวใหCเหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื ้นที ่พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหลVงทVองเที ่ยว กําหนดการใชCประโยชน[พื้นที่ 

อยVางเหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลCอมในแหลVงทVองเที่ยวใหC

เหมาะสมสําหรับใชCในการอนุรักษ[และพัฒนาแหลVงทVองเที่ยวธรรมชาติอยVางย่ังยืน จํากัดจํานวนนักทVองเที่ยว

และคัดสรรนักทVองเทีย่วที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ[ยVอยที ่ 5.6 สVงเสริมการใชCภูมิปyญญา วัฒนธรรมทCองถิ ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนสVงเสริมแนวคิดการใชCทรัพยากรใหCเกิดประโยชน[สูงสุดในระดับชุมชน สนับสนุนการนําภูมิปyญญา

ทCองถิ่นมาตVอ ยอดการพัฒนาสินคCาและบริการจากนวัตกรรม ความคิดสรCางสรรค[ และยึดการพึ่งพาตนเอง

เปzนสําคัญ ฟhiนฟู พัฒนา ถVายทอดองค[ความรูCใหCคนในสังคมไดCรับรูC เกิดความเขCาใจ ตระหนักในคุณคVา 

คุณประโยชน[ และรักษาภูมิปyญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 

หมุดหมายที ่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปcาหมายท่ี 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลดลง 

ตัวชี ้วัดที่ 1.1 จํานวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และไดCรับผลกระทบโดยตรงจาก 

ภัยธรรมชาติลดลง เมื่อเทียบกับคVาเฉลีย่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตัวช้ีวัดที ่1.2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงตVอผลติภัณฑ[มวลรวมของ

ประเทศ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับโครงสรCางพื้นฐานและการหยุดชะงักของการบริการขั้นพื้นฐานที่

สําคัญ) ลดลง เมือ่เทียบกับคVาเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนพื้นที่และมูลคVาความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลง เมื่อเทียบกับ

คVาเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เปcาหมายท่ี 2 ความเสีย่งจากภัยธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 การมีแผนที่แสดงพื ้นที ่ เสี ่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สําคัญดCานตVางๆ หรือระดับจังหวัดอยVางครอบคลุม เช่ือมโยง

กับฐานขCอมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลCอมที่สําคัญ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การมีแผนจัดการป|องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด โดยเฉพาะพืน้ที่สําคัญ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยสําคัญ สามารถเชื่อมโยงระดับ

พื้นที่ ระดับประเทศ และระดับโลก มีความแมVนยํา ทันตVอเวลา และสามารถเขCาถึงกลุVมเปราะบางไดC) 

เปcาหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ7มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสามารถของชุมชนในการป|องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ (รCอยละ

ของชุมชน ทCองถ่ิน อาสาสมัคร เครือขVายในการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศเบื้องตCนไดCดCวยตนเอง และรCอยละของการจัดการฝ£กอบรมดCานการป|องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมทุกพื้นทีข่องประเทศ) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การมีสVวนรVวมในการสVงขCอมูลจากพื้นทีเ่กิดภัยเขCาสVรูะบบเตือนภัยสVวนกลาง 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 3.3 องค[กรปกครองสVวนทCองถิ ่นมีองค[ความรูC และมีแผนในการจัดการ 

ดCานภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ประชาชนสามารถเขCาถึงและใชCประโยชน[จากระบบประกันภัยพืชผลทาง

การเกษตรและภัยธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 การมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการป|องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเปzนแหลVงเงินรับประกันภัยตVอ 

กลยุทธก̀ารพัฒนา 
กลยุทธ̀ที ่ 1 การปcองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในพื้นที่สําคัญ (พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสรCาง พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกจิและ

ประวัติศาสตร[) 

กลยุทธ[ยVอยที่ 1.1 สVงเสริมการใชCมาตรการเชิงป|องกันกVอนเกิดภัยในพื้นที่สําคัญ อาทิ 

การวางผังเมือง การจัดสรรการใชCประโยชน[ที ่ดินอยVางเปzนระบบ การกําหนดพื้นที ่ปลอดภัยจากทุกภัย 

ตลอดจนการปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ[ในการออกแบบกVอสรCางอาคารใหCครอบคลุมเรื่องการลด

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การกําหนดรูปแบบและแนวทางการใชCพื้นที่ลุVมต่ำเปzนพื ้นที่รับน้ำนอง และ 

การพัฒนารูปแบบของสิ่งปลูกสรCางที่ใชCแนวคิดสถาปyตยกรรมที่สอดคลCองกับภูมิอากาศ 

กลยุทธ[ยVอยที ่ 1.2 ระบุพื ้นที ่ส ําคัญที ่ไดCร ับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจําแนกตามประเภทภัย โดยการบูรณาการขCอมูลที่เกี่ยวขCองและแผนที ่

เสี่ยงภัยของภัยแตVละประเภท เพื่อจัดทําแผนในการป|องกันและแกCไขปyญหาบูรณาการความรVวมมือของ

ประชาชน ชุมชน และ หนVวยงานที่เกี่ยวขCอง รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณ และมีเจCาภาพหลักในการ

ดําเนินการตามแผนที่ชัดเจน 

กลยุทธยVอยที่ 1.3 ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ โดยใหCความสําคัญกับมาตรการ

ลดความเสี่ยงและมาตรการเชิงป|องกันมากกวVามาตรการเผชิญเหตุฉุกเฉินและฟhiนฟู โดยมีการวิเคราะห[

เปร ียบเทียบตCนทุนและผลประโยชน[ที ่ไดCร ับจากการดําเนินมาตรการเชิงป|องกันและลดความเสี ่ยง
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ประกอบการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณโดยใหCความสําคัญกับพื้นที่สําคัญที่ไดCรับ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ[ยVอยที่ 1.4 นําแบบจําลองระดับชาติเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 

จากภัยธรรมชาติประเภทตVาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแผนแกCไขปyญหาและเจCาภาพที่

ชัดเจนมาใชCในพื้นที่สําคัญ เพื่อใชCในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเชิงป|องกัน ใหCสามารถจัดทํา 

แผนบริหารจัดการไดCอยVางเหมาะสม 

กลยุทธ̀ที ่ 2 การพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ[ยVอยที่ 2.1 สVงเสริมใหCประชาชนทุกภาคสVวนมีความรูCความเขCาใจตระหนักถึง

ความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหC

ความสําคัญกับการบูรณาการองค[ความรูCดCานการจัดการภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ การจัดต้ังศูนย[เรียนรูC การสนับสนุนใหCประชาชนสามารถเขCาถึง รวมทั้ง 

แจCงเตือนภัย และใชCประโยชน[จากขCอมูลเตือนภัยไดCอยVางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ[ยVอยที ่ 2.2 สนับสนุนการมีสVวนรVวมของภาคประชาชนและชุมชนใน 

การรับมือและปรับตัวตVอภัยธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ[ยVอยที ่ 2.3 เพิ ่มศักยภาพของประชาชน ชุมชน และองค[กรปกครอง 

สVวนทCองถ่ินในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา

เครือขVายในการจัดการภัยพิบัติระหวVางองค[กรปกครองสVวนทCองถิ่นกับชุมชนและภาคประชาชน เพื่อใหC

ประชาชน และชุมชน สามารถป|องกันและบริหารจัดการผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศไดCดCวยตนเองมากข้ึน 

กลยุทธ[ยVอยที่ 2.4 สนับสนุนมาตรการที่ไมVใชVเชิงโครงสรCางในการบริหารจัดการ 

ภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายใหCมีประสิทธิภาพและ

รวบรวมจัดหมวดหมูV กฎหมายที่เกี่ยวขCองกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสVงเสริมมาตรการจูงใจ

เพื่อรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดสรCางระบบประกันภัยและการจัดต้ัง

กองทุนเพื่อสนับสนุนการป|องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

กลยุทธ̀ที ่ 3 การใช7วิทยาศาสตร̀และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก 
ภัยธรรมชาติ และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ[ยVอยที ่ 3.1 สนับสนุนการสรCางบุคลากร นักวิจ ัย รวมทั ้งสนับสนุนใหCมี 

การศึกษาวิจัยดCานภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยVางเปzนระบบ ตVอเนื่อง ครอบคลุม

ประเด็นสําคัญสอดคลCองกับบริบทของพืน้ที่และของประเทศ และนําไปใชCประโยชน[ไดCจริง 

กลยุทธ[ยVอยที ่ 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ใหCม ีความแมVนยํา 

ครอบคลุมภัยตVาง ๆ  ที่ยังไมVมีระบบเตือนภัยในปyจจุบัน รวมทั้งการจัดทําระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มี
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ความเช่ือมโยงกับ ระบบเตือนภัยสVวนกลาง โดยใหCความสําคัญกับการปรับปรุงอุปกรณ[เครื่องมือ เทคโนโลยี

ใหCรองรับกับระบบ เตือนภัยในปyจจุบันและสามารถเชื่อมโยงกับตVางประเทศ ตลอดจนนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการใหCขCอมูลแจCงเตือนภัยแกVประชาชนไดCอยVางมีประสิทธิภาพ ทันตVอเวลา และ

สามารถเขCาถึงกลุVมเปราะบางไดCโดยงVาย 

กลยุทธ[ยVอยที่ 3.3 พัฒนาระบบขCอมูลสําหรับการจัดทําแบบจําลองระดับชาติเพื่อ

ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทตVาง ๆ  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน

พื้นที่สําคัญของประเทศไทย 

กลยุทธ[ยVอยที่ 3.4 สนับสนุนการใชCเทคโนโลยีและภูมิปyญญาทCองถิ่นในการจัดการ 

ภัยธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ̀ท่ี 4 การอนุรักษ`ฟpqนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือปcองกันและลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ[ยVอยที่ 4.1 สรCางจิตสํานึกใหCประชาชนทุกระดับอนุรักษ[ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทั้งทางบกและทางทะเล 

กลยุทธ[ยVอยที่ 4.2 เพิ่มบทบาทภาคประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ในการอนุรักษ[

ฟhiนฟู ทร ัพยากรธรรมชาติ เพื ่อป|องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ และเพิ่มศักยภาพการดูดซับและเก็บกักก¢าซเรือนกระจก โดยเฉพาะปêาตCนน้ำ ปêาชายเลน  

แหลVงน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุVมน้ำ 

กลยุทธ[ยVอยที่ 4.3 สนับสนุนการใชCแนวทางธรรมชาติในการจัดการปyญหาภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยVางยั่งยืน เชVน การแกCปyญหาน้ำทVวม โดยการฟhiนฟูพื้นที่ชุVมน้ำที่ 

คอยรับน้ำ ดักตะกอน การแกCปyญหาขาดแคลนน้ำ โดยการฟhiนฟูปêาตCนน้ำ สรCางระบบกักเก็บน้ำยVอย ๆ  

ในระดับทCองถ่ิน การปรับเปลี่ยนการใชCที่ดิน และการแกCปyญหาการกัดเซาะชายฝy§ง โดยการฟhiนฟูระบบนิเวศ

ชายฝy§งด้ังเดิมที่เปzนปราการทางธรรมชาติทีส่ําคัญ 

กลยุทธ`ที่ 5 การส@งเสริมความร@วมมือกับต@างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความ

เสีย่งจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ[ยVอยที่ 5.1 พัฒนากลไกความรVวมมือกับตVางประเทศในการจัดการภัยธรรมชาติ 

การปลVอยก¢าซเรือนกระจก และการแกCไขปyญหาผลกระทบดCานสิ่งแวดลCอมขCามพรมแดน เชVน การบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ ลุVมน้ำโขง การแกCไขปyญหาหมอกควันขCามพรมแดน ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี 

โดยการจัดทําบันทึกความเขCาใจ ความรVวมมือทางวิชาการดCานการลดความเสี ่ยงจากภัยธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศกับประเทศเพื่อนบCานที่มีชายแดนติดกัน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมรVวมกัน 

กลยุทธ[ยVอยที่ 5.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ[ความรูCเกี่ยวกับขCอตกลงระหวVางประเทศ

ในดCานภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหCมีการจัดการองค[ความรูC แนวทางปฏิบัติที่ดี

จากตVางประเทศมาประมวล และประยุกต[ใชCใหCสอดคลCองกบับริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 
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10. เปcาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย@อว@า SDGs) 

  ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2558 ณ สํานักงาน ใหญV สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ 

รVวมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) 

ซึ่งเปzนกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อรVวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลCอมอยVางย่ังยืน 

โดยไมVทิ้งใครไวCขCางหลัง ภายในปc ค.ศ. 2030 โดยกําหนดใหCมีเป|าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) เปzนแนวทางใหCแตVละประเทศดําเนินการรVวมกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 15 กันยายน 2558 ไดCมอบหมายใหCคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ั ่งยืน (กพย.) เปzนกลไกหลักใน

ระดับประเทศในการขับเคลือ่นใหCหนVวยงานไทยนําวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030ไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ตลอดจนสรCางความตระหนักรูCใหCกับภาคสVวนตVาง ๆ อน่ึง คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืนชุดน้ี จัดต้ังข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวVาดCวยคณะกรรมการเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2556 

โดยนายกรัฐมนตรีเปzนประธานกรรมการ มีอํานาจหนCาที่สําคัญในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร[ 

การพัฒนาที ่ยั่งยืนของประเทศเพื่อใหCเปzนไปตามขCอตกลงหรือความรVวมมือระหวVางประเทศที่เกี ่ยวกับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป|าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 17 เป|าหมายหลัก (Goal) ประกอบไปดCวย 169 

เป|าหมายยVอย (SDG Targets) ที่มีความเปzนสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และกําหนดใหCมี 247 ตัวชี้วัด 

เพื่อใชCติดตาม และประเมินความกCาวหนCาของการพัฒนา 

สําหรับเป|าหมายในกลุ Vมทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลCอม ใหCความสําคัญกับ 

การปกป|อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศเพือ่พลเมืองโลกรุVนตVอไป (เป|าหมายที่ 6 

เป|าหมายที่ 12 เป|าหมายที่ 13 เป|าหมายที่ 14 และเป|าหมายที่`15) 

เป|าหมายที่ 6 สรCางหลักประกันวVาจะมีการจัดใหCมีน้ำและสขุอนามัยสําหรับทุกคนและ

มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน มุVงมั่นที่จะ “ใหCมีน้ำเพื่อใชCประโยชน[และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลอยVาง

ย่ังยืนสําหรับทุกคน"  โดยมีประเด็นทีเ่กี่ยวขCองกับกรมทรัพยากรน้ำ ดังน้ี 

Ø เป|าหมายที่ 6.1 การใหCทุกคนเขCาถึงน้ำด่ืมที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถ

ซื้อหาไดC ภายในปc 2573 

Ø เป|าหมายที ่ 6.4 เพิ ่มประสิทธิภาพการใชCน้ำในทุกภาคสVวน และสรCาง

หลักประกันวVาจะมีการใชCน้ำ และจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแกCไขการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่

ประสบความทุกข[จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปc 2573 

Ø เป|าหมายที ่ 6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค[รวมใน 

ทุกระดับ รวมถึงผVานทางความรVวมมือระหวVางเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปc 2573 

Ø เป|าหมายที่ 6.6 ปกป|องและฟhiนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวขCองกับแหลVงน้ำ รวมถึง

ภูเขา ปêาไมC พื้นที่ชุVมน้ำ แมVน้ำ ช้ันหินอุCมน้ำและทะเลสาบ ภายในปc 2563 

เป|าหมายที่ 15 ปกป|อง ฟhiนฟู และสนับสนุนการใชCระบบนิเวศบนบกอยVางย่ังยืน  

ที่มุVงเนCนชีวิตบนแผVนดิน (Life on land) ครอบคลุม ปกป|อง (Protect) ฟhiนฟู (Restore) และการสนับสนุน
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การใชCประโยชน[จากระบบนิเวศบกอยVางย่ังยืน (Promote sustainable use of terrestrial ecosystems) 

การจัดการปêาไมCอยVางยั่งยืน (Sustainably manage forests) การตVอตCานการแปรสภาพเปzนทะเลทราย 

(Combat desertification) ยุต ิและฟh iนสภาพพื ้นที ่ท ี ่ เส ื ่อมโทรม (Reverse land degradation) และ 

หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Halt biodiversity loss) ประเทศไทยตั้งเป|าหมายที่ชดัเจน 

ของพืน้ที่ปêาไมCตVอพืน้ที่ประเทศ คือ 40% 

11. ถ7อยคำแถลงนโยบายรัฐบาล 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ[ จันทร[โอชา แถลงตVอรัฐสภา เมื่อวนัที่ 

25 กรกฎาคม 2562 

นโยบายที่ 10 การฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลCอมเพื่อสรCางการเติบโต

อยVางย่ังยืน 

10.3 สVงเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหลVงน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับ 

แผนบริหารจัดการน้ำ 20 ปcของประเทศ เพิ ่มผลิตผลในการจัดการและการใชCน้ำทุกภาคสVวน จัดใหCมี 

น้ำสะอาดใชCทุกครัวเรือนในชุมชนชนบทในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เขCาถึงไดC มีระบบการจัดการน้ำ

ชุมชนที่เหมาะสม พรCอมทั้งสVงเสริม ฟhiนฟู อนุรักษ[ พื้นที่ตCนน้ำ พื้นที่ชุVมน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหลVงน้ำธรรมชาติ 

แอVงน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝy§ง เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ และสรCางมูลคVาเพิ่มจากการใชCน้ำใหC

ทัดเทียมระดับ สากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ำ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุVมน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

เพื่อลดความ เหลื่อมล้ำและสรCางระบบจัดสรรน้ำที่เปzนธรรม รวมทั้งสVงเสริมใหCชุมชนมีสVวนรVวมบริหารจัดการน้ำ

ในชุมชนตามแนวพระราชดําร ิ

10.7 พัฒนากลไกแกCไขปyญหาความขัดแยCงดCานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม โดยใหC

ความสําคัญกับการจัดทําระบบการประเมินสิง่แวดลCอมระดับยุทธศาสตร[มาใชCเปzนเครื่องมือเชิงนโยบาย  

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตร[การพัฒนารVวมกันของภาคสVวนตVาง ๆ ในสังคม และ

บูรณาการการทํางานระหวVางหนVวยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศรายสาขา และเชิงพื้นที่เพื่อนําไปสูVการพฒันา

อยVางย่ังยืน ลดความขัดแยCงระหวVางยุทธศาสตร[ตVาง ๆ  โดยเฉพาะระหวVางยุทธศาสตร[รายสาขากับยุทธศาสตร[

เชิงพื้นที่ 

นโยบายเรVงดVวน เรื ่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลCงและอุทกภัย ตั ้งแตV 

การป|องกันกVอนเกิดภัยการใหCความชVวยเหลือระหวVางเกิดภัย และการแกCไขปyญหาในระยะยาว โดยจัดระบบ

ติดตามสถานการณ[อยVางตVอเนื่อง และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหCสามารถบรรเทาความเดือดรCอน

ของประชาชนใหCไดCมากที่สุดและทันทVวงที 
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12. แผนแม@บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปR (พ.ศ. 2561 - 2580) ไว7 6 ด7าน คือ 

  ดCานที่ 1 การจัดการน้ำอปุโภคบริโภค 

  ดCานที่ 2 การสรCางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

  ดCานที่ 3 การจัดการน้ำทVวมและอทุกภัย 

  ดCานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ[ทรัพยากรน้ำ 

  ดCานที่ 5 การอนุรักษ[ฟhiนฟสูภาพปêาตCนน้ำทีเ่สือ่มโทรม และป|องกันการพงัทลายของดิน 

  ดCานที่ 6 การบรหิารจัดการ 

ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวขCองกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดCแกV ดCานที่ 1 การจัดการน้ำ

อุปโภคบริโภค ดCานที่ 2 การสรCางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ดCานที่ 3 การจัดการน้ำทVวมและอุทกภัย 

ดCานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ[ทรัพยากรน้ำ และดCานที่ 6 การบริหารจัดการโดยมีกลยุทธ[และ

แผนงานตามแผนแมVบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายละเอียดดังตารางที ่1-5
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ตารางท่ี 1-5 เป&าหมายการดำเนินงานที่กรมทรัพยากรน้ำรบัผิดชอบตามแผนแม>บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปA 
กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน

อำนวยการ

ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

แผนแม@บทดPานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

3. พัฒนาน้ำด่ืมสะอาดไดPมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 

3.1 การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู>บHานใหHไดH
มาตรฐาน (SDGs) 

รHอยละของหมู>บHานที่ไดHรับ 
การปรับปรุงใหHไดHมาตรฐาน 

ครบทุก
หมู>บHาน 

 20 30 50 มท. สถ. ทบ./อน./
สป.ทส./

กปภ./ทน. ทน. : เสริมสรHางศักยภาพองค\กร
ปกครองส>วนทHองถิ่นในการ
ประเมินคุณภาพระบบประปา
หมู>บHาน 500 อปท. ต>อปA 
เป&าหมาย 6,700 อปท. 

ครบทุก
หมู>บHาน 

 

- 5,000 1,700 

แผนแม@บทดPานท่ี 2 การสรPางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต (ค.ร.ม. 18 มิ.ย. 63) 

2. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล@งน้ำและระบบส@งน้ำเดิม 

2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
แหล>งน้ำ/ระบบส>งน้ำเดิม 

ปริมาณน้ำใชHการ  
(ลHาน ลบ.ม.) 

6,356 6,114 167 75 สทนช. ชป./ทน./ 
อปท. 

มูลนิธิปdดทอง
หลังพระ 

ทน. : งานปรับปรุงแหล>งน้ำเพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ำ 50 ลHาน ลบ.ม. 

50 - 50 - 

2.2 เพิ่มปริมาณน้ำตHนทุนใน
โครงการ 
แหล>งน้ำเดิม 
 

จำนวน 146 55 60 31 ขป./ทน./ 
อปท. 

- 
ทน. : งานพัฒนาแหล>งน้ำเดิม 
จำนวน 61 แห>ง 
 
 

61 - 30 31 
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กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน
อำนวยการ
ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

ปริมาณน้ำ (ลHาน ลบ.ม) 507 356 123 28 
ทน. : งานพัฒนาแหล>งน้ำเดิม เพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ำ 51 ลHาน ลบ.ม.  

51 
 

- 23 28 

3. การจัดการน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

3.1 อนุรักษ\ ฟklนฟู พัฒนา
แหล>งน้ำเพื่อตอบสนอง
ความตHองการน้ำในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน 

ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น  
(ลHาน ลบ.ม.) 

12,388 2,701 3,722 5,965 สทนช. ทน./สปก./
อปท. 

ปภ./มูลนิธิปdด
ทองหลังพระฯ 
/กองทัพบก ทน. : พัฒนาโครงข>าย 

แหล>งน้ำเช่ือมโยงเปqนระบบลุ>มน้ำ
สาขา 353 ลุ>มน้ำสาขา 

7,810 1,524 2,577 3,709 

3.2 พัฒนาระบบกระจายน้ำ
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

พื้นที่รับประโยชน\ (ไร>) 13,133,490 2,725,389 3,271,975 7,136,126 ทน./สปก./
อปท. 

- 
ทน. : พัฒนาระบบกระจายน้ำ
ขนาดใหญ>ตั้งแต> 2,000 ไร> 
ขึ้นไป 

5,200,000 520,000 1,300,000 3,380,000 

แผนแม@บทดPานท่ี 3 การจัดการน้ำท@วมและอุทกภัย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
1.1 ปรับปรุง 
ส่ิงกีดขวางทางน้ำ 

จำนวนแห>ง 562 562 ปรับปรุง 
ส่ิงกีดขวางทาง
น้ำใหHแลHวเสร็จ 

- สทนช.  ชป./จท./
ทส./ทช./
รฟท./สถ./

ทน.  

- 

ทน. : จัดการส่ิงกีดขวางลำน้ำใน
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
 

54 - 54 - 
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1.2 ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ
ที่ตื้นเขินใหHสามารถ 
ระบายน้ำไดHมีประสิทธิภาพ 

จำนวนแห>ง 1,234 499 340 395 จท./ทน./
สถ./ปภ./

อปท. 

- 
ลำน้ำสาขา/ย>อย 669 343 204 122 
ทน. : พัฒนาโครงข>าย 
แหล>งน้ำเช่ือมโยงเปqนระบบลุ>มน้ำ
สาขา 353 ลุ>มน้ำสาขา 

353  
ลุ>มน้ำย>อย 

- 200 
ลุ>มน้ำย>อย 

153 
ลุ>มน้ำย>อย 

1.3 การกำจัดวัชพืชและ
ขยะมูลฝอยในแม>น้ำ 
สายหลัก แม>น้ำสาขา และ
แหล>งน้ำปdด 

ปริมาณวัชพืช และ 
ขยะมูลฝอยที่กำจัด (ตันต>อปA) 

ไม>นHอยกว>า 
7,400,000 

ไม>นHอยกว>า 7,400,000  ยผ./ชป./
อปท./จท./
กทม./ทน.  

กองทัพบก/
ปภ./ปค./
อปท./ฯลฯ ทน. : จัดการวัชพืช ขุดลอกลำน้ำ

ตามความจำเปqนเร>งด>วนในสภาวะ
วิกฤติ 

4,500,000 ไม>นHอยกว>า 4,500,000 

แผนแม@บทดPานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ1ทรัพยากรน้ำ 

 3. การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

จำนวนลุ>มน้ำที่มีการวางแผน
จัดสรรน้ำเพื่อระบบนิเวศ 

13 ลุ>มน้ำ 5 ลุ>มน้ำ 3 ลุ>มน้ำ 5 ลุ>มน้ำ สทนช.  คพ./ชป./
กฟผ. 

สผ.  
(ตัดโอน

ภารกิจมา 
ทน.) 

ทน. : งานอนุรักษ\และพัฒนา
ทรัพยากรน้ำสาธารณะและ
อนุญาตการใชHน้ำในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน เป&าหมายผูHขอ
อนุญาตใชHน้ำประเภทที่ 2 และ 3 
จำนวน 55,000 ราย 
 
 

353  
ลุ>มน้ำย>อย 

- 200 
ลุ>มน้ำย>อย 

153 
ลุ>มน้ำย>อย 
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4. อนุรักษ\และฟklนฟูแม>น้ำ
ลำคลองและแหล>งน้ำ
ธรรมชาติทั่วประเทศ 

สัดส>วนพื้นที่ลำคลองไดHรับ 
การฟklนฟู 

คลองใน 
เขต กทม. 
ส>วนที่เหลือ 
รHอยละ 90 

รHอยละ 50 รHอยละ 25 รHอยละ 15 สทนช./มท./
ทส. 

สทนช./
กทม./มท./
ทด./ชป./
พม./จท./
คพ./ทน. 

 
 
 
 
 

สผ./ยผ./ปม./
ธร./อปท. 

ทน. :  
- สำรวจ รังวัด พิสูจน\และสอบ
แนวแม>น้ำ ลำคลอง 
- จัดทำขHอกำหนดมาตรฐานการ
ออกแบบ ขุดลอกแม>น้ำลำคลอง 
- กำกับตามมาตรา 78 แห>ง 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ 

คลองในเขต 
กทม. ส>วนที่

เหลือ 
รHอยละ 90 

- รHอยละ 75 รHอยละ 15 

 สัดส>วนพื้นที่ลำน้ำที่ไดHรับ 
การฟklนฟู 

ลำน้ำสายหลัก
ทุกลุ>มน้ำ

ความสำเร็จ
รHอยละ 75 

- ลำน้ำสายหลัก
ทุกลุ>มน้ำ 
ความสำเร็จ 
รHอยละ 20 
 - สำรวจรังวัด
พิสูจน\ลำคลอง 
- จัดทำ
ขHอกำหนด
มาตรฐานการ
ออกแบบการ 

- ลำน้ำสายหลัก
ทุกลุ>มน้ำ

ความสำเร็จ 
รHอยละ 30 

- ลำน้ำสาย
หลักทุกลุ>มน้ำ
ความสำเร็จ 
รHอยละ 25 

สทนช./มท./
ทส. 

สทนช./
กทม./มท./
ทด./ชป./
พม./จท./
คพ./ทน. 

สผ./ยผ./ปม./
ธร./อปท. 
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ขุดลอกแม>น้ำ 
ลำคลอง 

ทน. :  
- สำรวจ รังวัด พิสูจน\และสอบ
แนวแม>น้ำ ลำคลอง 
- จัดทำขHอกำหนดมาตรฐานการ
ออกแบบ ขุดลอกแม>น้ำลำคลอง 
- กำหนดหลักเกณฑ\และมาตรการ
ตามมาตรา 78 แห>ง 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ 
และกำกับ บังคับใชHกฎหมาย 
 
 
 

ลำน้ำสายหลัก
ทุกลุ>มน้ำ

ความสำเร็จ 
รHอยละ 75 

- ลำน้ำสายหลัก
ทุกลุ>มน้ำ 
ความสำเร็จ 
รHอยละ 20 
 - สำรวจรังวัด
พิสูจน\ลำคลอง 
- จัดทำ
ขHอกำหนด
มาตรฐานการ
ออกแบบการ 
ขุดลอกแม>น้ำ 
ลำคลอง 

 - ลำน้ำสาย
หลักทุกลุ>มน้ำ
ความสำเร็จ 
รHอยละ 30 

 - ลำน้ำสาย
หลักทุกลุ>มน้ำ
ความสำเร็จ 
รHอยละ 25 

 สัดส>วนพื้นที่ชุ>มน้ำและ 
แหล>งน้ำไดHรับการพื้นฟู 

พื้นที่ชุ>มน้ำ 
(Ramsar Site) 
และพื้นที่ชุ>มน้ำ
ที่มีความสำคัญ

ระดับชาติ 
ความสำเร็จ  
รHอยละ 90 

พื้นที่ชุ>มน้ำ 
(Ramsar Site) 
และพื้นที่ชุ>มน้ำ
ที่มีความสำคัญ

ระดับชาติ 
ความสำเร็จ  
รHอยละ 40 

พื้นที่ชุ>มน้ำ 
(Ramsar Site) 
และพื้นที่ชุ>มน้ำ
ที่มีความสำคัญ

ระดับชาติ 
ความสำเร็จ  
รHอยละ 50 

- สทนช./มท./ 
ทส. 

สทนช./
กทม./มท./
ทด./ชป./
พม./จท./
คพ./ทน. 

สผ./ยผ./ปม./
ธร./อปท. 
(ตัดโอน

ภารกิจ สผ. 
มายัง ทน.) 



  47 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน
อำนวยการ
ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

ทน.  
- ทบทวน ฐานขHอมูลพรHอมรังวัด 
กำหนดขอบเขตพื้นที่ 
ชุ>มน้ำและแหล>งน้ำ 
- กำหนดหลักเกณฑ\และมาตรการ
ตามมาตรา 78 แห>ง 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ 
และกำกับ บังคับใชHกฎหมาย 
- จัดตั้งกลุ>มและสรHางความ
เขHมแข็ง 
- ติดตั้งอุปกรณ\ตรวจวัดปริมาณ
น้ำและคุณภาพน้ำ 

แหล>งน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
มากกว>า 
1,000 ไร>  

(372  
แหล>งน้ำ) 
แหล>งน้ำ
สาธารณะ 
64,841  
แห>ง 

ขับเคล่ือน 
อนุบัญญัติ/ 
พื้นที่ชุ>มน้ำ 
RAMSAR 1 

แห>ง 

ไดHรับการฟklนฟู 
คิดเปqนรHอยละ 

50/ 
พื้นที่ชุ>มน้ำ 

RAMSAR 15 
แห>ง 

 

ไดHรับการฟklนฟู 
คิดเปqนรHอยละ 

50/ 
พื้นที่ชุ>มน้ำ 

RAMSAR 15 
แห>ง 

 สัดส>วนพื้นที่ชุมชนริมแม>น้ำ  
ลำคลองแหล>งน้ำธรรมชาติ 
(รHอยละของพื้นที่เป&าหมาย) 

ความสำเร็จ 
รHอยละ 90 

ความสำเร็จ 
รHอยละ 50 

ความสำเร็จ 
รHอยละ 40 

- สทนช./มท./
ทส. 

สทนช./
กทม./มท./
ทด./ชป./
พม./จท./
คพ./ทน. 

 
 
 

สผ./ยผ./ปม./
ธร./อปท. 
(ตัดโอน

ภารกิจ สผ. 
มายัง ทน.) 
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 ทน.  
- จัดตั้งเครือข>ายพรHอมเสริมสรHาง
ความเขHมแข็งเครือข>ายชุมชน
อนุรักษ\ทรัพยากรน้ำ 
- จัดตั้งกลุ>มผูHใชHน้ำเพื่อสรHางความ
เขHมแข็งสู>การขึ้นทะเบียนผูHใชHน้ำ 
- กำหนดหลักเกณฑ\และมาตรการ
ตามมาตรา 78 แห>ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ 
และกำกับ บังคับใชHกฎหมาย 

ชุมชน  
(ขนาดใหญ>)  
มีส>วนร>วมใน
การอนุรักษ\
ทรัพยากรน้ำ 

(แม>น้ำ  
ลำคลอง และ

แหล>งน้ำ)  
ทุกจังหวัด 

รHอยละ 100 

ชุมชน (ขนาด
ใหญ>) มีส>วนร>วม
ในการอนุรักษ\
ทรัพยากรน้ำ 

(แม>น้ำ ลำคลอง 
และแหล>งน้ำ)  

75 ชุมชน  
 จังหวัดละ 1 

เครือข>าย 

ชุมชน (ขนาด
ใหญ>) มีส>วนร>วม
ในการอนุรักษ\
ทรัพยากรน้ำ 

(แม>น้ำ ลำคลอง 
และแหล>งน้ำ)  
375 ชุมชน  

 จังหวัดละ 5 
เครือข>าย 

ชุมชน  
(ขนาดใหญ>)  
มีส>วนร>วมใน
การอนุรักษ\
ทรัพยากรน้ำ 

(แม>น้ำ  
ลำคลอง และ

แหล>งน้ำ)  
ทุกจังหวัด 
รHอยละ 50 

   

แผนแม@บทดPานท่ี 6 การบริหารจัดการ 
1. จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค1กรดPานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1.1 การจัดทำปรับปรุง 
ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ
ขHอบังคับดHานทรัพยากรน้ำ 

1. การจัดทำ ปรับปรุง ทบทวน 
กฎหมาย ระเบียบ ขHอบังคับดHาน
ทรัพยากรน้ำ 
1.1 จัดทำอนุบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
1.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ขHอบังคับและมาตรการที่เก่ียวขHอง 

35 เรื่อง/
ประกาศ 
บังคับใชH 

จัดทำ/
ประกาศใชH

กฎหมายลำดับ
รอง 35 เรื่อง 

ติดตามและปรับปรุงการบังคับใชH
กฎหมายใหHเกิดผลอย>างเปqน

รูปธรรมอย>างต>อเน่ือง 

สทนช. สทนช./
มท./ทส./
กษ./อปท. 

ทุกหน>วยงาน/
ภาคประชาชน 

ทน. - ยกร>างอนุบัญญัติ 4 ฉบับ 4 ฉบับ/
ประกาศใชH 

จัดทำยกร>างอนุ
บัญญัติ 4 

ฉบับ 

ติดตามและปรับปรุงการบังคับใชH
กฎหมายใหHเกิดผลอย>างเปqน

รูปธรรมอย>างต>อเน่ือง 

   



  49 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน
อำนวยการ
ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

1.2 ส>งเสริม พัฒนาองค\กร
การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำในระดับชาต/ิระดับลุ>ม
น้ำ/ระดับชุมชน 

ระดับความสำเร็จของการจัดตั้ง
องค\กรที่เก่ียวขHองกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำระดับชาต/ิ
ระดับลุ>มน้ำ/ระดับชุมชนตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 

มีองค\กรทำ
หนHาที่บริหาร
จัดการดHาน
ทรัพยากรน้ำ
ในระดับชาต/ิ
ระดับลุ>มน้ำ/
ระดับชุมชน 

- กนช. 
- สทนช. 
- คคก. (ทุกลุ>ม
น้ำ) 
- องค\กรผูHใชHน้ำ 

ดำเนินการต>อเน่ือง  สทนช. ทุกหน>วยงาน 

 ทน. - เสริมสรHางความเขHมแข็ง
กลุ>มผูHใชHน้ำสู>องค\กรผูHใชHน้ำ 

องค\กรทำ
หนHาที่บริหาร
จัดการดHาน
ทรัพยากรน้ำ
ในชุมชน 

กลุ>มผูHใชHน้ำสู>
องค\กรผูHใชHน้ำ 

ดำเนินการต>อเน่ือง    

1.3 พัฒนากลไกความ
ร>วมมือระหว>างประเทศดHาน
ทรัพยากรน้ำ 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ความร>วมมือ/แผนปฏิบัติการ
ระหว>างประเทศและองค\กร
ระหว>างประเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำไม>นHอยกว>า 
รHอยละ 80 

มีขHอตกลง/
ความร>วมมือ
ระหว>าง
ประเทศ 

- มีแผนปฏิบัติ
การระหว>าง
ประเทศและ
องค\กรระหว>าง
ประเทศ 
- ขับเคล่ือน 
รHอยละ 10 

ขับเคล่ือน 
รHอยละ 40 

ขับเคล่ือน 
รHอยละ 30 

สทนช. สทนช. ทุกหน>วยงาน 
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หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

 ทน. - สรHางเครือข>ายความร>วมมือ
ทางวิชาการระหว>างประเทศและ
องค\การระหว>างประเทศ 

151 เรื่อง 47 เรื่อง 81  เรื่อง 151 เรื่อง    

4. การพัฒนาระบบฐานขPอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

4.1 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ฐานขHอมูล เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบฐานขHอมูลดHานทรัพยากรน้ำ 
ที่ทันสมัย ถูกตHอง และบูรณาการ
เปqนมาตรฐานเดียวกัน 
ทุกหน>วยงานครอบคลุมทั้ง
ระดับชาติ ลุ>มน้ำ และชุมชน 

มีระบบ
ฐานขHอมูลดHาน
ทรัพยากรน้ำที่
ทันสมัย 
ถูกตHอง และ
บูรณาการเปqน
มาตรฐาน
เดียวกันทุก
หน>วยงาน
ครอบคลุมทั้ง
ระดับชาติ  
ลุ>มน้ำและ
ชุมชน อย>าง
บูรณาการและ
มีธรรมาภิบาล 

- พัฒนา/
เช่ือมโยงระบบ
ฐานขHอมูล
ระหว>าง
หน>วยงานเปqน
มาตรฐาน
เดียวกัน 
(Bigdata) 
 - มีระบบ
ตรวจวัดและ
เตือนภัย
ครอบคลุมลุ>มน้ำ
หลัก 
- มีศูนย\ขHอมูล
กลางที่
ครอบคลุมลุ>มน้ำ
หลัก 

- มีศูนย\ขHอมูลกลางครอบคลุมทุก
จังหวัด 
- ชุมชนมีระบบสารสนเทศดHาน
ทรัพยากรน้ำของชุมชนใชHงาน โดย
ใชHขHอมูลระดับชุมชนจาก 
ศูนย\ขHอมูลระดับจังหวัด 
- มีระบบบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ (platform) เพื่อใชH
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อย>างบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

สทนช. สทนช./อว./
ดศ./ทส./
กษ./มท.  

ทุกหน>วยงาน 



  51 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน
อำนวยการ
ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

 ทน. - พัฒนาระบบฐานขHอมูลดHาน
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน ที่ทันสมัย ถูกตHอง 
และบูรณาการเปqนมาตรฐานและ
เช่ือมโยงบูรณาการขHอมูลกับ
หน>วยงานที่เก่ียวขHอง 

มีระบบ
ฐานขHอมูลดHาน
ทรัพยากรน้ำที่
ทันสมัย 
ถูกตHอง และ
บูรณาการเปqน
มาตรฐาน
เดียวกันทุก
หน>วยงาน
ครอบคลุมทั้ง
ระดับชาติ  
ลุ>มน้ำและ
ชุมชน อย>าง
บูรณาการและ
มีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

 - มีระบบ
ตรวจวัดและ
เตือนภัย
ครอบคลุม 
ลุ>มน้ำสาขา 
- มีศูนย\ขHอมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการน้ำพื้นที่
นอกเขต
ชลประทาน
ระดับตำบล 

- มีศูนย\ขHอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการน้ำพื้นที่นอกเขต
ชลประทานครอบคลุมทุกตำบล 
- มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
(platform) ในพื้นที่นอกเขต
ชลประทานเพื่อใชHในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอย>าง 
บูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

   



  52 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน
อำนวยการ
ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

5. การศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 

ระดับความสำเร็จของการจัด
ทำงานศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคล่ือนการบริหาร 
จัดการน้ำของประเทศ 
ที่ถูกนำไปใชHประโยชน\ 

มีงาน วิจัย 
ศึกษา พัฒนา
เทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่ไดH
นำมา
ประยุกต\ใชH
ขับเคล่ือนการ
บริหารจัดการ
น้ำของ
ประเทศ 

- กำหนด
ประเด็นและ
จัดทำแผนงาน 
- นำผลการวิจัย
มาขยายผล 

ดำเนินการอย>างต>อเน่ือง สทนช. สทนช./ 
อุดมศึกษา
วิจัยและ

นวัตกรรม/
อว. 

ทุกหน>วยงาน 

 ทน. - ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา 
องค\ความรูHดHานทรัพยากรน้ำ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 
 

ผลงานการ
วิจัยเทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่ไดH
นำมา
ประยุกต\ใชH
ขับเคล่ือนการ
บริหารจัดการ
น้ำของ
ประเทศ 
 
 

9 
เรื่อง 

35 
เรื่อง 

70 
เรื่อง 

   



  53 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน
อำนวยการ
ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

6. การประชาสัมพันธ1และการมีส@วนร@วม 

3. ผลักดันใหHเกิดกลไกขยาย
ผลความสำเร็จดHานการ
บริหารจัดการน้ำในระดับ
ชุมชน/ระดับทHองถิ่น 
(ประเด็นการปฏิรูปประเทศ) 

จำนวนหมู>บHานที่สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำไดHดHวยตนเอง
และสามารถขยายผลความสำเร็จ
ไปยังพื้นที่อ่ืน 

ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำใน
พื้นที่ดHวย
ตนเองผ>าน
กระบวนการมี
ส>วนร>วมของ
ทุกภาคส>วน 
และเกิด
เครือข>ายการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
ชุมชน ตามแนว
พระราชดำริ 
ชุมชน มีความ
เปqนอยู>ที่ดีเกิด
ความยั่งยืนใน
ทุกมิติ  (6,000 
หมู>บHาน) 

800 หมู>บHาน 2,200 
หมู>บHาน 

3,000  
หมู>บHาน 

สทนช. สทนช./
มท./อปท. 

ทส./กษ./
สสน./สกว./
มูลนิธิปdดทอง
หลังพระฯ/
กองทัพบก* 



  54 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/แผนงาน ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หน@วยงาน
อำนวยการ
ขับเคล่ือน 

หน@วยงานปฏิบัติ 

20 ปK 61-65 66-70 71-80 หลัก สนับสนุน 

 ทน. - สรHางเครือข>ายเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

36,410 
แห>ง 

560 แห>ง 11,950 
แห>ง 

23,900 แห>ง    

 



  

 

  

55 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

13. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ระยะ 20 ปB (พ.ศ. 2561 
- 2580)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-4 ภาพรวมแผนแม4บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลBอม 20 ปF (พ.ศ. 2561-2580) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

  

56 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-5 ผังความเช่ือมโยงของแผนแม4บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม 20 ปF  

(พ.ศ. 2561-2580) 

 

  

 
 

๖ 

 



  

 

  

57 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

1.4 ทิศทาง กรอบการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำในอนาคต 

กรอบภารกิจการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อแกBไขปWญหาการบริหารจัดการน้ำใน

พื้นที่นอกเขตชลประทานแบ4งเป[น 4 บทบาทภารกิจหลัก ดังน้ี 

1) กำกับ ควบคุม อนุรักษSและพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที ่ชุ Xมน้ำ เป[น

บทบาทภารกิจใหม4ตามมาตรา 78 หมวด 6 การอนุร ักษ^และพัฒนาทร ัพยากรน้ำสาธารณะแห4ง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  

1.1) บูรณาการการดำเนินการร4วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลBอมเพื่อดำเนินการใหBพื้นที่ที่มีลักษณะเป[นแหล4งตBนน้ำลำธาร สมควรสงวนไวBเพื่อประโยชน̂ใน

การอนุรักษ^ทรัพยากรน้ำสาธารณะเป[นเขตพื้นที่คุBมครองสิ่งแวดลBอมตามกฎหมายว4าดBวยการส4งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลBอม ตามมาตรา 71 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

1.2) ยกร4างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ^และวิธ ีการเพื ่อคุ Bมครองและอนุร ักษ̂

ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อใชBบังคับเป[นการทั่วไปหรือใชBบังคับในทBองที่ใดทBองที่หนึ่ง ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

ดังต4อไปน้ี  

1.2.1) กำหนดการใชBประโยชน^ทรัพยากรน้ำสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติที่

เกี่ยวขBอง 

1.2.2) กำหนดหBามกระทำใดๆ ที ่มีผลเป[นการเสื ่อมสภาพแหล4งน้ำหรือเสื ่อม

ประโยชน̂ต4อการใชBน้ำ หรือทำใหBเกิดภาวะมลพิษแก4แหล4งน้ำ หรือระบบนิเวศแหล4งน้ำ หรือทำใหBน้ำมีสภาพ

เป[นพิษจนน4าจะเป[นอันตรายต4อแหล4งน้ำ หรือระบบนิเวศแหล4งน้ำ หรือสุขภาพของบุคคล 

1.2.3) กำหนดใหBผูBใชBน้ำซึ่งมีที่ดินติดต4อหรือใกลBเคียงกับทรัพยากรน้ำสาธารณะ 

จัดใหBมีสิ่งปลูกสรBาง ติดตั้งอุปกรณ^หรือเครื่องมือ หรือใชBกรรมวิธีใดตามที่กำหนดเพื่อตรวจสอบแหล4งที่

ก4อใหBเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก4คุณภาพน้ำ หรือเพื่อปgองกันหรือแกBไขอันตรายหรือความเสียหายแก4

คุณภาพน้ำ 

1.2.4) กำหนดหลักเกณฑ^ในการดำเนินการกับสิ ่งก 4อสรBางหรือกิจกรรมที ่ ไดB

ดำเนินการภายในเขตพื้นที่ที่กำหนดก4อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะกำหนดใหBสามารถดำเนินการ

ต4อไปไดBภายใตBเงื่อนไขที่กำหนด หรือใหBระงับการดำเนินกิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งก4อสรBางที่ส4งผลกระทบต4อ

ทรัพยากรน้ำสาธารณะโดยไดBรับค4าชดเชยตามความเหมาะสม 

1.2.5) กำหนดมาตรการคุBมครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก4สภาพ

พื้นที่น้ัน 

1.3) กำกับ ตรวจสอบ ควบคุม ใหBเป[นไปตามกฎหมาย กรณีพบการกระทำที่ฝkาฝlน

กฎกระทรวงกฎหมายกำหนดใหBดำเนินการทางอาญาตามมาตรา 95 ผูBใดฝkาฝlนมาตรา 75 วรรคหน่ึง หรือฝkา

ฝlนหรือไม4ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 78 วรรคหน่ึง (1) (3) (4) และ (5) ตBองระวางโทษจำคุก

ไม4เกินสามปF หรือปรับไม4เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 96 ผูBใดฝkาฝlนหรือไม4ปฏิบัติตาม



  

 

  

58 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 78 วรรคหน่ึง (2) ตBองระวางโทษจำคุกไม4เกินสิบปF หรือปรับไม4เกินหน่ึงลBาน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงตามมาตรา 82 กำหนดใหBการปฏิบัติหนBาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหBพนักงาน

เจBาหนBาที่เป[นเจBาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

1.4) ดำเนินการส4งเสริมการมีส4วนร4วมของประชาชนในการอนุรักษ̂และพัฒนาทรัพยากรน้ำ

สาธารณะ เพื่อใชBประโยชน^ร4วมกันทั้งการใชB การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟlpนฟู และ

การอนุรักษ^ทรัพยากรน้ำโดยอาศัยเครือข4ายกลุ 4มผูBใชBน้ำ องค^กรผูBใชBน้ำ เครือข4ายบริหารจัดการน้ำและ

ประชาชนในพื้นที่ 

1.5) ดำเนินการเกี ่ยวกับความรับผิดทางแพ4งในกรณีที ่ทำใหBเกิดความเสียหายต4อ

ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามมาตรา 83 หมวด 8 ความรับผิดทางแพ4งในกรณีที่ทำใหBเกิดความเสียหายต4อ

ทรัพยากรน้ำสาธารณะแห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค^เพื่อเป[นการปgองปรามและ

กำหนดมาตรการในการแกBไขปWญหากรณีที่เกิดความเสียหายต4อทรัพยากรน้ำสาธารณะ และกำหนดความรับ

ผิดทางแพ4งแก4ผูBที่ทำใหBเกิดความเสียหายต4อทรัพยากรน้ำสาธารณะต4อผูBจงใจหรือประมาทเลินเล4อกระทำ 

โดยผิดกฎหมายทำใหBเกิดความเสียหายต4อทรัพยากรน้ำสาธารณะหรือใชBทรัพยากรน้ำสาธารณะโดยไม4มีสิทธิ

ตามกฎหมาย ถือว4าผู Bนั ้นกระทำละเมิดตBองรับผิดชดใชBค4าสินไหมทดแทนต4อรัฐ หากความเสียหายต4อ

ทรัพยากรน้ำสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำใหBเกิดอันตรายหรือเป[นพิษ ผูBครอบครองหรือ

ควบคุมวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนั้นตBองรับผิดชดใชBค4าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแมBจะมิไดBเกิดขึ้นโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล4อก็ตาม เวBนแต4จะพิสูจน^ไดBว4าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเป[นการกระทำตาม

คำสั่งของพนักงานเจBาหนBาที่ โดยค4าสินไหมทดแทนที่ผูBกระทำละเมิดตBองรับผิดชดใชB หมายความรวมถึง 

1.5.1) ค4าดำเนินงานต4างๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมิน

ค4าใชBจ4ายในการเยียวยาผลกระทบต4อทรัพยากรน้ำสาธารณะ สิ่งแวดลBอม ระบบนิเวศ และสุขภาพของบุคคล 

1.5.2) ค4าใชBจ4ายที ่ร ัฐไดBจ4ายไปในการกำจัด เคลื ่อนยBายสิ ่งที ่ก4อใหBเกิดความ

เสียหายหรือกระทำใหBสิ่งนั้นหมดสภาพความเป[นอันตรายหรือความเป[นพิษ ตลอดจนการนำเอาของนั้นมา

เก็บ กัก หรือรักษาไวB 

1.5.3) ค4าใชBจ4ายที่รัฐไดBจ4ายไปในการทำใหBทรัพยากรน้ำสาธารณะกลับคืนสู4สภาพเดิม 

1.5.4) ค4าใชBจ4ายที่รัฐไดBจ4ายไปในการช4วยเหลือเยียวยาบุคคลหรือทรัพย^สินของ

บุคคลอนัเน่ืองในความเสียหายน้ัน 

1.5.5) ค4าใชBจ4ายต4างๆ ที่รัฐไดBจ4ายไปในการดำเนินการใดๆ เพื่อใหBไดBรับค4าสินไหม

ทดแทนตามกฎหมาย เช4น ค4าใชBจ4ายที่รัฐจ4ายเป[นค4าทำงานของเจBาหนBาที่ของรัฐ ค4าใชBจ4ายในการรวบรวม

พยานหลักฐานและการดำเนินคดีในศาล และค4าธรรมเนียมศาล 

1.5.6) มูลค4าของทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ตBองเสียหรือถูกใชBไปโดยไม4มีสิทธิ 

ตามกฎหมาย 

1.5.7) ค4าเสียหายที่เกิดจากการใชBงบประมาณของรัฐหรือจากแหล4งเงินทุนอื่น 

เพื่อใชBในการบำบัดฟlpนฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ำสาธารณะใหBกลับคืนสู4สภาพเดิม 
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1.5.8) ค4าเสียโอกาสในการนำงบประมาณหรือเงินทุกที่ใชBตามขBอ 1.5.7 ไปลงทุน

ในโครงการอื่นของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม 

1.5.9) ค4าเสียหายต4อเน่ืองอื่นๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต 

โดยกรมทรัพยากรน้ำมีหนBาที่เป[นตัวแทนของรัฐในการฟgองคดีเพื่อเรียกรBองค4าสินไหม

ทดแทนความเสียหายต4อทรัพยากรน้ำสาธารณะ และตBองกำหนดแนวทางหลักเกณฑ^การคิดค4าสินไหม

ทดแทน และการลดค4าสินไหมทดแทนตามมาตรา 84  

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว4าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมไดBเห็นชอบ 

ในหลักการใหBส4งมอบภารกิจบริหารจัดการพื้นที่ชุ4มน้ำและการดำเนินการดBานอนุสัญญาว4าดBวยพื้นที่ชุ4มน้ำ

จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมมายังกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งอยู4ระหว4าง 

การเสนอคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ4มน้ำ คณะกรรมการสิง่แวดลBอมแห4งชาติ และคณะรัฐมนตรีใหB

ความเห็นชอบต4อไป 

ผังความเชื่อมโยงกระบวนงานที่ตอบสนองต4อภารกิจหลักที่ 1 กำกับ ควบคุม 

อนุรักษ̂และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ4มน้ำ แสดงดังรูปที่ 1-6  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1-6 ผังความเช่ือมโยงกระบวนงานที่ตอบสนองต4อภารกิจใหม4 ภารกิจหลกัที่ 1 กำกบั ควบคุม อนุรักษ̂

และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ4มน้ำ 

 

ศึกษาพ้ืนท่ีชุ/มน้ำ/แหล/งน้ำพ้ืนผิวมากกว/า 1,000 ไร/

คู/มือ

นำไปสู'การ

ดำเนินการ

ของหน'วยงาน

ท่ีเก่ียวข7องงานดิน ก/อสรEาง ปรับภูมิทัศนJ

เอกสาร + ข7อมูลดิบ

คณะทำงานวิชาการพ้ืนที่ชุ/มน้ำ จังหวัด

งบลงทุน

สพน./สอน.

พรบ น้ำ  (ม.78 (3))

มติ ครม* (มาตรการ 3)
มติ ครม* (มาตรการ 4)

- มติ ครม* (มาตรการ 8)

- แผนเม/บทน้ำ ดEาน 4

- มติ กนช. (ก.ย. 63)

มติ ครม* (มาตรการ 11)

มติ ครม* (มาตรการ 4)

มติ ครม* (มาตรการ 9)

- พรบ น้ำ  (ม.78 (1))

- รมว.ทส. มอบ ทน.

พรบ น้ำ  (ม.17 (2))

มติ ครม* (มาตรการ 4)

มติ ครม (มาตรการ 12)

มติ ครม* (มาตรการ 16)

มติ ครม* (มาตรการ 13)

สพน./สอน.สพน./สอน. สพน./สอน.

สสป.
พิจารณาโครงการ

กนช.

ข้อมลู
ตรวจวั
ด

ขEอมูลเพ่ือการ

องคJกรผูEใชEน้ำ

สนับสนุนให7กลุ'ม พ้ืนท่ี

ชุ'มน้ำ/กลุ'มผู7ใช7น้ำ

รวมตัวกันเพ่ือจัดต้ัง

แบบจำลอง (Model)

ติดตั้งเคร่ืองมือสวพ./ศปว.

ศปว.

รายงาน & GIS

ฐานข้อมูล
ศสท.

การจัดตั้งกลุ/ม

พ้ืนท่ีชุ/มน้ำ/แหล/งน้ำ

ออกแบบ

ก'อสร7าง DDสพน./สอน.

ออกแบบขEอกำหนด

ทางนิเวศ

ออกระเบียบ

ประกาศ
กนก./สลก.

สรEางการมีส/วนร/วม

และภาคี

* หมายเหตุ : มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มน้ำท่ีมีความสำคัญระดับ
นานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ำ 17 มาตรการ โดยเห็นความสำคัญของระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ำธรรมชาติเป็นแหล่งรองรับ
น้ำและกักเก็บน้ำถูกบุกรุก ทำลายและ/หรือถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์รูปแบบอื่น  

Ramsar

Convensionสปท.

สสป.

สสป. + สปล. สสป. + สปล.

สสป. + สปล.

สสป.

สสป.สสป.

สสป.

สำรวจกายภาพและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ สสป.

การบริหารจัดการ

พื้นที่ชุ'มน้ำสสป. + สทภ.

การบริหารจัดการน้ำใน

พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน

พรบ น้ำ  (ม.38)

สบจ. + สทภ.

ความเชื่อมโยงกระบวนงานท่ีตอบสนองต่อภารกิจใหม่ (ภารกิจหลักท่ี 1)
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2) พัฒนา ฟ[\นฟู ปรับปรุง ซXอมแซม บริหารโครงการแหลXงน้ำและระบบกระจายน้ำ  

เป[นบทบาทภารกิจในฐานะหน4วยงานปฏิบัติมุ4งเนBนการพัฒนาแหล4งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีพื้นที่

ประมาณ 117 ลBานไร4 ตามแผนแม4บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปF พ.ศ. 2561-2580 แผนแม4บท

ดBานที่ 2 การสรBางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ไดBกำหนดแผนงานการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

แผนงานที่ 3.1 อนุรักษ^ ฟlpนฟู พัฒนาแหล4งน้ำเพื่อตอบสนองความตBองการใชBน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดย

กำหนดเปgาหมายปริมาณน้ำที่เพิ่มข้ึน 20 ปF มีปริมาณ 12,388 ลBานลูกบาศก^เมตร และแผนงานที่ 3.2 พัฒนา

ระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยกำหนดเปgาหมายพื้นที่รับประโยชน̂ จำนวน 13,133,490 ไร4 

3) จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช=ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน แบ4งเป[น 2 บทบาท 

หลัก คือ 

3.1)  จัดสรร กำกับ ควบคุมการใชBทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ำ

และการใชBน้ำ แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยมีบทบาทภารกิจตามประเภทการใชBน้ำทั้ง 3 

ประเภท ดังน้ี 

3.1.1) จัดทำขBอมูลการใชBน้ำประเภทที่หนึ่งที่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และ

จัดส4งขBอมูลใหBสำนักงานทรัพยากรน้ำแห4งชาติ ตามมาตรา 42 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.2) ยกร4างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ^ วิธีการ และเงื ่อนไขการขอรับ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต4ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต 

รวมทั ้งการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชBน้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ที ่ตBองคำนึงถึง 

ความสมดุลของน้ำในทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมทั้งลุ4มน้ำที่เกี่ยวขBองก4อน ทั้งนี้ เพื่อมิใหBส4งผลกระทบต4อ

ภาพรวมความสมดุลของลุ4มน้ำ ตามมาตรา 45 และ 46 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.3) ยกร4างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค4าใชBน้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม

ที่ไม4ใช4น้ำจากทางน้ำชลประทานตามกฎหมายว4าดBวยการชลประทานและไม4ใช4น้ำบาดาลตามกฎหมายว4าดBวย

น้ำบาดาลตามมาตรา 50 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.4) ยกร4างประกาศหลักเกณฑ^และวิธีการการตรวจสอบและควบคุมการใชB

ทรัพยากรน้ำสาธารณะใหBผูBรับใบอนุญาตการใชBน้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ตBองติดต้ังเครื่องมือวัดหรือ

ประเมินปริมาณน้ำที่ใชB และเก็บขBอมูลที่จำเป[นเพื่อการตรวจสอบใหBเป[นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตตาม

มาตรา 51 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.5) อนุญาต การต4อใบอนุญาต การใชBน้ำประเภทที่ 2 ไดBแก4 การใชBทรัพยากรน้ำ

สาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท4องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟgา การประปา และกิจการอื่น 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ4มน้ำที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะนั้นตั้งอยู4 และการใชBน้ำประเภทที่ 3 

ไดBแก4 การใชBทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ4ที่ใชBน้ำปริมาณมาก หรืออาจก4อใหBเกิดผลกระทบ

ขBามลุ 4มน้ำ หร ือครอบคลุมพื ้นที ่อย4างกวBางขวาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ 4มน้ำ หรือ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห4งชาติแลBวแต4กรณี โดยในการอนุญาตตBองพิจารณาแผนการบริหารจดัการน้ำที่

ประกอบดBวย  



  

 

  

61 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

(1) วัตถุประสงค̂ของการใชBน้ำและแหล4งน้ำที่จะใชB 

(2) ประมาณการปริมาณน้ำที่จะใชBหรือกักเก็บไวBเพื่อใชB 

(3) สถานที่กักเก็บน้ำ 

(4) วิธีการใชBน้ำ 

(5) แผนจัดการน้ำที ่ก ักเก ็บไวBเม ื ่อเก ิดภัยแลBง  อย4างนBอยตBองมี

สาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการใชBน้ำในระหว4างที่เกิดภาวะน้ำแลBง การลดปริมาณการใชBน้ำ การหาแหล4งน้ำ

ทดแทน และอัตราความเป[นไปไดBในการเฉลี่ยน้ำที่มีเพื่อประโยชน̂สาธารณะ 

(6) แผนจัดการน้ำที่กักเก็บไวBเมื ่อเกิดภาวะน้ำท4วม อย4างนBอยตBองมี

สาระสำคัญเกี่ยวกบัการปgองกันมิใหBน้ำที่กักเก็บไวBลBนออกไปนอกสถานที่กักเก็บน้ำจนอาจก4อใหBเกิดน้ำท4วม 

หรือไปเพิ่มปริมาณน้ำที่ท4วมอยู4แลBวใหBมากข้ึนไปอีก 

(7) วิธีการบำรุงรักษา ฟlpนฟู และอนุรักษ̂ทรัพยากรน้ำสาธารณะ 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 47 แห4งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.6) ตรวจสอบ ควบคุมการใชBทรัพยากรน้ำสาธารณะใหBผูBรับใบอนุญาตการใชBน้ำ

ประเภทที่สองและประเภทที่สามตBองติดต้ังเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใชB และเก็บขBอมูลที่จำเป[น 

ตามมาตรา 51 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.7) ออกคำสั่งเป[นหนังสือในฐานะพนักงานเจBาหนBาที่ใหBผูBรับใบอนุญาตการใชBน้ำ

หยุดการใชBน้ำตามใบอนุญาตไวBเป[นการชั ่วคราวในกรณีที ่การใชBน้ำตามใบอนุญาตเป[นเหตุใหBเกิด 

ผลกระทบต4อความสมดุลของทรัพยากรน้ำสาธารณะในลุ4มน้ำที่เกี่ยวขBอง หรือก4อใหBเกิดผลกระทบอย4าง

สำคัญต4อประโยชน̂สาธารณะ และใหBผูBรับใบอนุญาตการใชBน้ำดำเนินการตามความจำเป[นเพื่อแกBไขหรือระงบั

เหตุแห4งผลกระทบดังกล4าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 52 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 

2561 

3.1.8) ออกคำสั่งเป[นหนังสือในฐานะพนักงานเจBาหนBาที่เพื่อสั่งพักใชBใบอนุญาต

การใชBน้ำครัง้ละไม4เกินสามสิบวัน และรายงานต4อคณะกรรมการลุ4มน้ำ หรือต4อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ

แห4งชาติแลBวแต4กรณี ในกรณีที่พบว4ามีการฝkาฝlนหรือไม4ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหBผูBรับใบอนุญาตทำการ

แกBไขหรือดำเนินการใหBถูกตBอง รวมถึงการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว4าผูBรับใบอนุญาตการใชBน้ำ

ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ฝkาฝlนคำสั่งพักใชBใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ4มน้ำหรือ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห4งชาติแลBวแต4กรณีตามมาตรา 53 และมาตรา 54 แห4งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.9) จ ัดเก็บค4าใชBน้ำประเภทที่ 2 และประเภทที ่ 3 ตามมาตรา 50 แห4ง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

3.1.10) ดำเนินการทางอาญากรณีพบผูBฝkาฝlนไม4ขออนุญาตการใชBน้ำประเภทที่ 2 

และประเภทที่ 3 ในพื้นที่นอกเขตชลประทานตามมาตรา 89 กำหนดใหBตBองระวางโทษจำคุกไม4เกินหนึ่งปF 



  

 

  

62 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

หรือปรับไม4เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 90 กำหนดใหBตBองระวางโทษจำคุกไม4เกินหน่ึงปF

ถึงสามปF หรือปรับต้ังแต4หน่ึงแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

3.2) ดำเนินการเกี่ยวกับการกิจการประปาสมัปทานตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 

ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ที่กำหนดใหBรัฐเป[นเจBาของกิจการคBาอนัเป[นสาธารณูปโภค ผูBที่จะประกอบกิจการ

ดังกล4าวจะตBองไดBรับอนุญาตหรือไดBรับสัมปทานจากรัฐมนตรีก4อนจึงจะประกอบกิจการไดB โดยกิจการ

สาธารณูปโภคดังกล4าวรวมถึงการประกอบกิจการประปา เป[นภารกิจที ่เพิ ่มเติมใหBกรมทรัพยากรน้ำ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม แต4เดิมการประกอบกิจการประปาสัมปทานอยู4ในความ

รับผิดชอบของกรมโยธาธิการ (เดิม) กระทรวงมหาดไทย ต4อมาไดBมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5(9) ไดBกำหนดใหBโอนอำนาจหนBาที่ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ที่เกี่ยวกับ

กิจการประปา ซึ ่งอยู 4ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มาอยู 4ในอำนาจหนBาที ่ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ฐานะหน4วยงานหลักในการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการสัมปทาน อันประกอบดBวย การขอรับสัมปทาน การขอต4ออายุสัมปทาน 

การขอโอนสัมปทาน การขอปรับอัตราค4าน้ำและค4ารักษามาตรวัดน้ำ การขอขยายเขตสัมปทาน การขอ

อนุญาตจำหน4ายน้ำ และการขอยกเลิกสัมปทาน รวมทั้ง 7 กิจกรรม 

ผังความเช่ือมโยงกระบวนงานที่ตอบสนองต4อภารกิจใหม4ภารกิจหลักที่ 3 จัดสรร 

กำกับ ควบคุม การใชBทรัพยากรน้ำ แสดงดังรูปที่ 1-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1-7 ผังความเช่ือมโยงกระบวนงานที่ตอบสนองต4อภารกิจใหม4 ภารกิจหลกัที่ 3 จัดสรร กำกบั ควบคุม 

การใชBทรัพยากรน้ำ 

 

การจัดสรรและอนุญาตการใช้น้ำ ควบคุมกำกับการใช้น้ำตามกฎหมาย

ตรวจสอบและพิจารณา

เบ้ืองต3น

เสนอความเห็น/แจ3งแก3ไข

รับคำขออนุญาตใช3น้ำ
ประเภท 2 / 3

การอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำประเภท 2 และ 3

สบน. 1-11

ทสจ.

ภายใน
ภายนอก

หน่วยงาน

ตรวจสอบและพิจารณา

เสนอความเห็น/แจ3งแก3ไข

พิจารณา ตรวจสอบ/
เสนอความเห็นตMอ คกก.ลุMมน้ำ/กนช.

สบจ.
/สบน. 1-11

พิจารณาให3
ความเห็นชอบ

/กนช.
คกก.ลุMมน้ำ

ออกใบอนุญาต/แจ3งผล/

จัดเก็บคMาธรรมเนียม

พิจารณาอนุญาต
และออกใบอนุญาต

อทน.
โดย สบจ./สบน. 1-11

ตรวจสอบ/ควบคุมกำกับ

ให3เปSนไปตามเง่ือนไข/

เรียกเก็บจัดเก็บคMาใช3น้ำ

ควบคุมกำกับการใช3น้ำ

สบจ./สบน. 1-11

ทสจ.

*ศปว.
วิเคราะหW    

จัดทำและสนับสนุน

ข3อมูลสมดุลน้ำ

*สสป.
ประสานงาน / ดูแล

กลุMมผู3ใช3น้ำ 1*/2-3**

*สทนช. รายงาน

ข3อมูลการใช3น้ำ 1*/2-3**

เป็นดำเนินการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ประเภทท่ีสองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 มาตรา 43 44 และการปฎิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม มาตรา 52 53 54 

หมายเหตุ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1* : หมายถึงผู้ใช้น้ำหรือข้อมูลการใช้น้ำประเภทที ่1 ของผู้ใช้น้ำทีใ่ช้น้ำจากโครงการท่ี ทน. รับผิดชอบ
ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2-3** : หมายถึงผู้ใช้น้ำหรือข้อมูลการใช้น้ำประเภทที่ 2 หรือ 3 ของผู้ใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ 

และได้รับใบอนุญาตจาก ทน. (ไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำใดก็ตาม)

*การดําเนนิคดอีาญากรณีฝ่าฝืน ตามมาตรา 43 และ 44
การดําเนนิการทางปกครอง กรณีฝ่าฝืน ตามมาตรา 53 และ 54 กนก.

สบจ./สทภ.1-11

สทนช.

สสป./สบจ

ความเชื่อมโยงกระบวนงานท่ีตอบสนองต่อภารกิจใหม่ (ภารกิจหลักท่ี 3)



  

 

  

63 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

4) แจ=งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ แบ4งเป[น 2 บทบาทหลัก คือ 

4.1) การแจBงขBอมูลเพื่อการเตือนภัยน้ำปkาไหลหลากและดินถล4ม 

ภารกิจเฝgาระวังเตือนภัยล4วงหนBา (Early Warning System: EWS) เป[นภารกิจเพิ่มเติม

ใหBกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลBอม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เป[นหน4วยงานดำเนินการตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ซึ่งเช่ือมโยงกับงานอุทกวิทยาที่เป[นการเก็บปริมาณน้ำฝนโดย

ระบบเตือนภัยเป[นการตรวจวัดแบบอัตโนมัติในพื้นที่ตBนน้ำ มีจำนวนสถานี 1,796 สถานี เชื่อมโยงขBอมูล

มายังส4วนกลางเพื่อประมวลผลวิเคราะห^ขBอมูลตามเกณฑ^ที่กำหนด (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) เพื่อแจBงเตือนภัย 

โดยเครือข4ายผูBร ูBเป[นส4วนสำคัญของระบบที่จะไดBรับขBอมูลจากระบบเตือนภัย หรือไดBรับการติดต4อจาก

เจBาหนBาที่ของ ทน. โดยผูBรูBจะทำหนBาที่ประสานขBอมูลเพื่อแจBงเตือนภัยในหมู4บBานและหมู4บBานใกลBเคียง โดยมี

การซักซBอมจุดที่ปลอดภัยใหBกับประชาชนล4วงหนBา 

4.2) การจัดการสภาวะวิกฤติภาวะภัยแลBงและภาวะน้ำท 4วมตามหมวด 5 แห4ง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อใหBการจัดการสภาวะวิกฤติทั้งภัยแลBงและอุทกภัยในพื้นที่ 

นอกเขตชลประทานกรมทรัพยากรน้ำตBองรวบรวมขBอมูลปริมาณน้ำ และขBอมูลจากหน4วยงานที่เกี่ยวขBอง 

เพื่อประเมิน คาดการณ̂สถานการณ^เป[นรายปFและรายเหตุการณ^ เพื่อจัดทำแผนการเตรียมความพรBอมเพื่อ

การปgองกันและแกBไขภาวะน้ำแลBงและอุทกภัยไวBเป[นการล4วงหนBาส4งใหBสำนักงานทรัพยากรน้ำแห4งชาติ โดย

แผนดังกล4าวประกอบดBวย 

4.2.1) หน4วยงานผูBรับผิดชอบหลักและหน4วยงานสนับสนุน 

4.2.2) งบประมาณที่ใชBในการดำเนินการ 

4.2.3) การจัดเตรียมขBอมูลที่จะเป[นประโยชน̂ในการปgองกันและแกBไขภาวะน้ำแลBง

และภาวะน้ำท4วม 

4.2.4) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากภาวะน้ำท4วม 

4.2.5) การจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท4วม 

4.2.6) การเผยแพร4ขBอมูลใหBประชาชนทราบ 

4.2.7) วิธีการควบคุมการใชBน้ำในพื้นที่/วิธีการระบายน้ำที่รวดเร็วและถูกตBองตาม

หลักวิชาการใหBน้ำระบายไปตามแนวทางที่กำหนด/วิธีการกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใชBประโยชน̂ต4อไป  

4.2.8) การหาแหล4งน้ำทดแทนและการขนส4งน้ำจากแหล4งน้ำทดแทนมายังพื้นที ่

ซึ่งเกิดภาวะน้ำแลBง 

4.2.9) การประสานงานระหว4างหน4วยงานที ่เกี่ยวขBองเพื ่อช4วยเหลือประชาชน 

ที่ไดBรับผลกระทบจากภาวะน้ำแลBง 

ทั้งน้ีตามมาตรา 61  และมาตรา 64 แห4งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

 



  

 

  

64 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ผังความเชื่อมโยงขBอมูลตรวจวัดสถานการณ^น้ำบูรณาการกับกองอำนวยการน้ำ

แห4งชาติและหน4วยงานที่เกี่ยวขBอง แสดงดังรูปที่ 1-8 และรูปที่ 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1-8 ผังความเช่ือมโยงขBอมลูตรวจวัดสถานการณ̂น้ำแบบ Real-time ของกรมทรัพยากรน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1-9 ผังความเช่ือมโยงขBอมลูดBานการบรหิารจัดการภาวะวิกฤติน้ำ 

 

 

การเช่ือมโยงข.อมูลตรวจวัดสถานการณ:น้ำแบบ Real-time ของกรมทรัพยากรน้ำ

สถานีตรวจวัดน้ำในแหลMงน้ำ

สถานีโทรมาตร

สถานีกล.อง CCTV

- Early warning 

system 1,796 สถานี

- Telemetry 

system 366 สถานี

- CCTV 139 สถานี

- แหลMงน้ำนอกเขต

ชลประทาน 198 สถานี

- สสน. (HII)

- สำนักงานส่ิงแวด

ล.อมภาคท่ี 1-16

- กรมควบคุมมลพิษ

ศูนย:เมขลา

(Water Operation Center) 

- รวบรวม/บูรณาการ/ข.อมูลตรวจวัด

สถานการณ:น้ำแบบ Real-time ของกรม

ทรัพยากรน้ำ และหนMวยงานภายนอก

- พัฒนาระบบฐานข.อมูล

- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข.อมูลสูMหนMวยงาน

ภายในและภายนอก

1) วิเคราะห:และประเมินสถานการณ:น้ำ

2) จัดทำสมดุลน้ำระดับตำบล

3) คาดการณ:พื้นท่ีเส่ียงภาวะน้ำทMวม/น้ำแล.ง

4) จัดทำแผนปฏิบัติการปwองกันและบรรเทา

ภาวะวิกฤติน้ำ

5) ติดตาม/เฝwาระวังสถานการณ:วิกฤติน้ำ

National Hydro-

informatics and 

Climate Data 

Center (สสน.)

กองอำนวยการน้ำ

แหMงชาติ (สทนช.)

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล.อม

กรมทรัพยากรน้ำ

ประชาชน

คาดวMาจะแล.วเสร็จ: ธ.ค.63

การเช่ือมโยงข.อมูลตรวจวัดสถานการณ:น้ำแบบ Real-time ของกรมทรัพยากรน้ำ

 

ผังการเชื่อมโยงขอมูลดานการบริหารจัดการภาวะวิกฤติน้ํา  
ระหวางศูนยปองกันวิกฤติน้ํา และสํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา 

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา ขอมูลจากภายนอก 
ขอมูลจากระบบ Early Warning System 
แบบ Realtime 
ประกอบดวย 
- ปริมาณฝน 
- ระดับน้ํา 
- อุณหภูมิ 

 
 
 

ขอมูลจากระบบ Telemetry และ 
CCTV แบบ Realtime 
ประกอบดวย 
- ปริมาณฝน 
- ระดับน้ํา 
- Video Streaming 
- คาความชื้นในดิน 

ขอมูลจากภายนอก 
(กรมชลประทาน/กรมอุตุนิยมวิทยา/ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคกร

มหาชน)/GISTDA เปนตน) ประกอบดวย 
- ปริมาณฝน/ปริมาณฝนคาดการณ 
- ระดับน้ํา 
- พื้นท่ีน้ําทวม 
- พื้นท่ีเพาะปลูก 
- คาความชื้นในดิน 

ศูนยเมขลา 
- วิเคราะหและประเมินสถานการณน้ํา 
- กําหนดพื้นท่ีเสี่ยง 
- จัดทํารายงานสถานการณ 
- สรุปรายงานตอสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ชองทางการสื่อสารและเช่ือมโยงขอมูลสูสาธารณะ  
Website / Webservice - Social Networks - Line Application 

ผังความเข่ือมโยงข/อมูลด/านการบริหารจัดการภาวะวิกฤตน้ำผังความเข่ือมโยงข/อมูลด/านการบริหารจัดการภาวะวิกฤตน้ำ



  

 

  

65 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ตารางท่ี 1.6 ตัวช้ีวัดความสำเรจ็จากการปรบัปรุงโครงสรBางการแบ4งส4วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม   
ตัวชี้วัด คXาเปeาหมาย หมายเหตุ 

2565 2566 2567 
1. จำนวนแหล4งน้ำสาธารณะทีม่ีการ

สำรวจระวางแนวเขต เพื่อการ

อนุรักษ̂ฟlpนฟู (แห4ง) 

23,628 

 

35,442 47,256 เปgาหมายตามแผนแม4บท

การบริหารจัดการ

ทรพัยากรน้ำ 20  ปF 

47,256 แห4ง 

2. ความสำเรจ็การพฒันาแหล4งน้ำและ

ระบบกระจายน้ำ 

   เปgาหมายตามแผนแม4บท

การบริหารจัดการ

ทรพัยากรน้ำ ปF 66 – 70 

    2,1 ปริมาณน้ำที่เพิ่มข้ึน (ลBาน ลบ.ม.) 520 520 520 3,722 ลBาน ลบ.ม. 

    2.2 พื้นที่ไดBรับประโยชน̂ (ไร4) 320,000 320,000 320,000 3,271,975 ไร4 

3. ความสำเรจ็ในการจัดสรรการใชBน้ำ 

3.1 จำนวนการพิจารณาออก

ใบอนุญาตผูBใชBน้ำสาธารณะ

ประเภทที่ 2 และ 3 ในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน (ราย) 

 

อยู4ระหว4าง

การจัดทำ

กฎหมาย

ลำดับรอง 

 

20,000 

 

35,000 

ผูBใชBน้ำสาธารณะ

ประเภทที่ 2 และ 3  

ในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน 

 

3.2 จำนวนการพิจารณาต4อ

ใบอนุญาตผูBใชBน้ำสาธารณะ

ประเภทที่ 2 และ 3 ในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน (ราย) 

- 20,000  

4. จำนวน อปท. ที่ระบบประปาหมู4บBาน

ผ4านการประเมินคุณภาพ  (อปท.) 

1,000 1,500 2,000 เปgาหมาย 6,700 อปท. 

5. ความสำเรจ็เกี่ยวกบัการการปgองกัน

และแกBไขปWญหาความขัดแยBงจาก

การจัดสรรน้ำในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน 

5.1 การจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตาม

ความในหมวด 4 แห4ง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 

พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

4 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

2 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

อนุบัญญัติที่ออกตาม

ความในหมวด 4 แห4ง

พระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

1. ร4างกฎกระทรวงการ

ขอรับใบอนุญาต การออก

ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต 

การขอต4ออายุใบอนุญาต 



  

 

  

66 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ตัวชี้วัด คXาเปeาหมาย หมายเหตุ 
2565 2566 2567 

5.2 รBอยละของการจัดการเรื่อง

รBองเรียนปWญหาความขัดแยBง

จากการจัดสรรน้ำในพื้นที ่

นอกเขตชลประทานไดBรับ 

การไกล4เกลี่ย หรอืเสนอ

คณะกรรมการลุ4มน้ำพจิารณา 

รBอยละ  

100 

รBอยละ  

100 

รBอยละ  

100 

การโอนใบอนุญาต  

การอนุญาต การขอและ

การออกใบแทนใบอนุญาต

การใชBน้ำประเภทที่สอง

และประเภทที่สาม พ.ศ. 

.... 

2. ร4างประกาศกรม

ทรัพยากรน้ำ เรื่อง  

แบบคำขอใบอนุญาตการ

ใชBน้ำประเภทที่สองและ

ประเภทที่สามและ

แผนการบริหารจัดการน้ำ 

พ.ศ. .... 

3. ร4างประกาศ 

กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง 

แบบใบรับคำขอ 

ใบอนุญาต  

คำขอต4ออายุใบอนุญาต 

คำขอโอนใบอนุญาต  

คำขอรับใบแทน

ใบอนุญาต และแบบอื่นๆ 

พ.ศ. .... 

4. ร4างกฎกระทรวงกำหนด

อัตราค4าใชBน้ำประเภทที่

สองและประเภทที่สาม 

พ.ศ. .... 

5. ร4างประกาศ 

กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง 

หลักเกณฑ^และวิธีการใน

การติดต้ังเครื่องมือวัด

หรือประเมินปริมาณน้ำ 



  

 

  

67 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ตัวชี้วัด คXาเปeาหมาย หมายเหตุ 
2565 2566 2567 

ที่ใชB และการเก็บขBอมูลที่

จำเป[นเพื่อการตรวจสอบ

ควบคุมการใชB 

ทรัพยากรน้ำสาธารณะ

ของผูBรับใบอนุญาต 

การใชBน้ำประเภททีส่อง

และประเภทที่สาม พ.ศ. 

.... 

6. ร4างประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลBอม เรื่อง  

การแต4งต้ังพนักงาน

เจBาหนBาที่ ตามหมวด 4 

การจัดสรรน้ำและการใชB

น้ำแห4งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. .... 

  



  

 

  

68 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

 

 

 

 

2.1 สถานการณSน้ำและสภาพปgญหาท่ีสำคัญ 

  ความตBองการใชBน้ำของทั้งประเทศ อยู4ที่ประมาณปFละ 151,750 ลBานลูกบาศก^เมตร เป[น 

ความตBองการน้ำเพื่อการเกษตรสูงถึง 113,960 ลBานลูกบาศก^เมตร หรือ รBอยละ 75 ของความตBองการน้ำ

ทั้งหมด ในจำนวนนี้อยู4ในเขตแหล4งกักเก็บน้ำและระบบชลประทานน้ำอยู4แลBว 65,000 ลBานลูกบาศก^เมตร  

ส4วนที่เหลือ 48,960 ลBานลูกบาศก^เมตร เป[นความตBองการน้ำเพื่อการเกษตรที่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

(พื้นที่เกษตรน้ำฝน) อยู4ที่ 61,400 ลBานลูกบาศก^เมตร ซึ่งปWจจุบันมีปริมาณเก็บกักสูงสุดในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน อยู4ที่ 13,200 ลBานลูกบาศก^เมตร (จาก 102,112 แหล4งน้ำ) รองลงไปเป[นการใชBน้ำเพื่อรักษา

ระบบนิเวศประมาณ 27,090 ลBานลูกบาศก^เมตร (รBอยละ 18 ของความตBองการน้ำทั้งหมด) เพื่อการอุปโภค

บริโภคและการท4องเที่ยวประมาณ 6,490 ลBานลูกบาศก^เมตร (รBอยละ  4 ของความตBองการน้ำทั้งหมด) และ

การอุตสาหกรรมประมาณ 4,206 ลBานลูกบาศก^เมตร (รBอยละ 3 ของความตBองการน้ำทั้งหมด) หากพิจารณา

การใชBน้ำตลอดห4วงโซ4การผลติสินคBาเกษตรพบว4า ประเทศไทยมีร4องรอยการใชBน้ำต4อหัว (Water Footprint) 

2,223 ลBานลูกบาศก^เมตรต4อคนต4อปF ถือว4าสูงเป[นอันดับ 5 ของโลก ในขณะที่ค4าเฉลี่ยร4องรอยการใชBน้ำทั่วโลก

เท4ากับ 1,240 ลBานลูกบาศก^เมตรต4อปF ซึ่งทำใหBประเทศไทยประสบปWญหาภัยแลBงซ้ำซากเป[นประจำ2 โดย

สหประชาชาติคาดการณ̂ว4าประชากรโลกจะพุ4งสูงข้ึนถึง 8 พันลBานคนในปF ค.ศ. 2030 และ 9 พันลBานคนใน

ปF ค.ศ. 2050 จะมีความตBองการใชBน้ำทั ่วโลกจะเพิ ่มขึ ้นอีกรBอยละ 55 ภายในปF ค.ศ.  2050 แต4หาก

พฤติกรรมการใชBน้ำของผูBคนทั่วโลกยังดำเนินต4อไปเช4นน้ีทุกวันน้ี โลกเราจะเหลือน้ำเพียงพอใชBเพียงรBอยละ 

60 ของความตBองการใชBน้ำทัง้หมดภายใน 15 ปFจากน้ี หรือในปF ค.ศ. 2030  

สภาพปWญหาการบริหารจัดการน้ำ (Pain Point) แบ4งไดBเป[น 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1) ปWญหาขาดการอนุรักษ^ ฟl pนฟู ปgองกัน ดูแล รักษาทรัพยากรน้ำอย4างเป[นระบบ  

แบ4งปWญหาที่พบไดBดังน้ี 

1.1) การบุกรุก รุกล้ำลำน้ำ 

พื้นที่ชุ4มน้ำ รวมถึงแหล4งน้ำอันควรอนุรักษ^ส4วนใหญ4ยังไม4ไดBร ับการคุBมครอง 

ตามกฎหมาย ยกเวBนพื้นที่ซึ่งอยู4ในเขตอนุรักษ̂ เกิดการสูญเสียพื้นที่ชุ4มน้ำจากการบุกรุกต4างๆ เช4น การทำ

การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว̂น้ำ 

1.2) แหล4งน้ำต้ืนเขิน/คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม 

น้ำผิวดิน ประเทศไทยมีแหล4งน้ำหลัก จำนวน 52 แหล4งน้ำ แบ4งเป[นแม4น้ำ 

สายหลัก 48 สาย และแหล4งน้ำน่ิง 4 แหล4ง มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 366 จุดตรวจวัด  จำนวน 4 ครั้งต4อปF  

                                                             
2 ท่ีมา : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล4ม 135 ตอนท่ี 24ก 

สXวนที่ 2 
การวิเคราะหSสถานการณSและสภาพแวดล=อมองคSกร 
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และประเมินภาพรวมของคุณภาพน้ำ โดยใชBดัชนีคุณภาพน้ำแหล4งน้ำผิวดิน (Water Quality  Index : WQI) 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในแหล4งน้ำผิวดิน ปF พ.ศ. 2557 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว4าแหล4งน้ำอยู4ใน

เกณฑ^ดี รBอยละ 29  พอใชB รBอยละ 49  และเสื่อมโทรม รBอยละ 22 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำเปรียบเทียบเป[น

รายภูมิภาคพบว4า คุณภาพน้ำของแหล4งน้ำในภาคใตBมีคุณภาพน้ำดีกว4าภาคอื ่นๆ ขณะที่ภาคกลางมี 

คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมกว4าภาคอื่น  โดยกรุงเทพมหานครเป[นจังหวัดที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากที่สุด 

คุณภาพน้ำในภาพรวมของประเทศไทย มีแนวโนBมเสื่อมโทรมลงอันเนื่องมาจากการระบายน้ำเสียจากชุมชน 

การชะลBางหนBาดินที่มีปุêยตกคBางจากพื้นที่การเกษตร และการปศุสัตว̂ นอกจากนี้การรุกล้ำของน้ำเค็มก็เป[น

สาเหตุหนึ่งของการปนเปlpอนของน้ำผิวดิน ส4งผลกระทบต4อการปลูกพืช การอุตสาหกรรม การอุปโภค และ

การผลิตน้ำประปา 

1.3) การใชBประโยชน̂แหล4งน้ำโดยไม4ถูกตBอง 

1.4) การพัฒนาที่ส4งผลกระทบต4อแหล4งน้ำ 

2) ปWญหาการขาดแคลนน้ำ และการเขBาถึงน้ำของประชาชน 

ปWญหาการขาดแคลนน้ำเป[นปWญหาที่เกิดจากปริมาณน้ำ (Water Supply) ไม4เพียงพอ

ต4อความตBองการใชBน้ำ (Water Demand) โดยมีสาเหตุหลายประการ แยกไดBเป[น สาเหตุจากธรรมชาติ  

จากมนุษย̂ และการบริหารจัดการดังจะเหน็ไดBจากสถานการณ̂การขาดแคลนน้ำในภาคการใชBน้ำต4างๆ การใชB

น้ำอุปโภคบริโภค การใชBน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำใชBสำหรับภาคบริการ การท4องเที่ยว

และเมืองหลักจากสถานการณ^ปWจจุบันพบว4าในพื ้นที่นอกเขตชลประทานมีความตBองการใชBน้ำประมาณ 

61,400 ลBานลูกบาศก^เมตร แต4มีปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุดอยู4เพียง 13,200 ลBานลูกบาศก^เมตร (จาก. 102,112 

แหล4งน้ำ) 

3)  ปWญหาน้ำแลBงและน้ำท4วม 

น้ำท4วมเป[นปรากฏการณ^ที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกในเขตพื้นที่ลุ4มน้ำมีปริมาณมาก 

และฝนตกติดต4อกันเป[นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ4าตามผิวดินลงสู4ร4องน้ำ ลำธาร และแม4น้ำ มีปริมาณมากกว4า

ปกติจนน้ำไหลบ4าท4วมลBนตลิ่งเขBาไปท4วมพื้นที่ต4างๆ หรือชุมชนที่อยู4ริมลำน้ำ หรือบางพื้นที่มีสภาพค4อนขBาง

แบนราบหรือเป[นแอ4งทBองกระทะ แต4ไม4มีระบบการระบายที ่สมบูรณ^ เมื ่อเกิดสภาวะฝนตกหนักเป[น

เวลานานๆ ในแต4ละครั้งมักเป[นปWญหาทำใหBเกิดน้ำท4วมขัง ทำความเสียหายแก4พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย̂สิน

ต4างๆ หรือกรณีเมื ่อเกิดน้ำท4วมใหญ4ในชุมชนหรือน้ำท4วมพื ้นที ่เพาะปลูกของการเกษตรกร แลBวทำใหB

ทรัพย^สินและพืชของประชาชน ตลอดจนสิ ่งก4อสรBางต4างๆ เสียหาย เรียกว4า “อุทกภัย” เช4น อุทกภัย

เน่ืองจากน้ำท4วมใหญ4บริเวณลุ4มน้ำเจBาพระยาตอนล4างและที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งไดBเกิดข้ึนและ

ทำความเสียหายมากมายหลายครั้ง 

ผลการวิเคราะห^พื ้นที ่เปgาหมายเพื ่อการพัฒนาในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน  

โดยการแบ4งระดับความวิกฤติรุนแรงของพื้นที่ อาศัยหลักเกณฑ^เดียวกับการแบ4งระดับความรุนแรงของพื้นที่

ทั้งประเทศ ประกอบดBวย ระดับความวิกฤติรุนแรง/เขตเศรษฐกิจพิเศษ วิกฤติระดับปานกลาง วิกฤตินBอย 

และไม4วิกฤติ พบว4า เป[นพื้นทีน่อกเขตชลประทานซึ่งวิกฤติรุนแรง/เขตเศรษฐกิจพิเศษ 33.6 ลBานไร4 (28%) 
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พื้นที่วิกฤติระดับปานกลาง 24.88 ลBานไร4 (21%) พื้นที่วิกฤติระดับนBอย 19.5 ลBานไร4 (16%) และพื้นที่ 

ไม4วิกฤติ 41.39 ลBานไร4 (35%) รวม 117 ลBานไร4 รายละเอียดของพื้นที่แกBไขวิกฤติน้ำท4วมและภัยแลBงในพื้นที่

นอกเขตชลประทานของประเทศไทย แสดงไดBดังตารางที่ 2-1 รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2 ตามลำดับ  

ตารางท่ี 2-1 พ้ืนท่ีแก=ไขปgญหาอุทกภัยและภัยแล=งในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

ภาค พ้ืนท่ี 
(ล=านไรX) 

พ้ืนท่ีวิกฤติน้ำทXวม น้ำแล=ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ล=านไรX) รวม  
(ล=านไรX) รุนแรง/

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

ปานกลาง น=อย อ่ืนๆ 

เหนือ 23.42 7.04  

(30%) 

4.77  

(20%) 

2.73  

(12%) 

8.88  

(38%) 

23 

กลาง 12.49 4.54 

 (36%) 

3.07  

(25%) 

1.73  

(14%) 

3.15  

(25%) 

12 

ตะวันออก 6.96 4.26  

(61%) 

0.14  

(2%) 

0.44  

(6%) 

2.12  

(31%) 

7 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 57.30 16.73  

(29%) 

16.33 

(28%) 

13.54 

(24%) 

10.7  

(19%) 

57 

ใตB 13.56 0.75  

(6%) 

0.45  

(3%) 

0.64  

(5%) 

11.72  

(86%) 

13 

ใตBชายแดน 5.29 0.28  

(5%) 

0.12  

(2%) 

0.07  

(1%) 

4.82  

(91%) 

5 

รวม 119.02 33.6  
(28%) 

24.88 
(21%) 

19.15 
(16%) 

41.39 (35%) 117 
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รูปท่ี 2-1  พื้นที่นอกเขตชลประทานของประเทศไทย 
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รูปท่ี 2-2  พื้นที่แกBไขปWญหาอุทกภัยและภัยแลBงในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
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2.2 ผลการวิเคราะหSสถานการณSและสภาพแวดล=อมภายนอก 

การเปลี่ยนแปลงดBานเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกที่มีผลต4อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน

พื้นที่นอกเขตชลประทาน เป[นดังน้ี 

สถานการณSแนวโน=มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน้ำ 
1. ศูนย̂กลางเศรษฐกิจโลกจะยBายมาสู4ทวีปเอเชีย 

โครงสรBางประเทศไทยจะเปลี่ยนจากเกษตรกรรม

เป[นอุตสาหกรรมบริการมากข้ึน 

1. ตBองจัดเตรียมความพรBอมในการพัฒนาแหล4งน้ำ

ขนาดใหญ4รองรบั ในภาคกลางและ 

ภาคตะวันออก 

2. เตรียมการจัดสรรน้ำทีเ่หมาะสม และปgองกัน

ความขัดแยBงกับใชBน้ำของภาคส4วนต4างๆ  

2. การผลิตดBานการเกษตรยังคงเป[นแกนหลัก

สำคัญสำหรบัภาคเศรษฐกจิสงัคมในชนบทและ 

มีการผลิตเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน 

1. ตBองจัดหาแหล4งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การชลประทานเพื่อเพิม่ผลิตภาพการผลิตทาง

เกษตรโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ม ี

รายไดBต่ำ 

2. ใชBพื้นที่ชลประทานที่มีอยู4 เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 

การผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมลูค4าสงู 

3. ปรับโครงสรBางการใชBน้ำภาคผลิต ทัง้เกษตร/

อุตสาหกรรม 

3. การจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษ และโครงการ

ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC)  และ

พัฒนาภาคกลางตอนล4าง และกรงุเทพฯ ใหBเป[น

มหานครทีท่ันสมัย (ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัด

ตาก มุกดาหาร สระแกBว ตราด สงขลา และ

ระยะที่ 2 กาญจนบรุี เชียงราย นครพนม 

หนองคาย นราธิวาส) จะทำใหBมีประชากรใน 

เขตดังกล4าวเพิ่มข้ึน 

1. ตBองจัดการน้ำตBนทุน รองรับการขยายตัวของ

เมืองหลักกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

เขตเศรษฐกจิพิเศษ พื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวันออก (EEC) จัดหาน้ำตBนทุนเพิ่มสำหรับ

ภาคกลางเพือ่รองรบัความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ

ในปFที่แลBงจัด 

4. ภาคบริการและการท4องเที่ยวยังสามารถเติบโต

และสรBางรายไดBเขBาประเทศจำนวนมาก 

1. เตรียมจัดหาแหล4งน้ำสนับสนุน สถานทีท่4องเที่ยว

ที่สำคัญ 

2. แกBปWญหาการขาดแคลนน้ำในแหล4งท4องเที่ยว

ชายทะเลหรอืพื้นทีเ่กาะที่ขาดแคลนน้ำจืด 

3. การจัดการน้ำท4วมในเขตพื้นที่ท4องเที่ยวสำคัญ 
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สถานการณSแนวโน=มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน้ำ 
5. การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศมีแนวโนBมความ

แปรปรวนและรุนแรงเพิม่มากข้ึน ทำใหBเกิด

ปWญหาขาดแคลนน้ำ ปWญหาอทุกภัย วาตภัย ที่

เกิดความเสียหายรุนแรง และมผีลกระทบต4อ

ปริมาณน้ำตBนทุน และผลผลิตทางการเกษตรทำ

ใหBเกิดปWญหาความไม4มั่นคงดBานอาหาร 

1. จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบยืดหยุ4น  

มีแหล4งน้ำหลัก แหล4งน้ำสำรอง และการเช่ือมโยง

กับระบบชลประทาน 

2. กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภัยแลBง และพัฒนา

ระบบพยากรณ̂เตือนภัยใหBมปีระสทิธิภาพ ถูกตBอง 

และรวดเร็ว 

3. การเตรียมพรBอมในการรบัมือภัยธรรมชาติ  

การบริหารพื้นที่น้ำท4วม และพฒันาโครงสรBาง

พื้นฐานเพื่อบรรเทาและแกBไขปWญหาอย4างเป[น

ระบบ 

6. สถานการณ̂อุทกภัย ปkาตBนน้ำลดลงทำใหBเกิด 

น้ำไหลบ4าลงพื้นที่กลางน้ำ และปลายน้ำอย4าง

รวดเร็ว การใชBประโยชน̂ที่ดินเปลี่ยนไป และ 

ไม4เหมาะสม ทำใหBขาดพื้นทีร่องรับน้ำหลากและ

ทางระบายน้ำ การขยายตัวของชุมชนเมอืง 

ไม4เหมาะสม การเกิดอุทกภัยมีแนวโนBมรุนแรง

และขยายพื้นที ่

1. เพิม่ประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการปรับปรงุ 

สิ่งกีดขวางทางน้ำ การปรับปรงุลำน้ำ 

2. จัดโครงสรBางปgองกันน้ำท4วม จัดทำผงัน้ำ 

ผังการระบายน้ำ 

3. จัดการพื้นที่น้ำท4วม พื้นที่ชะลอน้ำ (แกBมลิง) 

4. จัดทำทางผันน้ำและการใชBพื้นทีเ่กษตร ใน 

การรองรบัน้ำนองในภาวะวิกฤติ 

 

 

7. สถานการณ̂ภัยแลBง พื้นที่นอกเขตชลประทานไม4

มีศักยภาพในการพัฒนาแหล4งน้ำประมาณ 100  

ลBานไร4 ตBองพัฒนาโดยใชBแหล4งน้ำธรรมชาติ การ

ใชBน้ำบาดาลควบคู4กับการใชBน้ำผิวดิน  

1. จัดการดBานความตBองการ ใหBสอดคลBองกับ

ศักยภาพการพัฒนาในแต4ละพื้นที ่

2. พัฒนาโครงข4ายน้ำเช่ือมโยงระหว4างแหล4งน้ำ 

เพื่อสรBางเสถียรภาพของน้ำตBนทุน 

3. พัฒนาแหล4งน้ำขนาดเลก็เพิม่เติมในพื้นที ่

4. พัฒนาแหล4งน้ำ น้ำบาดาลขนาดใหญ4เพือ่เสริม 

น้ำผิวดินทั้งดBานการเกษตร และอุตสาหกรรมใน

พื้นที่ซึ่งมีขBอจำกัดในการพฒันาน้ำผิวดิน 

5. จัดระบบการอนุรกัษ̂ดินและน้ำในพื้นทีเ่กษตร

น้ำฝน เพื่อใหBสามารถทำการเกษตรไดBอย4างนBอย 

ปFละ 1 ครั้ง 



  

 

  

75 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

สถานการณSแนวโน=มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน้ำ 
8. พื้นที่ชุ4มน้ำส4วนใหญ4ยังไม4ไดBรับการคุBมครองตาม

กฎหมาย ยกเวBนพื้นทีซ่ึ่งอยู4ในเขตอนุรักษ̂  

เกิดการสูญเสียพื้นที่ชุ4มน้ำจากการบุกรุกต4างๆ 

เช4น การทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว̂น้ำ 

1. ปรับปรงุการจัดการใหBเหมาะสม ปgองกันการ 

บุกรกุ เพื่อรักษาพื้นที่ชุ4มน้ำไม4ใหBสญูเสียระบบ

นิเวศตามธรรมชาติ 

2. ใชBพื้นที่ชุ4มน้ำเป[นแหล4งน้ำรองรับในฤดูฝนและ

เป[นแหล4งน้ำเสริมในฤดูแลBง 

9. ปWญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำม ี

ความทBาทายและซบัซBอนมากข้ึน การเขBาถึง

ทรัพยากรน้ำเป[นไปโดยอสิระ ขาดการกำกบัดูแล 

ทำใหBเกิดปWญหาระหว4างภาคส4วนการใชBน้ำ 

1. การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 

พ.ศ. 2561 

2. สนับสนุนใหBทุกภาคส4วนเขBามามสี4วนร4วมใน 

การพัฒนาอนุรักษ̂ ฟlpนฟู บำรุงรักษา และใชB

ประโยชน̂จากทรัพยากรน้ำ 

ที่มา : แผนแม4บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปF (พ.ศ. 2561-2580) 

ความต=องการ/ความคาดหวังของผู=รับบริการและผู=มีสXวนได=สXวนเสียจากผลการตอบแบบสำรวจ
ของผู=รับบริการและผู=มีสXวนได=สXวนเสีย 

กรมทรัพยากรน้ำไดBสำรวจความตBองการ ความคาดหวัง ของผูBรับบริการและผูBมีส4วนไดB 

ส4วนเสียผ4านระบบออนไลน̂ สรุปขBอมูลผลการสำรวจไดBดังน้ี 

กลุXมผู=รับบริการและผู=มสีXวนได=สXวนเสีย ความต=องการ/ความคาดหวัง 
ภารกิจหลักท่ี 1 กำกับ ควบคุม อนุรักษS และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะตามกฎหมาย และพ้ืนท่ีชุXมน้ำ 
ผู=รับบริการ :  
(1) หน4วยงานรับผิดชอบดBานบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 

(2) กลุ4มผูBใชBน้ำ/เครือข4ายบริหารจัดการน้ำ 

(3) องค̂กรปกครองส4วนทBองถ่ิน 

(4) ประชาชน 

1) ขยายโครงข4ายใหBความรูBกับประชาชน 

2) แหล4งน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ4มน้ำไดBรับการดูแล 

3) การลงพื้นที่ เย่ียมและใหBความรูBกับชาวบBานในพื้นที ่

ผู=มีสXวนได=สXวนเสีย :  
(1) ประชาชนที่ไดBรับประโยชน̂หรอืผลกระทบจากการ

บริหารจัดการพื้นที่ชุ4มน้ำ 

(2) หน4วยงานราชการ 

 

 

 

 

 



  

 

  

76 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลุXมผู=รับบริการและผู=มสีXวนได=สXวนเสีย ความต=องการ/ความคาดหวัง 
ภารกิจหลักท่ี 2 พัฒนา ฟ[\นฟู ปรับปรุง ซXอมแซม บริหารโครงการแหลXงน้ำและระบบกระจายน้ำ 
ผู=รับบริการ : 
(1) กลุ4มผูBใชBน้ำ/เครือข4ายบริหารจัดการน้ำ 

(2) องค̂กรปกครองส4วนทBองถ่ินในพื้นที่ 

(3) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห4งชาติ 

(4) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห4งชาติ/คณะกรรมการ

ลุ4มน้ำ 

1) บริหารจัดการน้ำเพียงพอ ตรงตามความตBองการของ

ประชาชน และเขBาถึงน้ำดBวยความเป[นธรรม 

2) แกBไขปWญหาในพื้นที่แลBงและท4วมซ้ำซาก  

2) ปรับปรุง ฟlpนฟูพัฒนาแหล4งน้ำ และระบบกระจายน้ำ รวมถึง

การพัฒนาแหล4งน้ำในชุมชนที่กันดาร  

3) ดูแลพื้นที่เก็บกักน้ำ เช4น สรBางฝาย ขุดลอกคลอง ทำเป[นแกBมลิง

เพื ่อก ักเก ็บน ้ำไวB ใชB ในหนBาแล Bง และเป[นการชะลอน้ำใน 

ฤดูน้ำหลาก 

4) ขยายโครงข4ายใหBความรูBกับประชาชน 

5) ตBองการใหBหน4วยงานระดับภูมิภาคติดตามและประเมินผล

โครงการ และพัฒนางานดBานวิศวกรรมแหล4งน้ำ ในการ

ติดตามและประเมินผลโครงการใหBสอดคลBองกบัความตBองการ

ของประชาชนอย4างแทBจริง 

6) การลงพื้นที่ เย่ียมและใหBความรูBกับชาวบBานในพื้นที ่

7) มีแผนการวางโครงการพัฒนาแหล4งน้ำ และแผนบริหารจัดการ

น้ำที่ชัดเจน 

ผู=มีสXวนได=สXวนเสีย :  
(1) ประชาชนที่ไดBรับประโยชน̂หรอืผลกระทบจากการ

ดำเนินการโครงการอนุรักษ̂ ฟlpนฟู พัฒนาแหล4งน้ำ 

(2) หน4วยงานราชการที่เกี่ยวขBองดBานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 

(3) เอกชน หรือผูBรับจBางที่ทำงานร4วมกบักรมทรัพยากรน้ำ 

ภารกิจหลักท่ี 3 จัดสรร กำกับ ควบคุมการใช=ทรัพยากรน้ำ และประปาสัมปทาน 
ผู=รับบริการ :  
(1) ผูBขออนุญาตใชBน้ำ 

(2) ผูBประกอบกิจการประปาสัมปทาน 

(3) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห4งชาติ 

(4) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห4งชาติ คณะกรรมการ

ลุ4มน้ำ 

1) บริหารจัดการน้ำใหBตรงความตBองการของประชาชน แกBไข

ปWญหาในพื้นที่แลBงและท4วมซ้ำซาก  

2) ขยายโครงข4ายใหBความรูBกับประชาชน 

3) จัดหาน้ำอุปโภค บริโภค 

4) การอนุมัติ อนุญาตมีความรวดเร็ว 

ผู=มีสXวนได=สXวนเสีย : 
(1) ประชาชนที่ไดBรับผลกระทบจากการอนุญาตการใชBน้ำ 

(2) คณะกรรมการลุ4มน้ำ คณะอื่นๆ เกี่ยวขBอง 

(3) กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 

 

 

 

1) จัดสรรน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชBน้ำ 

2) การลดขBอขัดแยBงอันเน่ืองจากการใชBน้ำ 



  

 

  

77 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลุXมผู=รับบริการและผู=มสีXวนได=สXวนเสีย ความต=องการ/ความคาดหวัง 
ภารกิจหลักท่ี 4 แจ=งเตือนและการจัดการสภาวะวิกฤติ 
ผู=รับบริการ : 
(1) เครือข4ายผูBรูB เพื่อเฝgาระวังแจBงขBอมูลเพื่อการเตือนภัย 

(2) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงภัยแลBงและ

อุทกภัย 

(3) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห4งชาติ และคณะกรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวขBองกับการบริหารจัดการน้ำ 

(4) หน4วยงานราชการที่เกี่ยวขBองกับการเตือนภัย เช4นกรม

ปgองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี 

(5) องค̂กรปกครองส4วนทBองถ่ิน 

1) การรบัขBอมลูการแจBงเตือนภัยแลBงและอุทกภัยและจัดการไดB

อย4างมีประสิทธิภาพ ขBอมูลมีความถูกตBอง  

2) ขยายโครงข4ายใหBความรูBกบัเครือข4ายผูBรูB และประชาชนใน

พื้นที่แลBงและท4วมซ้ำซาก 

3) ขBอมลูในเชิงพื้นที่เพือ่การบรหิารจัดการน้ำพื้นที่นอกเขต

ชลประทานทีเ่ป[นประโยชน̂ รวมถึงฐานขBอมลูเกี่ยวกบั

ทรัพยากรน้ำนอกเขตชลประทานในมิติต4างๆ เป[นปWจจบุัน  

มีความแม4นยำ และสามารถเขBาถึงไดBง4าย 

4) มรีะบบการแจBงเตือนภัยน้ำท4วมผ4านแอปพลิเคชันทีป่ระชาชน

สามารถเขBาถึงไดBอย4างรวดเร็ว  

5) การช4วยเหลือบรรเทาภัยแลBงและอทุกภัยไดBอย4างรวดเร็วและ

ทันท4วงท ี

ผู=มีสXวนได=สXวนเสีย :  
(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแลBง อุทกภัย  

น้ำปkาไหลหลากและดินถล4ม 

ภารกิจสนับสนุน  

ผู=รับบริการ/ผู=มีสXวนได=สXวนเสยี : 
(1) ประชาชนที่ติดต4อสอบถามขBอมูล ไดBรับข4าวสาร 

ความรูBจากกรมทรัพยากรน้ำผ4านสื่อต4างๆ 

(2) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ 

1) ส4งเสริมสนับสนุนสวัสดิการเพิ ่มเติมใหBแก4บุคลากรใหBครบ 

ทุกดBาน 

2) พัฒนาเว็บไซต̂ของทุกภาคส4วนในกรมทรัพยากรน้ำ 

สภาพแวดล=อมด=านการแขXงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

  ความสำเรจ็ในการพัฒนา 

แหล4งน้ำใหม4 

จำนวนรางวัลเลิศรัฐ

และหน4วยงาน

ภายนอกปF 2563 

ผลคะแนน ITA 

ประจำปF 2563 

จำนวน 

(แห4ง) 

ปริมาณน้ำกกัเกบ็เพิม่ข้ึน 

(ลBาน ลบ.ม.) 

อ
ัน
ดั
บ
 ทน. 2 (598) 1 (224.99) 1 (2 รางวัล) 3 (84.10) 

ชป. 3 (464) 2 (199.54) 2 (1 รางวัล) 2 (84.31) 

ทบ. 1 (798) 3 (26.64) 3 (- รางวัล) 1 (91.09) 

หมายเหตุ : ที่มาของขBอมูลจากการประสานภายในของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 

 

 



  

 

  

78 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

การเปลี่ยนแปลงด=านการแขXงขันท่ีสXงผลตXอสภาพแวดล=อมการแขXงขัน 
 

ปgจจัย การเปลีย่นแปลงซึ่งมผีลตXอสถานการณSแขXงขนัและสร=างนวัตกรรมและความรXวมมือ 
การเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศ 

§ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มผีลต4อปริมาณน้ำในแต4ละปFไม4แน4นอนส4งผลต4อความ

แม4นยำในการคาดการณ̂สถานการณ̂ทีจ่ะเกิดข้ึน ส4งผลใหBเกดิการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนและ 

ความร4วมมือในการพัฒนาร4วมกัน 

นโยบายของรัฐบาล § การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจส4งผลต4อความไม4ต4อเน่ืองในเรือ่งนโยบาย 

§ ยุทธศาสตร^ชาติและแผนปฏิรปูดBานการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ พระราชบญัญัติทรัพยากรน้ำ 

พ.ศ. 2561 ที่มีผลบงัคับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่กำหนดเปgาหมายการบรหิารจัดการน้ำ

ไวBอย4างชัดเจน 

เทคโนโลยี § แนวโนBมสารสนเทศในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย4างรวดเร็ว เป[นความทBาทายในการ

บรหิารจัดการและวิเคราะห^ขBอมลูในการกำหนดขับเคลื่อนใหBบรรลุผลตามเปgาหมายและ

ตอบสนองความตBองการ ความคาดหวังของผูBรบับริการและผูBมสี4วนไดBส4วนเสีย 

การขยายตัวของ

ประชาชน 

§ มีความตBองการน้ำเพิ่มมากข้ึน จำเป[นตBองแสวงหาเทคโนโลยี ความร4วมมือในการบรหิาร

จัดการเชิงพื้นทีเ่พื่อสรBางนวัตกรรมใหม4 

§ การเปôดโอกาสการมสี4วนร4วมของเครือข4าย หรือกลุ4มผูBใชBน้ำในการบริหารจัดการน้ำโดย

กฎหมายว4าดBวยทรัพยากรน้ำไดBกำหนดใหBจัดต้ังองค̂กรผูBใชBน้ำ เพื่อใหBมีกลไกการมสี4วนร4วมใน

การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งจะเป[นเครือ่งมอืใหBเกิด

การมสี4วนร4วมในการบริหารจัดการน้ำ 

แหลXงข=อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

กรมทรัพยากรน้ำมีการคBนหาแหล4งขBอมูลต4างๆ ที่สามารถนำมาใชBในการเปรียบเทียบ เพื่อการ

พัฒนาองค^การใหBมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาองค^การใหBมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเว็บไซต^ต4างๆ ที่

เก ี ่ยวขBอง รายงานประจำปF รวมทั ้งการเปรียบเทียบกับระดับนานาชาติ โดยการเทียบค4าคะแนน

ความสามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศดBานการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยในปF 

2563 มีผลคะแนน 76.92 จาก 100  คะแนนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เป[นดังน้ี 

ประเทศ คXาคะแนน 
(ประมาณ) 

ประเทศ คXาคะแนน 
(ประมาณ) 

ประเทศ คXาคะแนน 
(ประมาณ) 

ญี่ปุkน 80 อิสราเอล 74   

ไทย 77 เวียดนาม 72 อินโดนีเซีย 65 

มาเลเซีย 76 ฟôลิปปôนส ̂ 70 กัมพูชา 65 

สิงคโปร ̂ 75 ลาว 70   

 



  

 

  

79 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

จากสถานการณ^ดังกล4าว เปgาหมายความยั่งยืน ยุทธศาสตร^ชาติระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนแม4บทภายใตBยุทธศาสตร^ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดBานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ นโยบายรัฐบาลดBานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม มีความ

สอดคลBองและเช่ือมโยงกันในระดับนโยบายของชาติดBานทรัพยากรน้ำ ตลอดจนวิสัยทัศน̂ตามแผนแม4บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปF เพื่อใชBเป[นกรอบการวัดผลการดำเนินงานขององค^กรทั้งดBานเศรษฐกิจ  

ดBานสังคม และดBานสิ่งแวดลBอม รวมทั้งดBานการบริหารจัดการ ดังน้ี 

ด=านเศรษฐกิจ  
ใหBความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ

การสรBางหลักประกันใหBมน้ีำใชBอย4างย่ังยืน กับยุทธศาสตร^ดBานการสรBางความสามารถในการแข4งกัน มุ4งเนBน

การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจใหBเติบโต มีความเป[นธรรมบนความสมดุลของการใชBน้ำทั้งระดับพื้นที่ ระดับลุ4มน้ำ

และระดับประเทศ การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การแกBไขปWญหาน้ำท4วมน้ำแลBงในพื้นที่นอก

เขตชลประทาน มีความมั่นคง อย4างสมดุลตอบสนองความตBองการใชBน้ำอย4างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดใหBมี

ระบบกระจายน้ำเพื่อสรBางอาชีพและรายไดBใหBกับประชาชนภาคการเกษตร ครอบคลุมถึงการนําองค̂ความรูB

มาต4อยอดฐานความเขBมแข็งโดยอาศัยกลไกการมีส4วนร4วมของประชาชน ซึ่งตอบโจทย^การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) เปgาหมายที่ 6 สรBางหลักประกันว4าจะมีการจัดใหBมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน เปgาหมายที่ 13  เร4งต4อสูBกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น และ

เปgาหมายที่ 15 ปกปgอง ฟlpนฟู และสนับสนุนการใชBระบบนิเวศบนบกอย4างย่ังยืน จัดการปkาไมBอย4างย่ังยืนต4อสูB

การกลายสภาพเป[นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟlpนสภาพกลับมาใหม4 และหยุดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยัง สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป[นหลักสําคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

ด=านสังคม 
มุ4งเนBนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ4านแนวคิดการส4งเสริมใหBประชาชนทุกภาคส4วนไดBมี 

ส4วนร4วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศ ส4งเสริมใหBมีการรวมกลุ4มผูBใชBน้ำ เพื่อใหBเกิดการใชBน้ำอย4าง

คุBมค4า มีกติกา ขBอกำหนดการใชBน้ำใหBเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงสรBางอาชีพในทBองถิ่น ลดการแออัดของ 

สังคมเมือง ประชาชนสามารถเขBาถึงน้ำอุปโภค บริโภคไดBอย4างเป[นธรรม เท4าเทียม และการรับฟWง 

ความคิดเห็นของผูBรับบริการและผูBมีส4วนไดBส4วนเสียเพื่อใหBเกิดการมีส4วนร4วมในการดำเนินการของรัฐ รวมถึง

การพัฒนาประสิทธิภาพดBานการเตือนภัย รวมถึงการยึดประชาชนเป[นศูนย̂กลางอํานวยความสะดวกโดยการ

ตอบสนองความตBองการ และใหBบริการอย4างรวดเร็ว และโปร4งใส พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับ

กระบวนทัศน̂ เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดBานน้ำบนหลักของการมีส4วนร4วมและธรรมาภิบาล 

 



  

 

  

80 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ด=านสิ่งแวดล=อม 
สนับสนุนการจัดใหBมีน้ำสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการน้ำอย4างยั ่งยืน การ

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ อนุรักษ̂ ฟl pนฟู แหล4งน้ำและพื้นที่อย4างยั ่งยืน ส4งเริมความร4วมมือเพื่อ 

การพัฒนา อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดBานต4าง ๆ มีการพัฒนาใชBนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ 

การบริหารจัดการน้ำ ดBวยเปgาหมายการจัดการทรัพยากรน้ำใหBเกิดความมั่นคงและย่ังยืน 

ด=านสาธารณสุข 
สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานระบบประปาหมู4บBานหรอืระบบประปาชนบทสําหรับทุกคน

สามารถเขBาถึงน้ำด่ืมที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

ด=านการบริหาร 
การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ มีความทันสมัย ทันต4อการเปลี ่ยนแปลง  

มีความโปร4งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร กฎหมายและ

กระบวนการ ยุติธรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดBานภัยพิบัติ เพื่อ

แกBไขปWญหา ในดBานต4าง ๆ อย4างเป[นระบบ โดยเนBนการตอบสนองความตBองการของประชาชนไดBอย4าง

สะดวก รวดเร็ว โปร4งใส ตลอดจนดําเนินการปgองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไดBอย4างเหมาะสม  

จึงมีประเด็น ยุทธศาสตร^ที่เนBนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ซึ่งยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน^ส4วนรวม” ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาล มีการปรับวัฒนธรรมในการทํางานใหBมุ4งต4อผลสัมฤทธิ ์และ

ผลประโยชน̂ส4วนรวม ใหBพรBอมที่จะปรับตัวไดBทันต4อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู4ตลอดเวลา รวมทัง้มีลักษณะ

เปôดกวBางใหBทุกภาคส4วน ไดBเขBามามีส4วนร4วมเพื ่อตอบสนองความตBองการของประชาชน นอกจากน้ัน 

กฎหมายตBองมีความชัดเจน มีเพียงเท4าที่จําเป[น มีความทันสมัยเป[นสากล มีประสิทธิภาพและนําไปสู4 

การลดความเหลื่อมลำ้และยังเอือ้ต4อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมตBองมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ  

เป[นธรรม และไม4เลือกปฏิบัติ มีเปgาหมาย มุ4งตอบสนองความตBองการของประชาชน พรBอมต4อการปรับตัว 

และเปลี่ยนแปลง มีความโปร4งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมเป[นไป 

เพื่อประโยชน̂ของส4วนรวม  

 

2.3 การวิเคราะหSสภาพแวดล=อมขององคSกร  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2561 - 2580) ใชBฐาน

การทบทวนสภาพปWจจุบันของส4วนราชการ ความทBาทายระดับองค^กร ความทBาทายเชิงยุทธศาสตร^และ 

ความไดBเปรียบเชิงยุทธศาสตร^ ซึ่งประกอบดBวย ดBานพันธกิจ ดBานปฏิบัติ ดBานความรับผิดชอบต4อสังคม และ

ดBานบุคลากรรวมถึงการวิเคราะห^บทบาทและศักยภาพของส4วนราชการ เพื่อการพัฒนาใหBสอดคลBอง กับ

สถานการณ^ที่เปลี่ยนแปลงไปอย4างรวดเร็วในปWจจุบัน และเพื่อใหBบทบาทของกรมทรัพยากรน้ำสามารถ



  

 

  

81 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ขับเคลื่อนองค̂กรใหBเป[นไปในทิศทางที่ชัดเจน สอดคลBองกบัยุทธศาสตร^ชาติ 20 ปF รวมทั้งเป[นการกระตุBน ใหB

ผูBบริหารและบุคลากรองค̂กรไดBตระหนักถึง โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ4อนขององค̂กร ตลอดจน ไดB

ทราบถึงทิศทางการดําเนินงานโดยทั่วกัน 

การวิเคราะห^สถานการณ̂และสภาพแวดลBอม ในบริบทปWจจุบันและแนวโนBมในระยะ ต4าง ๆ 

เพื่อกําหนดเป[นกรอบยุทธศาสตร^ 20 ปF ซึ่งการวิเคราะห^ดังกล4าวสามารถสรุปไดBดังน้ี 

การวิเคราะหSหXวงโซXมูลคXา (The Value Chain Analysis)  

สําหรับแนวคิดการจัดการกระบวนการตามเกณฑ^คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐน้ัน  

ส4วนราชการ ตBองกําหนดกระบวนการที ่สรBางคุณค4าจากยุทธศาสตร^ พันธกิจ และความตBองการของ

ผูBรับบริการและผูBมีส4วนไดBส4วนเสีย เพื่อใหBบรรลุวิสัยทัศน^ของส4วนราชการ การกําหนดกระบวนการสรBาง

คุณค4ามาจากหลักการ วิเคราะห^คุณค4า (Value Creation Analysis) และหลักการวิเคราะห^ผลกระทบ 

(Impact Analysis) ซึ่งเป[นหลักการวิเคราะห^คุณค4าตั้งแต4การใชBประโยชน^จากทรัพยากรทั้งหลาย จนถึง

มุมมองของผู Bร ับผลจากการดําเนินการของกระบวนการนั ้นโดยตรง ตลอดจนผลกระทบต4อสังคมและ

สิง่แวดลBอม ซึ่งการวิเคราะห^เพื่อการกําหนดกระบวนการที่สรBางคุณค4าจึงจําเป[นที่จะตBองกําหนดช้ันของการ

วิเคราะห^ เพื่อถ4ายทอดวิสัยทัศน̂ พันธกิจ ลงมาจนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการและความรับผิดชอบใน

การปรับปรุงงาน โดยมีวัตถุประสงค^ เพื่อเป[นประโยชน^ในการระบุผลลัพธ̂ที่ตBองการและตัวชี ้วัดภายใน

กระบวนการ เพื่อใหBสามารถติดตาม ควบคุม และปรับปรุงระบบการทาํงานใหBมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผล

การวิเคราะห^ห4วงโซ4คุณค4า (Value Chain Analysis) เริ่มจาก ผูBรับบริการและผูBมีส4วนไดBส4วนเสีย ปWจจัยหรือ

ขBอมูลนําเขBา กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ผลผลิตและผลลัพธ^ที่สําคัญ และเกี่ยวขBองกับ 

ส4วนราชการ เพื่อเป[นประโยชน̂ในการระบุภารกิจและเปgาหมายเชิงยุทธศาสตร^ที่ตBองการ ซึ่งเช่ือมโยงไดBกับ

ยุทธศาสตร^ชาติ 20 ปF มีรายละเอียด ดังแสดงรูปที่  2-1 
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รูปที่  2-1 Value Chain กรมทรัพยากรน้ำ 

 

 
การวิเคราะหSจุดอXอน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม 

จากการดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนวิสัยทัศน^ พันธกิจ 

ตัวชี้วัด กระบวนการ โครงการสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำ ไดBมีการสํารวจความคิดเห็น และขBอเสนอแนะ

ของผูBบริหารและเจBาหนBาที่ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อนํามาวิเคราะห^ปWญหา อุปสรรค สิ่งที่ตBองเร4ง

ดำเนินการ ขBอเสนอนวัตกรรมในแต4ละภารกิจหลักครอบคลุมทั้ง 4 ภารกิจ  ตลอดจนผลกระทบทีม่ีศักยภาพ

ต4อการทํางานขององค^กร แสดงดังรูปที่ 2-2 - 2-6 สู4วิเคราะห^ สภาพแวดลBอม (SWOT Analysis) จุดแข็ง

และจุดอ4อนจากสภาพแวดลBอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลBอมภายนอก และ TOWs Matrix 

แสดงดังรูปที่ 2-7 และ 2-8 และการกำหนดวิสัยทัศน̂กรมทรัพยากรน้ำแสดงดังรูปที่ 2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value Chain กรมทรัพยากรนํ5า

วสิยัทศัน ์: ทรพัยากรนํ 1าม ั3นคง ประชาชนม ั3นใจ ใชป้ระโยชนย์ ั3งยนื

Key
Support

Key Process

บรหิารจดัการทรพัยากรนํ1าใน
พื1นที3นอกเขตชลประทาน และ

อนุรกัษฟื์1 นฟูทรพัยากรนํ1า
สาธารณะท ั3วประเทศ

คณะกรรมการทรัพยากรนํ5าแหง่ชาติ

สํานักงานทรัพยากรนํ5าแหง่ชาติ

ระบบนเิวศ
แหลง่นํ1ามี

คุณภาพและ
อุดมสมบูรณ์

Quality/Value Target Group Outcome
งานบรหิาร

จัดการทัDวไป

งานบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากร

มนุษย์

งานดา้น

งบประมาณ

งานดา้น

ยทุธศาสตร์

และ

ประเมนิผล

งานดา้นคลัง

และพัสดุ

งานดา้นวจิัย

และพัฒนา

งานอาคาร 

ไฟฟ้าและ

เครืDองจักรกล

งานระบบ

คอมพวิเตอร์

และระบบ

ฐานขอ้มลู

งานจัดการ

องคค์วามรู ้

กําหนดหลักเกณฑ ์มาตรการเพืDอการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรนํ5าสาธารณะ

ประชาชนใน
พื1นที3เสี3ยง 6,042 

หมูบ่า้น

ตอบสนองการใชนํ้1าใน
พื1นที3นอกเขตชลประทาน

Internal  Partners : ทุกหนว่ยงาน
ในสงักดั ทน. 

External  Partners : ทส. /ทสจ./
สสภ. /สทนช./อปท./ภาคเอกชน/
ประชาชนในพื1นที3

แหลง่นํ1าไดร้บัการอนุรกัษ์
ท ั1งเชงิปรมิาณและคุณภาพ

กํากับ ตรวจสอบ ควบคุม และบังคับใช ้

กฎหมาย

ศกึษา วเิคราะห ์ความเหมาะสม ผลกระทบ

หลกัเกณฑ ์มาตรการเพืDอการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรนํ5าสาธารณะ จํานวน 47,2562 แหง่

Output

สํารวจ ออกแบบแหลง่นํ5า

Key Support คณะกรรมการลุม่นํ5า

ประชาชนในพื5นทีD

รายงานผลการวเิคราะหโ์ครงการ

จังหวัด

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน

คณะรัฐมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ประเมนิสถานการณ์
จดัสรรนํ1าในพื1นที3นอกเขต

ชลประทานไดอ้ยา่งเพยีงพอ
และสมดุล

ผูใ้ชนํ้1าในพื1นที3
นอกเขต

ชลประทาน 5,537 
ตําบล

ตอบสนอง
การใชนํ้1าใน

พื1นที3นอกเขต
ชลประทาน
และจดัการ

ปัญหาภยัแลง้
และอุทกภยั

ไดอ้ยา่งย ั3งยนื

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรนํ5าสาธารณะ

ทกุภาคสว่นปฏบิตัติามกฎหมาย

มกีลไก และเครอืขา่ยในการอนุรักษ์

ทรัพยากรนํ5าสาธารณะ

กอ่สรา้งแหลง่นํ5า และโครงข่ายนํ5า

บรหิารโครงการและบํารงุรักษา

แบบแปลนรายการคํานวณ

แหลง่นํ5าและโครงข่ายไดรั้บการพัฒนา

แหลง่นํ5าไดรั้บการดูแล บํารงุรักษา

อนุญาตการใชนํ้5า/ประปาสัมปทาน

กํากับ ตรวจสอบบังคับใชก้ฎหมาย

อนุญาตตามเงืDอนไขโดยคํานงึถงึสมดุลนํ5า

เพิDมประสทิธภิาพ 3Rs ตดิตามประเมนิผล

ประมนิมาตรฐานคุณภาพนํ5าประปาหมู่บา้น

ผูข้ออนุญาตปฏบัิตติามกฎหมาย

จัดสรรนํ5าโดยคํานงึถงึสมดุล

ระบบควบคุมมาตรฐานประปาหมู่บา้น

ตดิตาม เฝ้าระวังแจง้ขอ้มูลเพืDอการเตอืนภัย

ป้องกัน สนับสนุน บรรเทาภัยแลง้และอทุกภัย

ขอ้มูลเพืDอการเตอืนภัย/เครอืข่ายผูรู้ ้

แหลง่นํ1าสาธารณะ 
จํานวน 47,256 

แหง่

พื1นที3นอกเขต
ชลประทาน 117 

ลา้นไร่

จัดทําแผนปฏบัิตกิารเพืDอการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรนํ5าสาธารณะระดับประเทศ

แผนปฏบิตัเิพืDอการอนุรักษ์ฯ และกลไก

การตดิตามประเมนิผล

สรา้งความเขม้แข็งใหกั้บ อปท. แผนขับเคลืDอนฯ/สนับสนุนทางวชิาการ

ระบบขอ้มูลนํ5านอกเขตชลประทานวเิคราะหป์ระเมนิสถานการณ์นํ5า

แผนปฏบัิตกิาร/สรา้งการรับรู ้ชว่ยเหลอื

นวัตกรรมและพัฒนางานวจัิย
ผลงานวจัิยและนวัตกรรม

4
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- ขาดเคร่ืองมือ อุปกรณ2 เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูงไม>สามารถรองรับการทำงาน

- บุคลากรยังขาดทักษะ ความรูF ความเชี่ยวชาญทางดFานเทคโนโลยี และการเสริมสรFางองค2ความรูFใหFแก>

บุคลากร

- กฎหมายยังมีความไม>ชัดเจนท่ีจะนำไปสู>การปฏิบัติ ทำใหFบุคลากรไม>เขFาใจถึงแนวทางในการปฏิบัติ

- สภาพพ้ืนท่ีภาคใตFไม>สามารถกักเก็บน้ำไดF เนื่องจากเปTนภูเขา ถึงแมFมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก แต>ก็

ไหลสู>ทะเลอย>างรวดเร็ว

- การไดFรับการยอมรับ และความร>วมมือจากหน>วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขFอง

- ภารกิจในการดำเนินการตามภารกิจในดFานการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา รังวัด ปWกแนวเขตทรัพยากรน้ำ

สาธารณะ รวมถึงการบังคับใชFกฎหมายว>าดFวยทรัพยากรน้ำสาธารณะ อาจทำใหFเกิดขFอขัดแยFง/

ขFอพิพาทกับประชาชน หรือผูFมีส>วนไดFเสียไดF

- องค2ความรูFเก่ียวกับพ้ืนท่ีชุ>มน้ำ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดลFอม ยังไม>เพียงพอ

- บุคลากรไม>เพียงพอต>อการปฏิบัติงาน และขาดบุคลากรดFานกฎหมายประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

- การไม>ไดFรับงบประมาณในการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ>มผูFใชF

- วัสดุ-อุปกรณ2 เคร่ืองมือ มีสภาพเก>าและชำรุด เสื่อมโทรม ขาดการบำรุงรักษา 

- ขFอกฎหมายท่ีบังคับใชFอยู>ของแต>ละหน>วยงานทำใหFการบูรณาการงานเชิงพ้ืนท่ีมีความล>าชFา

ภารกิจหลักท่ี 1 กำกับ ควบคุม อนุรักษ8 และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นท่ีชุDมน้ำ

ปFญหา - อุปสรรค สิ่งท่ีตKองเรDงดำเนินการ เรDงพัฒนา/ขKอเสนอแนะ

- กำหนดหลักเกณฑ2 มาตรการ กฎระเบียบในการกำกับ ควบคุม อนุรักษ2 และพัฒนาทรัพยากรน้ำ

สาธารณะและพ้ืนท่ีชุ>มน้ำท่ีชัดเจน ท่ีไม>ซ้ำซFอนและขัดต>อกฎหมายท่ีเก่ียวขFอง

- เพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรูFดFานสิ่งแวดลFอม และดFานกฎหมายเพ่ือรองรับภารกิจโดยเฉพาะระดับพ้ืนท่ี

- เพ่ิมบทบาทในการส>งเสริมการมีส>วนร>วม การรักษาเครือข>ายเดิมและสรFางเครือข>ายใหม>

- นำร>องพ้ืนท่ีตัวอย>างร>วมกับผูFเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ>มน้ำ 

- จัดทำผังภูมินิเวศลุ>มน้ำแบบแยกแต>ละสาขาลุ>มน้ำ/Concept Design

- พัฒนาใหFมีองค2ความรูFในการจัดการพ้ืนท่ีชุ>มน้ำท่ีมีขFอกำหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวขFองจำนวนมาก

- เร>งสรFางความเขFมแข็ง อปท. ในการอนุรักษ2พ้ืนท่ีชุ>มน้ำขนาดเล็ก

- จัดทำเปTนฐานขFอมูลในระดับกรม ใหFเปTนรูปธรรม เพ่ือนำไปใชFประโยชน2อย>างสมบูรณ2และถูกตFอง

- รวบรวมขFอมูลพ้ืนท่ีชุ>มน้ำขนาดเล็ก ทำ MOU ร>วมกับหน>วยงานท่ีเก่ียวขFองในแต>ละพ้ืนท่ี

- ใหFความสำคัญกับงานศึกษา วิจัย 

- พัฒนาแอปพลิเคชัน Wetland App ใหFประชาชนมีส>วนร>วมในการส>งขFอมูลท่ีเปTนประโยชน2ในการ

ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ2ของพ้ืนท่ีชุ>มน้ำ 

- จัดทำคู>มือแนวปฏิบัติท่ีรวบรวมขFอกฎหมายท่ีเก่ียวขFองเพ่ือใหFหน>วยปฏิบัติดำเนินการเปTนมาตรฐาน

เดียวกัน

ขKอเสนอ

นวัตกรรม

- การพัฒนาบุคลากร Sharing Knowledge และมอบหมายบุคลากรใหFเปTน Sale Engineer พัฒนาองค2กรสู>องค2การแห>งการเรียนรูF (Learning Organization & Think Tank)

- ระบบการสื่อสารออนไลน2 เพ่ือใหFเครือข>ายกลุ>มผูFใชFน้ำ เปTนผูFติดตามวัดระดับน้ำ เพ่ือน้ำมาประเมินปริมาณน้ำในแหล>งน้ำ 

- การใชFเคร่ืองมือ GPS สำหรับเปTนขFอมูลพิกัดพ้ืนท่ีแหล>งน้ำ

- การใชF Drone สำรวจ

- การติดต้ังเคร่ืองมือวัดความอุดมสมบูรณ2ของพ้ืนท่ีชุ>มน้ำ การใชF “ดัชนีชีวภาพ” วัดความอุดมสมบูรณ2

 

- ข#อจำกัดในการพัฒนาแหล3งน้ำตามภารกิจถ3ายโอนให#แก3 อปท.ไม3สอดคล#องกับแนวทางปฏิบัติจริงใน

เชิงพ้ืนท่ี 

- ปLญหาด#านพ้ืนท่ีดำเนินการ พ้ืนท่ีท้ิงดินและการขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีดำเนินการโครงการ

- ไม3มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย

- ปLญหาความซ้ำซ#อนของพ้ืนท่ี ขอบเขตท่ีสามารถดำเนินการได# และความไม3ชัดเจนของอำนาจหน#าท่ี

- บุคลากรยังขาดทักษะ ความรู# ความเชี่ยวชาญ และทักษะการประสานในระดับพ้ืนท่ี

- ไม3มีระบบฐานข#อมูลสถานภาพของแหล3งน้ำท่ีเปVนรูปธรรม และไม3มีข#อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีครบถ#วน

- การซ3อมและบำรุงรักษาภายหลังจากก3อสร#างเสร็จและส3งมอบให# อปท. ดูแล ไม3มีหลักเกณฑ[แนวทาง

ปฏิบัติท่ีชัดเจน

- ปLญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินบริเวณก3อสร#างโครงการ ไม3มีเงินค3าชดเชยหรือเวรคืน

- การซ3อมและบำรุงรักษาไม3ได#รับการสนับสนุนงบประมาณอย3างเพียงพอและต3อเนื่องทุกป]

- บุคลากรไม3เพียงพอ

- ขาดแผนงานระยะยาวเพ่ือจัดลำดับความสำคัญ เป^าหมายดำเนินการและขาดกลไกการกำหนดพ้ืนท่ี

ดำเนินการตามภารกิจ

- อุปกรณ[ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เครืองมือสำรวจ ไม3เพียงพอ และมีสภาพเสื่อมโทรม ไม3ทันสมัย

- ไม3มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย3างจริงจัง

- บุคลากรบางส3วนไม3มีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกำหนด

ภารกิจหลักท่ี 2 พัฒนา ฟ34นฟู ปรับปรุง ซ;อมแซมบริหารโครงการแหล;งน้ำและระบบกระจายน้ำ

ปEญหา - อุปสรรค เร;งพัฒนา/ขLอเสนอแนะ

- สร#างความเข#มแข็งให# อปท. ในการสำรวจ ออกแบบ แหล3งน้ำขนาดเล็ก

- เร3งอบรมวิศวกรโยธาในการขอรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

- วางโครงการพัฒนาแหล3งน้ำและโครงข3ายน้ำท่ีต#องมองจัดการระบบลุ3มน้ำ 

- พัฒนากฎหมายหรือระเบียบ หรือ พ.ร.บ.เฉพาะหากต#องมีการเวนคืนเพ่ือชดเชยค3าท่ีดินและ

สิ่งปลูกสร#าง และทำเร่ืองการจัดการมูลดินทุกโครงการของ ทน.

- จัดทำแนวทางปฎิบัติงาน มาตรฐานการสำรวจออกแบบด#านแหล3งน้ำท่ีชัดเจน

- พัฒนาบุคลากรให#มีความรู# ความเข#าใจ ให#มีความพร#อมในการดำเนินงานอย3างเปVนระบบท้ังระบบ

- เร3งพัฒนาระบบฐานข#อมูลเพ่ือการวางโครงการแหล3งน้ำเพ่ือแก#ไขปLญหาภัยแล#งและอุทกภัยอย3าง

เปVนระบบ ลดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซ้ำซากพร#อมกำหนดเป^าหมายให#ชัดเจน

- ทบทวนการจัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษาแหล3งน้ำ เคร่ืองมืออุปกรณ[ให#มีต3อเนื่องทุกป]

- เร3งพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการอย3างเปVนระบบครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล#อม และประสิทธิภาพการใช#น้ำ ท่ีสะท#อนรายได#ท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ

ใหม3 (BCG Model)

- ปรับกลไกการควบคุมงานโดยสามารถตรวจสอบ กำกับผ3าน CCTV  เพ่ือให#สามารถรองรับงาน

ปริมาณมากข้ึนได#

ขLอเสนอ

นวัตกรรม

- การใช# alternative materials for construction (วัสดุทางเลือกสำหรับงานก3อสร#าง)

- การนำเคร่ืองมือ ADCP สำรวจความลึก,ระดับน้ำ,ความเร็วกระแสน้ำในแหล3งน้ำธรรมชาติ

- การติดต้ังกล#องวงจรป}ดในการควบคุมงาน หรือติดตามความก#าวหน#าโครงการอนุรักษ[

และฟ�Äนฟูแหล3งน้ำทำให#เจ#าหน#าท่ีสามารถติดตามโครงการได#อย3าง Realtime

- Model การเก็บกักน้ำไว#ใต#ดิน

- การลงพิกัดโครงการใน Google Map พร#อมท้ังเผยแพร3ข#อมูลผ3านเว็บไซต[เพ่ือสื่อสารให#

ประชาชน

- การดูปริมาณน้ำในแหล3งน้ำ ผ3าน QR Code

- ใช# Model Hydrology Model Hydraulic ในการออกแบบด#านแหล3งน้ำ

- การใช# Drone สำรวจ

ปEญหา - อุปสรรค สิ่งท่ีตLองเร;งดำเนินการ เร;งพัฒนา/ขLอเสนอแนะ

รูปที่ 2-2 ปWญหา อปุสรรค สิง่ที่ตBองดำเนินการ และนวัตกรรมภารกจิหลักที่ 1  

รูปที่ 2-3 ปWญหา อปุสรรค สิง่ที่ตBองดำเนินการ และนวัตกรรมภารกจิหลักที่ 2  



  

 

  

84 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม$ได&รับการจัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพร&อมของเจ&าหน&าท่ี และการดำเนินงานตามภารกิจ

ระเบียบ กฎหมาย ข&อบังคับ ยังดำเนินการล$าช&า

- ไม$มีข&อมูลสมดุลน้ำท่ีจะใช&เปKนข&อมูลในการให&อนุญาตใช&น้ำได&ถูกต&องและยอมรับได&

- ไม$มีฐานข&อมูลด&านการจัดสรรน้ำ รวมถึงเคร่ืองมือ กลไกรองรับการทำงาน และการขับเคลื่อน

- ขาดการประชาสัมพันธRหรือให&ข&อมูลท่ีเก่ียวข&องอย$างเพียงพอ

- ยังไม$มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู$มือปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

- บุคลากรภายในองคRกรและบุคคลภายนอกท่ียังขาดการรับรู&

- ความซ&อนทับกับหน$วยงานอื่นท่ีทำอยู$แล&ว เกณฑRท่ีใช&ในการจัดเก็บการจัดสรรน้ำ ความชัดเจนของ

แนวทางปฎิบัติ

- ไม$มีบุคลากรท่ีมีความรู&ด&านกฎหมายประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

- กฎหมายยังไม$มีความชัดเจน

- ขาดบุคลากรเฉพาะด&านในรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตและเจ&าหน&าท่ีขาดความรู& ประสบการณR

ภารกิจหลักท่ี 3 จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช9ทรัพยากรน้ำ และประปาสัมปทาน

- เตรียมความพร&อมให&กับบุคลากร มีความรู&ความเข&าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน

- พัฒนาการนำระบบ IoT มาประยุกตRใช&ในการปฏิบัติงาน

- พัฒนาข้ันตอนกระบวนงานตามภารกิจใหม$ โดยการจัดทำ Work Flow ท้ังระบบ

- พัฒนาระบบอนุญาตผ$านระบบออนไลนR (e-Service) ท่ีจะรองรับการทำงาน

- จัดทำคู$มือสำหรับประชาชน คู$มือสำหรับผู&ปฏิบัติงานของเจ&าหน&าท่ี

- สร&างความรู&ความเข&าใจในข&อกฏหมายให&กับภาคประชาชน

- พัฒนาระบบการวิเคราะหRสมดุลน้ำเพ่ือเปKนข&อมูลในการขออนุญาตใช&น้ำ

- จัดทำคู$มือ แนวปฏิบัติในการกำกับ การดำเนินการตามกฎหมายในการอนุญาต กำกับ ควบคุมการ

ใช&น้ำ

- สนับสนุนงบประมาณให&เพียงพอต$อการรองรับภารกิจด&านการกำกับ และบังคับใช&กฎหมายให&

เพียงพอและอย$างต$อเนื่อง

- พัฒนาศักยภาพห&องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำ และบูรณาการกับ สสภ. เพ่ือสนับสนุน

การระบบควบคุมมาตรฐานประปาให&กับ อปท. 

ข9อเสนอ
นวัตกรรม

- การใช&หลักการของ Internet of Things (IoT) โดยจำทำ Website และ Application ในการเชื่อมโยงระบบและนำเสนอข&อมูลท่ีสามารถเผยแพร$ไปทุกภาคส$วน

- โปรแกรม MIKE BASIN และ โปรแกรม WEAP 

ปEญหา - อุปสรรค เรHงพัฒนา/ข9อเสนอแนะปEญหา - อุปสรรค สิ่งท่ีต9องเรHงดำเนินการ เรHงพัฒนา/ข9อเสนอแนะ

 

- งบประมาณได,รับจัดสรรไม0เพียงพอ ท้ังการสำรวจข,อมูลด,านอุตุ-อุทกวิทยาและการซ0อมบำรุงรักษา

อย0างต0อเนื่อง

- การประชาสัมพันธJ ไม0ได,ดำเนินการอย0างต0อเนื่อง การสร,างเครือข0ายในพ้ืนท่ีไม0ครอบคลุม

- ขาดแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือฉุกเฉิน

- อุปกรณJตรวจวัดประจำสถานีเตือนภัยมีการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพแตกต0างกันไป

- เคร่ืองมือ อุปกรณJต0างๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานไม0เพียงพอ และยานพาหนะมีอายุการใช,งาน

มานานกว0า 20 ปW 

- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน และบุคลากรท่ีมีความชำนาญในการซ0อมบำรุงรักษา การสำรวจ 

จัดเก็บและการวิเคราะหJด,านอุทกวิทยา และทักษะในการวิเคราะหJสถานการณJน้ำ

- ขาดอุปกรณJด,านการสำรวจภูมิประเทศท่ีทันสมัย เช0น กล,องสำรวจ RTK

- climate change ทำให,แผนเผชิญเหตุมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และไม0สามารถวางแผนได,

- พ้ืนท่ีดำเนินการไม0ชัดเจน ซ้ำซ,อนหน0วยงานอื่น

- ระบบการแจ,งเตือนยังไม0ครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยง

- ขาดระบบฐานข,อมูลท่ีเปiนรูปธรรม เชื่อถือได,

- ข้ันตอนการแจ,งเตือนและส0งข,อมูลให,หน0วยงานท่ีเก่ียวข,อง ยังไม0มีรูปแบบท่ีชัดเจนและเข,าใจในการนำ

ข,อมูลแจ,งเตือนไปใช, 

- ฝนตกหนักอากาศไม0ดีสัญญาณขาดหาย ขาดการเชื่อมต0อ

ป"ญหา - อุปสรรค
- เพิ่มจำนวนสถานีให,ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และให,ครอบคลุมพื้นที่ลุ0มน้ำหลักและสาขา

- จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยช0วยกันสำรวจ และจัดเตรียมอะไหล0พร,อมให,เพียงพอ ต0อการซ0อมบำรุงสถานี

- เร0งอบรมหรือสร,างองคJความรู,ให,ประชาชนพื้นที่เสี่ยง และต,องมีการซ,อมแผนของชาวบ,านเปiนประจำทุกปW

- พิจารณาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณJให,เหมาะสมมีประสิทธิภาพตรงกับพื้นที่ที่ดำเนินการ

- เร0งพัฒนาเครือข0ายเพื่อเฝlาระวังและแจ,งเตือนอย0างรวดเร็ว

- พัฒนาศูนยJเมขลา เชื่อมโยงไปสู0ศูนยJเมขลาระดับภาค และเชื่อมโยงในระดับจังหวัด

- เสริมสร,างศักยภาพของบุคลากรให,มีความรู,ด,านการใช,เครื่องมือชุดสำรวจที่ทันสมัย

- พัฒนาระบบบูรณาการ Flashflood guidance กับระบบเตือนภัย Early Warning เพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภาพ

การแจ,งข,อมูลเตือนภัย

- พัฒนานวัตกรรมการบริการข,อมูล การพัฒนา Big data การนำ AI หรือ IoT เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม 

เฝlาระวัง การแจ,งข,อมูลเตือนภัย

- เร0งจัดทำ one map ที่ผ0านการสังเคราะหJและพร,อมให,ทุกหน0วยงาน

- เพิ่มมาตรการ คุ,มครองสวัสดิการของเจ,าหน,าที่

- จัดสรรงบประมาณให,สอดคล,องกับปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน ให,เพียงพอและต0อเน่ืองทุกปW

- เร0งจัดเตรียมบุคลากรในส0วนเครื่องกลและด,านอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน เช0น นิติกร นักวิทยาศาสตรJ สิ่งแวดล,อม 

เครื่องกลและไฟฟlา

ข-อเสนอ
นวัตกรรม

- การประชาสัมพันธJ สื่อสาร โดย Social Media เช0น Facebook Line Twitter TikToK

- Application ในการประเมินสถานการณJในสภาวะวิกฤติ

- การจัดทำรายงานสถานการณJน้ำรายวัน โดยใช,สูตร Marco ในโปรแกรม Excel

- การใช, IoT โดยประยุกตJใช, QR CODE

- โปรแกรม Mike Basin

- พัฒนากระบอกใสท่ีติดต้ังในสถานี Early Warning มาประยุกตJใช,เพ่ือตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

รายวัน

- นำเคร่ืองมือวัดกระแสน้ำ ADCP ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการวัดหาความลึกในแหล0งน้ำ

- การใช,เทคโนโลยี นวัตกรรม IoT /AI ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล0วงหน,า

ภารกิจหลักท่ี 4 แจ-งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ
ป"ญหา - อุปสรรค เรEงพัฒนา/ข-อเสนอแนะป"ญหา - อุปสรรค สิ่งท่ีต-องเรEงดำเนินการ เรEงพัฒนา/ข-อเสนอแนะ

รูปที่ 2-5 ปWญหา อปุสรรค สิง่ที่ตBองดำเนินการ และนวัตกรรมภารกจิหลักที่ 3  

รูปที่ 2-6 ปWญหา อปุสรรค สิง่ที่ตBองดำเนินการ และนวัตกรรมภารกจิหลักที่ 4  
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รูปที่  2-7  SWOT Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2-8  TOW Matrix 
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โอกาส
1. แผนงานพัฒนาภมูทิศันแ์ละการทอ่งเที;ยวที;เชื;อมโยงกบัทรัพยากรนํCาและ

แหลง่นํCา
2. ความตอ้งการรับการพัฒนาดา้นการฟืCนฟแูหลง่นํCาจากประชาชนและทอ้งถิ;น 

และโครงการพระราชดําร ิและการมสีว่นรว่มของประชาชน
3. การเชื;อมโยงงานดา้นการฟืCนฟภูมูทิศันพ์ืCนที;ชุม่นํCารว่มกบักลไกการพัฒนา

จังหวดัและทอ้งถิ;น 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศทําใหม้กีารสื;อสารและเขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสารไดม้ากขึCน
5. มกีารสรา้งเครอืขา่ยในการทํางานเพื;อแลกเปลี;ยนประสบการณอ์งคค์วามรู ้

ระหวา่งหน่วยงานในพัฒนาบคุลากรใหเ้ป็นองคก์รที;มสีมรรถนะสงู
6. มรีะบบการจัดการองคค์วามรูใ้นองคก์รอยา่งเป็นระบบ
7. การรเิริ;ม วเิคราะหจั์ดทําแผนพัฒนาบคุลากรระยะ 3-5 ปี
8. ไดรั้บการสนับสนุนจากเครอืขา่ยภาคประชาชน 

จดุออ่น
1. ขาดกลไกการวเิคราะห ์จัดลําดบัความสําคญัของแผนงาน 
โครงการที;เชื;อมโยงกบัระบบการจัดสรรงประมาณ

2. ไมม่พีืCนที;รับผดิชอบตามกฎหมาย
3. ขาดบคุลากรในสายงานนติกิาร สายงานเครื;องจักรกล สายงาน
ดา้นสิ;งแวดลอ้ม สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และสายงาน
อื;นๆ ที;จําเป็น โดยเฉพาะที;สํานักงานทรัพยากรนํCาภาค

4. บคุลากรขาดประสบการณ์ ทกัษะ ความรูเ้พื;อรองรับภารกจิ
ใหมต่ามพระราชบญัญัตทิรัพยากรนํCา พ.ศ . 2561

5. ขาดการถา่ยทอดประสบการณก์ารทํางานระหวา่งคนรุน่เกา่
และคนรุน่ใหมอ่ยา่งเป็นระบบโดยมขีา้ราชการในกลุม่ Baby
Boomer คดิเป็นรอ้ยละ 17 GenX คดิเป็นรอ้ยละ 58 และ
GenY คดิเป็นรอ้ยละ25

.  

ภยัคกุคาม/อปุสรรค
1. สถานการณแ์ละแนวโนม้ของความเสี;ยงตอ่ภยัธรรมชาตแิละ

การเปลี;ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
2. พระราชบญัญัตทิรัพยากรนํCา พ.ศ. 2561 รับผดิชอบหลาย

หน่วยงาน
3. กจิกรรมการใชป้ระโยชนท์ี;ดนิ การบกุรกุทําลายแหลง่นํCา

ธรรมชาตใิหเ้สื;อมสภาพ
4. งบประมาณไมเ่พยีงพอตอ่การอนุรักษ์ พัฒนาการบรหิาร

จัดการนํCาในพืCนที;รับผดิชอบ
5. งบประมาณในการพัฒนาบคุลากรที;ไดรั้บในแตล่ะปีไม่

เพยีงพอ กลุม่เป้าหมายไมถ่งึรอ้ยละ 50 ของจํานวนบคุลากร

จดุแข็ง
1. มกีฎหมายและความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพื;ออนุรักษ์
และฟืCนฟแูหลง่นํCาและพืCนที;ชุม่นํCา

2. มทีรัพยากรและเครื;องจักรกลในการดําเนนิงานเองสามารถ
ตอบโตส้ถานการณว์กิฤตนํิCาได ้

3. พัฒนาหลกัเกณฑม์าตรฐานงานดา้นทรัพยากรนํCา 
(วชิาการ) และประสานงานพัฒนากบัองคก์รความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

4. มพีืCนที;ตน้แบบการปฏบิตัทิี;ด ี(Good Practices) 
5. มหีน่วยปฏบิตัใินพืCนที;ระดบัภาค (สทภ.)
6. มอีงคค์วามรูแ้ละขดีความสามารถในการบรหิารจัดการนํCา
7.ความรว่มมอืและเครอืขา่ยอนัดกีบัภาคประชาชน หน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานวชิาการ เชน่ MOU กบัวศิวกรรม
สถานฯ

ภารกจิหลกัของกรมทรพัยากรนํ =าSWOT Analysis

 

ภารกจิหลกัของกรมทรพัยากรนํ 3าTOWs Matrix
จดุแข็ง
1. มกีฎหมายและความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพื:ออนุรักษ์และฟืAนฟแูหลง่

นํAาและพืAนที:ชุม่นํAา
2. มทีรัพยากรและเครื:องจักรกลในการดําเนนิงานเองสามารถตอบโต ้

สถานการณ์วกิฤตนํิAาได ้
3. พัฒนาหลกัเกณฑม์าตรฐานงานดา้นทรัพยากรนํAา (วชิาการ) และ

ประสานงานพัฒนากบัองคก์รความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ
4. มพีืAนที:ตน้แบบการปฏบัิตทิี:ด ี(Good Practices) 
5. มหีน่วยปฏบัิตใินพืAนที:ระดบัภาค (สทภ.)
6. มอีงคค์วามรูแ้ละขดีความสามารถในการบรหิารจัดการนํAา
7.ความรว่มมอืและเครอืขา่ยอนัดกีบัภาคประชาชน หน่วยงานภายนอกและ

หน่วยงานวชิาการ เชน่ MOU กบัวศิวกรรมสถานฯ

จดุออ่น
1. ขาดกลไกการวเิคราะห ์จัดดําลําดบัความสําคญัของแผนงาน โครงการที:

เชื:อมโยงกบัระบบการจัดสรรงประมาณ
2. ไมม่พีืAนที:รับผดิขอบตามกฎหมาย
3. ขาดบคุลากรในสายงานนติกิาร สายงานเครื:องจักรกล สายงานดา้น

สิ:งแวดลอ้ม สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และสายงาน
อื:นๆ ที:จําเป็น โดยเฉพาะที:สํานักงานทรัพยากรนํAา

4. บคุลากรขาดประสบการณ์ ทักษะ ความรูเ้พื:อรองรับภารกจิใหมต่าม
พระราชบัญญัตทิรัพยากรนํAา พ.ศ . 2561

5. ขาดการถา่ยทอดประสบการณ์การทํางานระหวา่งคนรุน่เกา่และคนรุน่ใหม่
อยา่งเป็นระบบโดยมขีา้ราชการในกลุม่ Baby Boomer คดิเป็นรอ้ยละ 17
GenX คดิเป็นรอ้ยละ 58 และ GenY คดิเป็นรอ้ยละ25

โอกาส
1. แผนงานพัฒนาภมูทัิศนแ์ละการทอ่งเที:ยวที:เชื:อมโยงกบัทรัพยากรนํAา

และแหลง่นํAา
2. ความตอ้งการรับการพัฒนาดา้นการฟืAนฟแูหลง่นํAาจากประชาชนและ

ทอ้งถิ:น และโครงการพระราชดําร ิและการมสีว่นรว่มของประชาชน
3. การเชื:อมโยงงานดา้นการฟืAนฟภูมูทัิศนพ์ืAนที:ชุม่นํAารว่มกบักลไกการ

พัฒนาจังหวดัและทอ้งถิ:น 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศทําใหม้กีารสื:อสารและเขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสารได ้

มากขึAน
5. มกีารสรา้งเครอืขา่ยในการทํางานเพื:อแลกเปลี:ยนประสบการณ์องค์

ความรูร้ะหวา่งหน่วยงานในพัฒนาบคุลากรใหเ้ป็นองคก์รที:มสีมรรถนะสงู
6. มรีะบบการจัดการองคค์วามรูใ้นองคก์รอยา่งเป็นระบบ
7. การรเิริ:ม วเิคราะหจั์ดทําแผนพัฒนาบคุลากรระยะ 3-5 ปี
8. ไดรั้บการสนับสนุนจากเครอืขา่ยภาคประชาชน 

กลยทุธเ์ชงิรกุ (SO Strategy)
1. เสรมิสรา้งพัฒนาความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรนํAาทั Aงในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ โดยการนําองคค์วามรู ้
เทคโนโลย ีเครื:องมอืวธิกีารบรหิารจัดการที:ประสบความสําเร็จจาก
ตา่งประเทศมาประยกุตใ์ช ้

2. จัดทําแผนงานพัฒนาภมูทัิศนแ์ละการทอ่งเที:ยวที:เชื:อมโยงกบั
ทรัพยากรนํAาและแหลง่นํAา และสรา้งกลไกความรว่มมอืผา่นเครอืขา่ย
ระดบัจังหวดั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ:น และภาคประชาชน

3. แลกเปลี:ยนองคค์วามรู ้บคุลากร และความรว่มมอืทางวชิาการกบั
หน่วยงานระหวา่งประเทศ

กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (WO Strategy)
1. พัฒนาใหม้รีะบบการตดิตาม การประเมนิผล ที:สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

นําไปสูก่ารจัดการเชงิพืAนที: ควบคูก่บัพัฒนาอยา่งตอ่เนื:อง
2. วเิคราะห ์Workload ออกแบบกระบวนงาน และจัดทําแผนอตัรากําลงั

และขอรับการจัดสรรอตัรากําลงัเพิ:มเตมิ
3. วเิคราะห ์วางแผนการใชจ้า่ยงบบคุลากรเพื:อใหม้งีบประมาณเหลอืจา่ย

ขอทําความตกลงในการจา้งพนักงานราชการในตําแหน่งที:ไมม่เีงนิ
4. จัดกจิกรรม KM เพื:อแลกเปลี:ยนเรยีนรู ้และจัดอบรมเพิ:มทักษะบคุลากร

ในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรนํAาและพืAนที:ชุม่นํAาและการบังคบัใช ้
กฎหมาย

ภยัคกุคาม/อปุสรรค
1. สถานการณ์และแนวโนม้ของความเสี:ยงตอ่ภยัธรรมชาตแิละการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
2. พระราชบัญญัตทิรัพยากรนํAา พ.ศ. 2561 รับผดิชอบหลายหน่วยงาน
3. กจิกรรมการใชป้ระโยชนท์ี:ดนิ การบกุรกุทําลายแหลง่นํAาธรรมชาตใิห ้

เสื:อมสภาพ
4. งบประมาณไมเ่พยีงพอตอ่การอนุรักษ์ พัฒนาการบรหิารจัดการนํAาใน

พืAนที:รับผดิชอบ
5. งบประมาณในการพัฒนาบคุลากรที:ไดรั้บในแตล่ะปีไมเ่พยีงพอ

กลุม่เป้าหมายไมถ่งึรอ้ยละ 50 ของจํานวนบคุลากร

กลยทุธเ์ชงิป้องกนั (ST Strategy)
1. มกีารพัฒนากฎ ระเบยีบ ระบบบรหิารราชการและงบประมาณของ

ประเทศ ทกุปี และ 5 ปี เพื:อใหทั้นตอ่การรองรับสถานการณ์และการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ

2. วางแผนการบรหิารจัดการทรัพยากรนํAา ใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึกระจายอํานาจสูร่ะดบัพืAนที: 

3. ปรับรปูแบบการอบรม/พัฒนาบคุลากรและเครอืขา่ยผา่นระบบออนไลน์

กลยทุธเ์ชงิรบั (WT Strategy)
1. ใหม้รีปูแบบการจัดการแบบใหม ่ใหเ้กดิเป็นลกัษณะเฉพาะของแตพ่ืAนที:

โดยการมสีว่นรว่มของชมุชน และการใหข้อ้มลูสถานการณ์นํAาใหก้บั
ชมุชนที:ถกูตอ้ง แมน่ยํา เชื:อถอืได ้

2. แสวงหาโครงการความรว่มมอือนุรักษ์ทรัพยากรนํAาสาธารณะและพืAนที:
ชุม่นํAา และแหลง่งบประมาณ

3. พัฒนาโครงการความรว่มมอืในการบรหิารจัดการนํAาชมุชนเพื:อ
แลกเปลี:ยนองคค์วามรู ้และเทคโนโลยกีบัตา่งประเทศ
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1. Climate Change    
2. ระดบัความมั8นคงด้านนํ =าเพิ8มขึ =นเกณฑ์ ADB
3. GDP/SDG6/SDG15
4. ระบบพยากรณ์เตือนภยัลว่งหน้ามีประสทิธิภาพ
5. พื =นที8เศรษฐกิจ (EEC, East-West Corridor )

Vision Builder กรมทรัพยากรนํ+า Version: _1___   Date/Time: _ 30 กนัยายน 2564 

Social/Environment Landscape: Global Trends and Country Directions:

Market Demands and Economy: Legal and Compliance:

Skills (Manned): Roles & Behaviors:

Skills (Unmanned):

ภารกจิหลักที, 2ภา
รก

จิห
ลัก

ที, 1

ภารกจิหลักที, 4 ภารก
จิหลักที, 3

เหตุการณ์หลักฐานที0เกดิขึ 5นและส่งผลต่อการเปลี0ยนแปลง คุณค่าที0คู่ควรแก่การดาํเนินการ

1. ความม่ันคงด-านน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน
ชลประทาน 117 ล-านไรA เกษตรแปลงใหญA คทช. ฯลฯ

2. ลำน้ำสาขาท่ีได-รับการฟKLนฟู ดูแล รักษา354 สาขา
3. ยกระดับรายได-เฉลี่ยประชาชนจาก 6,000 US$/yr
4. ลดความสูญเสียจากเหตุน้ำทAวมฉับพลัน-ดินถลAม

Model เพื8อการบริหารจดัการนํ =าเชิงพื =นที8

1. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
2. ปว. 58 เฉพาะการประกอบกิจการประปา
3. พระราชบัญญัติสAงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล-อม
4. พระราชบัญญัติกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542

1. บรูณาการหนว่ยงานที8เกี8ยวข้องเพื8อเชื8อมโยงข้อมลูแหลง่นํ =า

และการใช้นํ =าของทกุภาคสว่น และข้อมลูเพื8อการเตือนภยั
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทชมุชนการบริหารจดัการ

โดยชมุชนเอง

1. การจดัการตั *งแตก่ารจดัการข้อมลู 
การวางโครงการแหลง่นํ *า เพื>อการบริหารจดัการนํ *า

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช-น้ำภาคเกษตร และอุตสาหกรรม 

2. เพิ่มมูลคAาพืชผลทางการเกษตร 

3. การนำน้ำกลับมาใช-ซ้ำภาคเกษตร และอุตสาหกรรม

4. การเตือนภัยลAวงหน-าได-ถูกต-อง ทันเวลา สามารถปhองกัน บรรเทา 

รองรับสถานการณiได-อยAางมีประสิทธิภาพ ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย

1. กำกับ กำหนดหลักเกณฑi มาตรการเพ่ือการอนุรักษiทรัพยากรน้ำ

สาธารณะ และบังคับใช-กฎหมายวAาด-วยทรัพยากรน้ำตามมาตรา 78

2. อนุรักษi ฟKLนฟู ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพ้ืนท่ีชุAมน้ำ ท่ัวประเทศ

3.สร-างความเข-าใจและสAงเสริมการมีสAวนรAวมของประชาชน และ

จัดตั้งกลุAมผู-ใช-น้ำเพ่ือบริหารจัดการ อนุรักษi ฟKLนฟูทรัพยากรน้ำ

1. ติดตาม เฝhาระวัง แจ-งข-อมูลเพ่ือการเตือนภัยน้ำลAวงหน-าน้ำปmาไหลหลาก

2. วิเคราะหi ประเมิน คาดการณiสถานการณiภัยแล-ง และอุทกภัย

3. ปhองกัน สนับสนุน บรรเทา และแก-ไขภาวะวิกฤตภัยแล-งและอุทกภัย

4. พัฒนานวัตกรรมพัฒนางานวิจัยด-านทรัพยากรน้ำ เพ่ือนำมาใช-ในการจัดการ

ทรัพยากรน้ำอยAางยั่งยืน

1.งานสำรวจ ออกแบบเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพแหลAงน้ำและระบบกระจายน้ำ

2. งานพัฒนาแหลAงน้ำ/ระบบกระจายน้ำ

3.งานบริหารโครงการขนาดใหญA/โครงขAายน้ำ

4.งานบำรุงรักษางานซAอมแซม

5. กำหนดมาตรฐานและบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกล

1. อนุญาตการใช-น้ำ ควบคุม กำกับการใช-น้ำบังคับใช-กฎหมายวAาด-วยทรัพยากรน้ำ หมวด 4

2. อนุญาต กำกับ กิจการประปาสัมปทาน

3. จัดทำสมดุลน้ำ และข-อมูลสนับสนุนการจัดทำผังน้ำ

4. จัดทำระบบ ควบคุมมาตรฐานประปาหมูAบ-าน

1. ความต้องการใช้นํ *าเพิ>มมากขึ *นประมาณ 48,200 
ล้าน ลบ.ม. เนื>องจากการขยายตวัของชมุชนชนบท

2. ข้อจํากดัด้านพื *นที>สาธารณะเพื>อพฒันาแหลง่นํ *า
3. ความเพียงพอของข้อมลูและการเชื>อมโยงแลกเปลี>ยน

ข้อมลูระหวา่งสถานี
U. ควรหาพื *นที>ตวัอยา่ง ผู้ เชี>ยวชาญให้คําแนะนํา โดยมี

องค์การระหวา่งประเทศIUCN ที>ให้คําปรึกษาได้
5, การตดิตามประเมินผลการ

ทรัพยากรนํ *าสาธารณะทั *งเชิงปริมาณ
และคณุภาพ

1. ความต้องการใช้นํ =าในพื =นที8นอกเขตชลประทาน อยูที่8    

61,400 ล้าน ลบ.ม. ซึ8งปัจจบุนัมีปริมาณกกัเก็บ
สงูสดุ อยูที่8 13,200 ล้าน ลบ.ม. 

2. การตดิตามประเมินผลประเมินความคุ้มคา่

ครอบคลมุมิตเิศรษฐกิจ สงัคม สงัแวดล้อม

1 ขาดอปุกรณ์ เครื8องมือตรวจวดัปริมาณนํ =า

2. ขาดการบรูณาการข้อมลูการใช้นํ =าและข้อมลู
แหลง่นํ =าที8สามารถจดัเก็บแบบเป็นปัจจบุนั

3. ขาดงบประมาณในการเก็บข้อมลู

4. พื =นที8ตดิตั =งสถานีอยูห่า่งไกล ขาดสญัญาณ

z. งบประมาณสงูในการตดิตั =งสถานี และบํารุงรักษา

สถานี

1.ไมไ่ด้รับการจดัสรรงบประมาณ 

2. ไมส่ามารถสง่ตวัชี =วดัที8สะท้อนผลลพัธ์หรือ
คณุภาพนํ =าประปาได้ 

3. การตดิตามประเมินผลการจดัสรรนํ =า

โดยคํานงึถงึสมดลุนํ =า

ทรัพยากรนํ 5ามั0นคง
ประชาชนมั0นใจ
ใช้ประโยชน์ยั0งยืน

รูปที่ 2-9 ผังวิเคราะห7 Vision Builder 
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2.4 การกำหนดขีดความสามารถ ความได4เปรียบเชิงยุทธศาสตรA ความคาดหวัง  

และความท4าทาย 

 
การกําหนดขีดความสามารถหลัก ความได5เปรียบเชิงกลยุทธ@ ความคาดหวัง และ 

ความท5าทาย ในอนาคตของกรมทรัพยากรน้ำ เปIนไปตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐสูNความเปIนเลิศ  
ได5ดังน้ี 

ขีดสมรรถนะหลักองคAกร (Core Competency)  

มีความเช่ียวชาญในการอนุรักษ@ ฟTUนฟู พัฒนาแหลNงน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน และพื้นที่ชุNมน้ำ การสนับสนุนการจัดการระบบประปาหมูNบ5าน การประยุกต@และประมวลข5อมูล
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ประมวลผลข5อมูลอุทกวิทยา ระบบเตือนภัยลNวงหน5า เพื่อใช5ในการคาดการณ@
ประเมินสถานการณ@แจ5งข5อมูลเพื ่อการเตือนภัยและการเตรียมการรองรับได5อยNางทันทNวงที การสร5าง

เครือขNายและการมีสNวนรNวมของทุกภาคสNวน   

ความได4เปรียบเชิงยุทธศาสตรA (Strategic Advantage)  และความท4าทายเชิงยุทธศาสตรA (Strategic 

Opportunity 

มุมมองการวิเคราะหAตามภารกิจหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กาํกบั ควบคมุ อนรุกัษแ์ละ
พฒันาทรพัยากรนํ 6า

สาธารณะ

พฒันา ฟื6 นฟ ู
ปรบัปรงุ ซอ่มแซม 

บรหิารโครงการแหลง่นํ 6า
และระบบกระจายนํ6า

จดัสรร กาํกบั
ควบคมุการใช้

ทรพัยากรนํ 6าและ
ประปาสมัประทาน

แจง้เตอืนภยั
และการจดัการ
สภาวะวฤิกติ

ความไดเ้ปรยีบ/โอกาสเชงิยทุธศาสตร์ ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร์

กฎหมายเพืSอการอนรุกัษท์รพัยากรนํ 6าสาธารณะ
เครอืขา่ยภาคประชาชนในการรว่มอนรุกัษ์

ทรพัยากรนํ 6าสาธารณะ

บรูณาการความรว่มมอืในการขบัเคลืSอน
แผน Ramsar Strategy Plan ประสานงานกลาง

ระดบัชาตขิองอนสุญัญาพื6นทีSชุม่นํ 6า
การพฒันาบคุลากรพรอ้มรบัภารกจิดา้นการอนรุกัษ์

พื6นทีSชุม่นํ 6า และการเปลีSยนแปลง

การปฏริปูการบรหิารจดัการนํ 6าเป็นนโยบาย
รฐับาลพื6นทีSแหลง่นํ 6าทีSรอการพฒันา

การอนรุกัษ ์พฒันา ฟื6 นฟ ูแหลง่นํ 6า และโครงขา่ย
การบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ และแหลง่เงนิทนุ
ใหเ้กดิความสมดลุนํ 6าท ั6งระดบัพื6นทีSและระดบัลุม่นํ 6า

มกีฎหมายในการจดัสรรและอนญุาตการใชนํ้ 6า
บคุลากรมศีกัยกาพในการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั 

อปท. เพืSอยกระดบัประปาหมูบ่า้นมคีณุภาพมาตรฐาน

การจดัสรรและควบคมุการใชนํ้ 6าโดยคาํนงึถงึสมดลุนํ 6า
ท ั6งระดบัพื6นทีSและระดบัลุม่นํ 6าสง่เสรมิ สนบัสนนุให้

ผูป้ระกอบการปฏบิตัติามกฎหมาย

พฒันาความรว่มมอืทางวชิาการ เทคโนโลยใีนการ
เพิSมประสทิธภิาพการใชนํ้ 6า

เครืSองมอื อปุกรณ ์ขอ้มลูยอ้นหลงัเพืSอ
คาดการณส์ถานการณแ์มน่ยํา

บรูณาการขอ้มลูเพืSอการบรหิารจดัการนํ 6า
และแจง้ขอ้มลูเพืSอการเตอืนภยั

สรา้งความเขม้แข็งเครอืขา่ยผูรู้เ้พืSอเฝ้าระวงั
แจง้ขอ้มลูเพืSอการเตอืนภยั

พฒันาเครืSองมอื อปุกรณ ์ความรว่มมอื
ทางวชิาการ เทคโนโลย ีพฒันา
แบบจาํลองเพืSอการคาดการณ์
สถานการณท์ีSมคีวามแมน่ยํา

ภารกจิหลกัของกรมทรพัยากรนํ 6าความไดเ้ปรยีบ โอกาสเชงิยทุธศาสตร ์และความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร์
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มุมมองการวิเคราะห@ด5านพันธกจิ ด5านปฏิบัติการ ด5านความรับผิดชอบตNอสังคม และด5าน

บุคลากร เปIนดังนี ้

 ความท4าทายเชิงยุทธศาสตรA ความได4เปรียบเชิงยุทธศาสตรA 

ด5านพันธกิจ การอนุรกัษ@แหลNงน้ำ การพฒันาแหลNงน้ำ 
การจัดสรรและควบคุมการใช5น้ำ รวมถึง

บรหิารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำทัง้
ระดับพื้นที่และระดับลุNมน้ำ ให5เกิดความ
ย่ังยืน 

§ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 กำหนดให5ปฏิรูปการ

บรหิารจัดการน้ำ นโยบายรัฐบาลที่ให5
ความสำคัญกับการบรหิารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ  

§ กฎหมายวNาด5วยทรัพยากรน้ำได5มีผลบงัคับใช5 

§ พื้นที่แหลNงน้ำทีร่อการพัฒนา พื้นที่ชุNมน้ำที่รอ

การอนุรกัษ@ รวมถึงการเพิม่พื้นที่พฒันาแหลNง
น้ำในพื้นที่ขาดแคลนโดยใช5พื้นที่ปฏิรปูที่ดิน

เพื่อการเกษตร รวมถึงการเปbดโอกาสให5
ประชาชนมีสNวนรNวมในการบรหิารจัดการน้ำ
ด5วยตนเอง 

ด5าน
ปฏิบัติการ 

คาดการณ@ แจ5งข5อมลูเพื่อการเตือนภัย 
การเตรียมรองรับสถานการณ@ภัยแล5งและ
อุทกภัย ได5อยNางทันสถานการณ@ เพิ่ม

ความแมNนยำในการคาดการณ@ พยากรณ@ 

มีเครื่องมือ อปุกรณ@ ข5อมลูย5อนหลงั เพื่อใช5ใน
การคาดการณ@สถานการณ@ได5อยNางแมNนยำ รวมถึง
มีเครือขNายผู5รู5ในพื้นที่เสี่ยง  

ด5านความ

รับผิดชอบตNอ
สังคม 

การสร5าง การรบัรู5ความเข5าใจให5แกN

ประชาชน ได5มีสNวนรNวมในการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในระดับพื้นที่ สูNระดับลุNมน้ำ 
และแบNงปcนน้ำให5พื้นที่ข5างเคียง 

กฎหมายวNาด5วยทรัพยากรน้ำได5กำหนดให5จัดต้ัง

องค@กรผู5ใช5น้ำ เพื่อให5มีกลไกการมีสNวนรNวมในการ
บรหิารจัดการน้ำ รวมถึงสิทธิและความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งจะเปIนเครื่องมือให5

เกิดการมีสNวนรNวมในการบรหิารจัดการน้ำ  

ด5านบุคลากร การสร5างบุคลากรให5พร5อมรบัการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามัคคี มีความ

ผูกพัน รักในองค@กร มีความเช่ียวชาญด5าน
ดิจิทัล วิชาชีพเฉพาะ เพื่อไปสูNระบบ
ราชการ 4.0 

บุคลากรมีความรู5 ประสบการณ@ ความเช่ียวชาญ 
และมีความรNวมมือกบัหนNวยงานทีเ่กี่ยวข5องทั้งใน

และตNางประเทศ เพื่อพฒันาขีดความสามารถของ
บุคลากรอยNางตNอเน่ือง รวมถึงการสร5างนวัตกรรม 
และการนำ AI มาประยุกต@ใช5ในการดำเนินการ 
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3.1 วิสัยทัศนA (Vision) 

 

 

ทรัพยากรน้ำม่ันคง : ยกระดับคNาดัชนีความมั่งคงด5านน้ำ ประกอบด5วย 5 ดัชนียNอย ดังน้ี 

(1) ด ัชน ีความม ั ่นคงด 4านน ํ ้าอ ุปโภคบร ิโภค (KD1 – Household Water 

Security) เปIนดัชนีช้ีวัดภายใต5รายงาน Asian Water Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT 
BANK โดยจัดให5มีน้ําสะอาดใช5ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข5าถึงได5 มีระบบ
การจัดการน้ําชุมชนที่เหมาะสม (KD1 ตามเกณฑ@ ADB: ความมั่นคงด5านน้ําอุปโภคบริโภค) กับการพัฒนาใน

มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล5อมอยNางยั่งยืน ประกอบไปด5วยร5อยละการเข5าถึงนํ้าประปา (% Piped 
water access: PWI) ร 5อยละการเข5าถึงส ุขาภิบาลที ่ด ี (% Sanitation access) โดยแสดงในร ูปดัชนี
สุขาภิบาล (Sanitation index: SI) การมีอนามัยที่ดี (Hygiene) โดยแสดงในรูปดัชนีปìสุขภาวะที่ปรับด5วย

ความบกพรNองทางสุขภาพ (Disability-Adjusted Life Year: DALY)  
(2) ดัชนีความมั่นคงด4านน้ําเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (KD2 – Economic Water 

Security) เปIนดัชนีช้ีวัดภายใต5รายงาน Asian Water Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT 

BANK โดยพิจารณา (1) จัดให5มีนํ้าอยNางเพียงพอสําหรับการพัฒนาเกษตรและ อุตสาหกรรมตามแผนการ
เติบโตแบบสีเขียว การทNองเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พร5อมมีระบบดูแลนํ้าภายในพื้นที่สําหรับผู5ใช5นํ้าใน
นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหมN พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ําฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลNงทNองเที่ยว 

เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลคNาและเปIนมิตรตNอ สิ่งแวดล5อม โดยทบทวนระบบนํ้าตามการปรับโครงสร5าง
เกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (2) เน5นปรับโครงสร5างการใช5น้ํา (3) กําหนดสัดสNวน การใช5น้ําในแตNละ
ภาคสNวน (KD2 ตามเกณฑ@ ADB) (4) มีระบบการขออนุญาตใช5น้ํา โดยพิจารณาตามเกณฑ@ ความสําคัญ และ

ผลิตภาพการใช5นํ้า และ (5) การใช5เทคโนโลยีสมัยใหมN เพื่อสนับสนุนการสร5างมูลคNาเพิ่มของภาคการผลิต
และบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ซึ่งดัชนีความมั่นคงด5านนํ้าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สามารถวัดได5จากประสิทธิภาพการใช5นํ้าในการผลิตเชิงเศรษฐกิจ 3 ด5าน คือ การเกษตร 

(Agricultural: AWSI) อุตสาหกรรม (Industrial: IWSI) และการผลิตพลังงาน (Energy: EWSI)  

(3) ดัชนีความมั่นคงด4านนํ้าในเขตเมือง (KD3 – Urban water Security) เปIน
ดัชนีชี้วัดภายใต5รายงาน Asian Water Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK ซึ่ง

"ทรัพยากรน้ำม่ันคง ประชาชนม่ันใจ  
ใช้ประโยชนย์ั่งยืน" 

สxวนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ 

 ระยะ 20 ป} (พ.ศ. 2561-2580) 
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สะท5อนถึงการจัดการน้ําในเขตเมือง โดย (1) จัดให5มีน้ําเพียงพอตNอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยูN
อาศัย การพาณิชย@และบริการ พร5อมระบบจัดการน้ําในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ํา ระบบกระจายน้ํา ระบบ
รวบรวมนํ ้าเสีย ระบบปõองกันนํ ้าทNวมและระบายนํ้า คุณภาพในทางนํ้า สําหรับภาคบริการในเขตเมือง  
รวมถึงนํ้าสําหรับผู5มีรายได5ตํ่าในชุมชนเมืองให5เพียงพอตNอความต5องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
พัฒนาระบบน้ําในเมืองที่มีความเช่ือมโยงมีแหลNงน้ําสํารอง ทบทวนและจัดทําแผนตามความสําคัญของแตNละ
พื้นที่ และใช5นํ้าจากหลายแหลNง การใช5นํ้าซํ้าในพื้นที่วิกฤติ (KD3 ตามเกณฑ@ ADB) และ (2) สร5างระบบ
ระบายนํ้า ระบบกักเก็บนํ้าในเมืองรวมถึงเมืองซับนํ้า (Sponge city) ดัชนีความมั่นคงด5านนํ้าในเขตเมือง
ประกอบไปร5อยละการเข5าถึงระบบประปา ความเสียหายทาง เศรษฐกิจเนื่องจากนํ้าทNวมและพายุ (คิดเปIน
ร5อยละของ GDP) ร5อยละของปริมาณน้ําเสียที่ได5รับการบําบัดและ river health index  

(4) ดัชนีความมั่นคงด4านนํ้าเพื่อสิ่งแวดล4อม (KD4 – Environmental Water 

Security) เปIนดัชนีชี้วัดภายใต5รายงาน Asian Water Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT 
BANK โดยเปIนการดูแลคุณภาพน้ําในลําน้ํา การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการไหล และการจัดหาโครงสร5าง
พื้นฐานและกําหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล5อมที่จําเปIนเพื่อการจัดการ (เชNน ระบบบําบัดน้ําเสีย การดูแลสารเคมี
ภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป†า คุณภาพน้ําในนNานน้ํา)  

(5) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด4านนํ้า (KD5 – Resilience to Water-Related 

Disasters) เปIนดัชนีช้ีวัดภายใต5รายงาน Asian Water Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT 
BANK โดยประเมินจากดัชนีหลัก 3 ดัชนี ได5แกN ดัชนีอุทกภัยและวาตภัย ดัชนีภัยแล5ง และดัชนีคลื่นพายุซัดฝc°ง
และน้ําทNวมชายฝc°ง 

ประชาชนมั่นใจ : ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อสร5างความเชื่อมั่น 
มั่นใจ ยกระดับรายได5และคุณภาพชีวิตให5แกNประชาชน โดยการจัดการบริหารนํ้าเชิงลุNมนํ้าอยNางมีธรรมาภิบาล 
ประกอบด5วย (1) จัดการให5มีการจัดหาและใช5นํ้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ@ และ สร5างความเปIนธรรม  
ใช5มาตรการทั ้งทางโครงสร5าง กฎระเบียบ การวางองค@กรการจัดการ การจัดหาและใช5นํ ้าที ่ได5สมดุล  
(2) มีระบบและกลไกการ จัดสรรน้ํา การกําหนดโควตาน้ําที่จําเปIนและเปIนธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพ
การใช5นํ้าให5เทียบเทNาระดับสากล (3) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการนํ้าในพื้นที่ และลุNมน้ํา  
(ที่เช่ือมโยงการตลาด การผลิตพลังงาน ของเสียตามแนวคิด circular economy) และการผันน้ําในพื้นที่ที่มี
ความสําคัญ (4) การเตรียมความพร5อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือ
การจัดการ (5) การหาแหลNงทุนตNางๆ (6) การดําเนินการเพื่อสร5างสมดุล สร5างวินัยของประชาชนในการใช5น้ํา
และการอนุร ักษ@อยNางร ู 5ค ุณคNา พร 5อมทั ้งม ีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ@สารสนเทศกับนานาชาติ  
(7) การดําเนินการรNวมใช5น้ํากับแมNน้ําระหวNางประเทศ โดยพิจารณาและดําเนินการโครงการบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับประเด็นอื่น การพัฒนาด5านอื่นรNวมกับระดับสากล และ (8) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พร5อมทั้งการใช5เทคโนโลยีสมัยใหมN เพื่อสนับสนุน การสร5างมูลคNาเพิ่ม
ของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ใช4ประโยชนAยั่งยืน : ให5มีน้ำเพื่อใช5ประโยชน@และมีการจัดการน้ำอยNางย่ังยืนสำหรับทุกคน 

 



 

 

  
91 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนA 

1.  ระดับความมั่นคงด5านทรัพยากรน้ำ 

2. คะแนนความสามารถในการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของประเทศด5านการบริหารจัดการน้ำ 
3. ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ 
4. ร5อยละของพื้นที่พัฒนาแหลNงน้ำที่สามารถยกระดับรายได5เกษตรกรและชุมชน 240,000 

บาทตNอครัวเรือนตNอปì 
5. สัดสNวนพื้นที่แหลNงน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุNมน้ำได5รับการฟTUนฟ ู

วิสัยทัศนA วัตถุประสงคA ตัวช้ีวัด ฐานข4อมูล เปÑาหมาย 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ทรัพยากรน้ำ 
ม่ันคง 
ประชาชน
ม่ันใจ  
ใช5ประโยชน@
ยั่งยืน 

ทรัพยากรน้ำ
ม่ันคง เพื่อ
ประชาชนใช5
ประโยชน@
อยNางยั่งยืน 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

1.  ระดับความม่ันคง
ด5านทรัพยากรน้ำ 

N/A ปìฐาน เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 1 

เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 2 

เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 3 

2. คะแนนความสามารถ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ของประเทศด5าน
การบริหารจัดการน้ำ 

76.92 76.92 เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 1 

เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 2 

เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 3 

3. ดัชนีธรรมภิบาลใน
การบริหารจัดการน้ำ 

N/A ปìฐาน เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 1 

เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 2 

เพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 3 

4. ร5อยละของพื้นที่
พัฒนาแหลNงน้ำที่
สามารถยกระดับรายได5
เกษตรกรและชุมชน 
240,000 บาทตNอ
ครัวเรือนตNอปì 

N/A ปìฐาน ร5อยละ 50 
ของแหลNงน้ำที่

พัฒนา 

ร5อยละ 75 
ของแหลNงน้ำที่

พัฒนา 

ร5อยละ 100 
ของแหลNงน้ำที่

พัฒนา 

5. สัดสNวนพื้นที่ 

แหลNงน้ำธรรมชาต ิและ

พื้นที่ชุNมน้ำได5รับการ

ฟTUนฟู 

N/A หลักเกณฑ@ 
มาตรการ

เพ่ือการ
ควบคุม

กำกับ 

แหลNงน้ำ
ธรรมชาติที่มี

พ้ืนที่ผิวน้ำเกิน  
1,000 ไรN ได5รับ

การฟTUนฟู 
ร5อยละ 40 และ

พ้ืนที่ชุNมน้ำได5รับ
การอนุรักษ@  

คิดเปIน 
ร5อยละ 40 

แหลNงน้ำธรรมชาติ
ที่มีพ้ืนที่ผิวน้ำเกิน  

1,000 ไรN ได5รับ
การฟTUนฟู 

ร5อยละ 50 และ
พ้ืนที่ชุNมน้ำได5รับ

การอนุรักษ@  
คิดเปIน 

ร5อยละ 50 

แหลNงน้ำ
ธรรมชาติที่มี

พ้ืนที่ผิวน้ำเกิน 
1,000 ไรN ได5รับ

การฟTUนฟู 
ร5อยละ 90 และ

พ้ืนที่ชุNมน้ำได5รับ
การอนุรักษ@ 

 คิดเปIน 
ร5อยละ 90 
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3.2 พันธกิจ (Mission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 วัฒนธรรมองคAกร  (Culture) 

 

 

 

 

3.4 คxานิยมหลัก (Core Value)  

 

 

 

 

 

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสานสามัคคี" 

 

"รวมใจเป็นหนึ่ง เข้าถึงปัญหา พ่ึงพาประสาน  
ผลงานพัฒนา ประชาสุขใจ" 
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3.5 เปÑาหมายการบริการกรมทรัพยากรน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ประเด็นยุทธศาสตรA/แนวทางการพัฒนา/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรA/แนวทางการพัฒนาท่ี 1 : กำกับ ควบคุม อนุรักษ@และพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะและพื้นที่ชุNมน้ำ 

ตัวชี้วัด  : แหลNงน้ำธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้ำเกิน 1,000 ไรN ได5รับการฟTUนฟูร5อยละ 90 และ
พื้นที่ชุNมน้ำได5รับการอนุรักษ@ คิดเปIนร5อยละ 90 

กลยุทธA/แผนงาน l พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 l แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด5านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรA/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนา ฟTUนฟู ปรับปรุง ซNอมแซม บริหาร
โครงการแหลNงน้ำและระบบกระจายน้ำ 

ตัวชี้วัด  : ความสำเร็จในการพัฒนาแหลNงน้ำและระบบกระจายน้ำ 7,810 ล5านลูกบาศก@เมตร 
พื้นที่ได5รับประโยชน@ 5.20 ล5านไรN 

กลยุทธA/แผนงาน l อนุรักษ@ ฟTUนฟู พัฒนา บริหาร แหลNงน้ำ และระบบกระจายน้ำ 

 l บริหารจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

 l ปรับปรุง ซNอมแซมและบำรุงรักษาแหลNงน้ำ 

 l สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน 

l แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด5านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

 

1. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นท่ีชุNมน้ำได5รับการอนุรักษ@ ฟTUนฟูแบบมีสNวนรNวม 

2. พัฒนาแหลNงน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำและใช5ประโยชน@ย่ังยืน 

3. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและย่ังยืน 

4. ลดการสูญเสียของประชา=นจากการมีระบบเฝõาระวัง คาดการณ@และแจ5ง

ข5อมูลเพื่อการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. เปIนองค@กรท่ีเข5าถึง เปbดกว5าง เชื่อมั่นและไว5ใจของประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรA/แนวทางการพัฒนาที่ 3 : จัดสรร กำกับ ควบคุมการใช5ทรัพยากรน้ำและ
ประปาสัมปทาน 

ตัวชี้วัด  : ความสำเร็จในการจัดสรรการใช5น้ำอยNางสมดุลทั้งในระดับพื้นที่และระดับลุNมน้ำ  

กลยุทธA/แผนงาน l พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ@ มาตรฐานเพื่อ 

การจัดสรรและควบคุมการใช5น้ำ 

 l พัฒนาระบบ เครื ่องมือ กลไก เพื ่อควบคุม กำกับ ให5เปIนไปตาม

กฎหมาย 

 l อนุญาต ควบคุม กำกับกิจการประปาสัมปทาน 

l อนุญาต ควบคุม กำกับการใช5ทรัพยากรน้ำให5เปIนไปตามกฎหมาย 

l สNงเสริมการมีสNวนรNวม และเสริมสร5างศักยภาพ 

l วิเคราะห@และประเมินสมดุลน้ำเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช5น้ำ 

l เสริมสร5างศักยภาพองค@กรปกครองสNวนท5องถิ ่นในการประเมิน

คุณภาพระบบประปาหมูNบ5าน 

l แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด5านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรA/แนวทางการพัฒนาท่ี 4 : แจ5งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤต 
ตัวชี ้วัด  : ความสำเร็จในการแจ5งข5อมูลเตือนภัยและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบฐานข5อมูล 

ด5านทรัพยากรน้ำ  

กลยุทธA/แผนงาน l เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพยากรณ@และเตือนภัยด5านน้ำ 

 l แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด5านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรA/แนวทางการพัฒนาท่ี 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด  : ยกระดับขีดสมรรถนะองค@กรมุNงสูNระบบราชการ 4.0  

กลยุทธA/แผนงาน l พัฒนาประสิทธิภาพองค@กรและบุคลากรเพื ่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 

 l เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด5านการ

บริหารจัดการน้ำ 

 l จัดหาครุภัณฑ@ เครื ่องมือ อุปกรณ@ สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

l สร 5างการรับรู 5  ประชาสัมพันธ@ การมีสNวนรNวม และความรNวมมือ 

ด5านทรัพยากรน้ำ 

l แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด5านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร0/แนวทางการพัฒนาท่ี 1 : กำกับ ควบคุม อนุรักษ1 และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุBมน้ำ 
เป=าหมายการใหAบริการท่ี 1 : ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุBมน้ำไดEรับการอนุรักษ1 ฟGHนฟูแบบมีสBวนรBวม 

กลยุทธ0/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หนHวยงาน 

20 ปK 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 
1. พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1.1 พัฒนา
ระบบการ
ติดตามและ
ประเมินผล
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ำ
โดยอาศัย
ระบบนิเวศ 

1.1.1 
จำนวน
ระบบการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
น้ำโดยอาศัย
ระบบนิเวศ  

7 - 1 - 1 - 1 - 2 2 สปท. 

1.2 อนุรักษ1
และฟGHนฟู
แมBน้ำลำ
คลองและ
แหลBงน้ำ
ธรรมชาติทั่ว
ประเทศ 

1.2.1 
สัดสBวนของ
ลำน้ำสาย
หลักที่ไดEรับ
การฟGHนฟู 

ลำน้ำ 
สายหลัก 

ทุก 
ลุBมน้ำ 

ความสำเร็จ 
รEอยละ 75 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ

ความ สำเร็จ 
รEอยละ 10 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ

ความสำเร็จ
รEอยละ 10 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ

ความสำเร็จ 
รEอยละ 5 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ 

ความสำเร็จ
รEอยละ 5 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ 

ความสำเร็จ
รEอยละ 5 

- ลำน้ำสาย
หลักทุก 
ลุBมน้ำ 

ความสำเร็จ 
รEอยละ 5 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ

ความสำเร็จ 
รEอยละ10 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ

ความสำเร็จ 
รEอยละ10 

- ลำน้ำ 
สายหลัก 
ทุกลุBมน้ำ

ความสำเร็จ 
รEอยละ15 

สสป. 
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กลยุทธ0/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หนHวยงาน 

20 ปK 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 
 1.2.3 

สัดสBวนของ
พื้นที่ชุBมน้ำ
ไดEรับการ
ฟGHนฟู 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar 

site) 
และพื้นที่ชุBม

น้ำที่มี
ความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 90 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar 

site) 
และพื้นที่ชุBม

น้ำที่มี
ความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 30 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar 

site) 
และพื้นที่ชุBม

น้ำที่มี
ความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 10 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar 
site)และ

พื้นที่ชุBมน้ำที่
มีความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 10 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar 
site) และ
พื้นที่ชุBมน้ำ 

ที่มี
ความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 10 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar 
site)และ

พื้นที่ชุBมน้ำที่
มีความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 10 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar 
site)และ
พื้นที่ชุBมน้ำ 
ที่มี
ความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 10 

พื้นที่ชุBมน้ำ 
(Ramsar  
site) และ 
พื้นที่ชุBมน้ำ 

ที่มี
ความสำคัญ
ระดับชาติ
ความสำเร็จ
รEอยละ 10 

  สสป..  

 1.2.4 
สัดสBวนของ
แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่
ไดEรับ 
การฟGHนฟู 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ 
รEอยละ 90 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 15 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 5 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ 
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ 
รEอยละ 4 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 4 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 4 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 4 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 4 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 20 

แหลBงน้ำ
ธรรมชาติที่มี
พื้นที่ผิวน้ำ
เกิน 1,000 

ไรB
ความสำเร็จ
รEอยละ 20 

สสป.  
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กลยุทธ0/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หนHวยงาน 

20 ปK 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 
 1.2.5 

สัดสBวนของ
ลำน้ำสาขาที่
ไดEรับการ
ฟGHนฟู 

ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ 50 

- - ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ 4 

ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ 4 

ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ 4 

ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ 4 

ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ 4 

ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ15 

ลำน้ำสาขา 
ความสำเร็จ 
รEอยละ15 

สสป. 

1.3 การ
ติดตาม
ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล
คุณภาพน้ำ
ลุBมน้ำโขงใน
สBวนของ
ประเทศไทย 

มีชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
สำหรับ
บริหาร
จัดการเพื่อ
การใชE
ประโยชน1ใน
การอุปโภค
บริโภคการ
อนุรักษ1แหลBง
น้ำ และ
เช่ือมโยง
บูรณาการ
ขEอมูลกับ
หนBวยงานที่
เก่ียวขEอง 

มีระบบ
ฐานขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย 
เพื่อเปnนกลไก
สนับสนุนการ

บริหาร
จัดการ

ทรัพยากรน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน
สBวนของ
ประเทศไทย
และการ
ประเมิน
สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
ของตัวอยBาง
จากแมBน้ำโขง
และสาขาใน

สBวนของ
ประเทศไทย

และการ
ประเมิน

สถานการณ1
คุณภาพน้ำ 
ประจำปp 

สวพ.  



 

 

 98 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ0/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หนHวยงาน 

20 ปK 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 
(สทนช., 
MRCS) 

1.4 การ
ติดตาม
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู
ประเภท 
อBางเก็บน้ำ 
เพื่อจัดทำ
และพัฒนา
ฐานขEอมูล
คุณภาพน้ำ 

มีชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ 
สำหรับ
บริหาร
จัดการเพื่อ
การใชE
ประโยชน1ใน
การอุปโภค
บริโภคการ
อนุรักษ1 
แหลBงน้ำ 

มีระบบ
ฐานขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ 
ของเพื่อเปnน
กลไก
สนับสนุนการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ 
จำนวน 100 
แหลBงน้ำ 

- ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ 
จำนวน  
ไมBนEอยกวBา 
165  
แหลBงน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ
จำนวน  
ไมBนEอยกวBา 
165  
แหลBงน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ 
จำนวน  
ไมBนEอยกวBา 
165  
แหลBงน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ
จำนวน ไมB
นEอยกวBา 
165  
แหลBงน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ 
จำนวน ไมB
นEอยกวBา 
165  
แหลBงน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 

พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย

กรม
ทรัพยากรน้ำ 
จำนวน ไมB
นEอยกวBา 

825  
แหลBงน้ำ 

ชุดขEอมูล
คุณภาพน้ำ
แหลBงน้ำที่
อนุรักษ1 
พัฒนาและ
ฟGHนฟู โดย
กรม
ทรัพยากรน้ำ 
จำนวน ไมB
นEอยกวBา 
825  
แหลBงน้ำ 

สวพ. 



 

 

 99 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ0/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หนHวยงาน 

20 ปK 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 
 1.5 
โครงการ
พัฒนา 
ปรับปรุง 
หลักเกณฑ1
มาตรการ
การอนุรักษ1
และพัฒนา
ทรัพยากร
น้ำสาธารณะ 

จำนวน
กฎหมาย
หลักเกณฑ1
มาตรการการ
อนุรักษ1และ
พัฒนา
ทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ
ไดEรับการ
พัฒนา 

113 0 5 
หลักเกณฑ1

ทั่วไป 
 = 1 

หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 4 

7 
หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 8  

7 
หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 8 

7 
หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 8 

7 
หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 8 

7 
หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 8 

35 
หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 40 

36 
หลักเกณฑ1
เฉพาะพื้นที่ 

= 29 

สสป. 

2. แผนงานวิจัยและ 
2.1 การ
ศึกษาวิจัย
ผลกระทบ
การ
เปล่ียนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
ตBอทรัพยากร
น้ำสาธารณะ

จำนวน
ผลงานวิจัย 
(เรื่อง) 

16 1 - 1 1 1 1 1 5 5 สวพ    
สสป 
สปท 

สทภ 1-11 



 

 

 100 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ0/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป=าหมาย หนHวยงาน 

20 ปK 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 
และพื้นที่ 
ชุBมน้ำ 
2.2 การ
ศึกษาวิจัย
กลไกการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
น้ำสาธารณะ
และพื้นที่ 
ชุBมน้ำ 

จำนวน
ผลงานวิจัย 
(เรื่อง) 

19 4 - 1 1 1 1 1 5 5 สวพ    
สสป 
สปท 

สทภ 1-11 

 

 
  



 

 

 101 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ประเด็นยุทธศาสตร0/แนวทางการพัฒนาท่ี 2 :  พัฒนา ฟGHนฟู ปรับปรุง ซBอมแซม บริหารโครงการแหลBงน้ำและระบบกระจายน้ำ 
เป=าหมายการใหAบริการท่ี 2 : พัฒนาแหลBงน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำและใชEประโยชน1ย่ังยืน 

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

1. อนุรักษ0 ฟ\]นฟู พัฒนา บริหาร แหลHงน้ำ และระบบกระจายน้ำ 

1.1 โครงการ
วางโครงการ
พัฒนา เพิ่ม
ศักยภาพ 
แหลBงน้ำและ
โครงขBายน้ำใน
พื้นที่นอกเขต
ชลประทานเพื่อ
แกEไขป}ญหา 
ภัยแลEงและ
อุทกภัยอยBาง
เปnนระบบ 

1.1.1 พื้นที่
เส่ียงภัยแลEง
และอุทกภัย 
(ตำบล) ที่
ไดEรับการ
วางโครงการ
แหลBงน้ำและ
โครงขBายน้ำ
ในพื้นที่นอก
เขต
ชลประทาน
เพื่อแกEไข
ป}ญหาภัยแลEง
และอุทกภัย
อยBางเปnน
ระบบ 
(5,537 
ตำบล) 

5,537  - 20 20 20 20 20 ติดตาม
ประเมินผล
เพื่อทบทวน

การ
วางโครงการ 

ติดตาม
ประเมินผล
เพื่อทบทวน

การ
วางโครงการ 

-ติดตาม
ประเมินผล
เพื่อทบทวน

การ
วางโครงการ 

สพน.  
สทภ. 1-11 

 



 

 

 102 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

1.2 ศึกษาความ
เหมาะสม 
สำรวจ 
ออกแบบ 
โครงการ
อนุรักษ1 ฟGHนฟู 
พัฒนาแหลBงน้ำ
และระบบ
กระจายน้ำ 

1.2.1 จำนวน
โครงการที่ไดE
ศึกษาความ
เหมาะสม 
สำรวจ 
ออกแบบเพื่อ
การอนุรักษ1 
พัฒนา แหลBง
น้ำและระบบ
กระจายน้ำ 

9,565  804  161  500 796 807 824 673 2,500  2,500  สพน. สอน. 
สทภ.  
1-11 

1.3  โครงการ
อนุรักษ1 ฟGHนฟู 
พัฒนาแหลBงน้ำ
และบริหาร
จัดการน้ำ  

1.3.1ปริมาณ
น้ำเพิ่มขึ้น  
(ลEาน ลบ.ม.) 

 7,810  720 450 450 450 450 450 450 2,250  2,140 สพน. สอน. 
สทภ.  
1-11 

1.4 โครงการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ 
กระจายน้ำ 

1.4.1พื้นที่รับ
ประโยชน1 
(ลEานไรB) 

5.2  1.2068  0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 1.3000 1.1332 สพน. สอน. 
สทภ.  
1-11 



 

 

 103 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

1.5 โครงการ
ผันน้ำและทาง
ระบายน้ำ 

จำนวนลุBมน้ำ
สาขา 353 
ลุBมน้ำสาขา 

353 - - - - - - - 200 153  

1.6 ปรับปรุง 
ซBอมแซมและ
บำรุงรักษา 
แหลBงน้ำ 

จำนวน 
แหลBงน้ำ 

112 - - - - - - - 53 59  

2. บริหารจัดการน้ำชุมชนในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 

2.1 โครงการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อสรEาง
เศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่
นอกเขต
ชลประทาน 
สรEางชุมขน
สามารถ
พึ่งตนเอง  
(Big Rock) 

2.1.1 
ความสำเร็จ
ในการ
เสริมสรEาง
กลุBมผูEใชEน้ำ
เพื่อสรEาง
เศรษฐกิจ
ชุมชน
พึ่งตนเองใน
พื้นที่นอกเขต
ชลประทาน 
(แหBง) 
 

113 - - 4 8 8 8 8 40 37 สสป. 
สทภ. 1-11 



 

 

 104 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

3. ปรับปรุงซHอมแซมและบำรุงรักษาแหลHงน้ำ 
3.1 บำรุงรักษา 
แหลBงน้ำ 

3.1.1 
ความสำเร็จ
ในการ
บำรุงรักษา
แหลBงน้ำ 
(แหBง) 

464  22  5  26  54  25  23  34  129  146  สทภ.  
1-11 

4. สำรวจออกแบบและควบคุมงาน 
4.1 ควบคุม
งาน 

4.1.1 
ความสำเร็จ
ในการ
ควบคุมงาน
ใหEเปnนตาม
รูปแบบ
แปลนและ
ระยะเวลาที่
กำหนด 
(แหBง) 

26,341  760  279  1,084  1,024  1,085  1,171  1,212  7,801  11,925  สพน. สอน. 
สทภ. 1-11 

4.2 สำรวจ
ออกแบบ 

4.1.2 
ความสำเร็จ
ในการสำรวจ

19,088  1,062  553  734  738  767  818  884  5,451  8,081  สพน. สอน. 
สทภ. 1-11 



 

 

 105 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

ออกแบบ 
(แหBง) 

5. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมดAานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
5.1 การ
ศึกษาวิจัย
ระบบกระจาย
น้ำดEวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

จำนวน
ผลงานวิจัย 

19 2 2 1 1 1 1 1 5 5 สวพ    
สพน 
สอน 
สทภ  
1-11 

  



 

 

 106 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

 
ประเด็นยุทธศาสตร0/แนวทางการพัฒนาท่ี 3 :  จัดสรร กำกับ ควบคุม การใชEทรัพยากรน้ำ และประปาสัมปทาน 
เป=าหมายการใหAบริการท่ี 3 : ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและย่ังยืน 

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

1. พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ0 มาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใชAน้ำ 

1.1 พัฒนา 
ปรับปรุง 
อนุบัญญัติฯ 
ประกาศ 
ระเบียบปฏิบัต ิ
หลักเกณฑ1
มาตรฐานและ
คูBมือการจัดสรร
น้ำและการใชEน้ำ 

1.1.1 จำนวน 
อนุบัญญัติฯ 
ประกาศ 
ระเบียบปฏิบัต ิ
หลักเกณฑ1
มาตรฐานและ
คูBมือการจัดสรร
น้ำและการใชEน้ำ 

50 4 - 5 5 6 5 5 10 10 สบจ./กนก. 

1.2 พัฒนา 
ปรับปรุง
กฎหมายที่
เก่ียวขEองกับ 
การประกอบ
กิจการประปา
สัมปทาน 
 

1.2.1 จำนวน
กฎหมายที่ไดEรับ
การปรับปรุง 

8 - 2 - - - - 2 2 2 สบจ./กนก. 



 

 

 107 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

2. พัฒนาระบบ เคร่ืองมือ กลไก เพื่อควบคุม กำกับใหAเปfนไปตามกฎหมาย  

2.1 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศใน
การอนุญาตและ
ควบคุมการใชE
ทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ 

2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศใน
การอนุญาตและ
ควบคุมการใชE
ทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ 
 

ระบบอนุญาต
และควบคุม
การใชE
ทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ  
(e-service) 
และ
ศูนย1บริการ 
(service 
center) 

- - มีระบบ
สารสนเทศใน

การ
ปฏิบัตงิาน
ดEานการ

อนุญาตและ
ควบคุมการใชE
ทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ 

ระบบอนุญาต
และควบคุม

การใชE
ทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ  

(e-service) 
และ

ศูนย1บริการ 
(service 
center) 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

เช่ือมโยง
ระบบ

สารสนเทศ
ระหวBาง

หนBวยงาน 
ทน. ชป. ทบ. 

สบจ./
ศสท./สทภ.

1-11 

2.2 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศใน
การอนุญาตและ
ควบคุมการ
ประกอบกิจการ
ประปาสัมปทาน 

2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จ 
ในการจัดทำ
ระบบ
สารสนเทศใน
การอนุญาตและ
ควบคุมการ
ประกอบกิจการ
ประปาสัมปทาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบ
สารสนเทศใน
การ
ปฏิบัตงิาน
ดEานการ
อนุญาตและ
ควบคุมการ
ประกอบ
กิจการ

- - -  มีระบบ
สารสนเทศใน

การ
ปฏิบัติงาน
ดEานการ

อนุญาตและ
ควบคุมการ
ประกอบ
กิจการ

 มีระบบ
บริการ

อนุญาตและ
ควบคุมการ
ประกอบ
กิจการ
ประปา

สัมปทาน  
(e-Service) 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ

ของ
ผูEใชEบริการ 

สบจ./
ศสท./สทภ.

1-11 



 

 

 108 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

ประปา
สัมปทาน  
(e-service) 
และ
ศูนย1บริการ 
(service 
center) 

ประปา
สัมปทาน  

 

และ
ศูนย1บริการ 
(Service 
center) 

2.3 พัฒนากลไก 
เครื่องมือ 
ในการควบคุม 
กำกับ ติดตาม 
การใชEและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใชE 
ทรัพยากรน้ำ 

2.3.1 จำนวน
เครื่องมือ กลไก 
ในการควบคุม 
กำกับการใชE
ทรัพยากรน้ำ 

40 - - 1 3 5 5 6 10 10 สบจ.  
/สทภ.1-11 

 2.3.2 จำนวน
แนวทางเพื่อ
สBงเสริม
ประสิทธิภาพ
การใชEน้ำ 

15 - - - - 1 3 1 5 5 สบจ./ 
สทภ.1-11 



 

 

 109 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

 2.3.3 จำนวน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ
งานศึกษาวิจัยที่
เก่ียวขEอง 

34 - - - 1 3 5 5 10 10 สบจ. / 
สทภ.1-11 

3. อนุญาต ควบคุม กำกับกิจการประปาสัมปทาน 

3.1 ตรวจกำกับ
กิจการประปา
สัมปทาน 

3.1.1 รEอยละ
ของสัมปทาน
ประกอบกิจการ
ประปาที่ไดEรับ
การตรวจกำกับ 
(เป|าหมาย 500 
แหBง ในระยะ  
20 ปp) 

100 100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

100 
ของผูEไดEรับ
สัมปทาน 

สบจ./ 
สทภ.1-11 

 3.1.2 รEอยละ
ของความสำเร็จ
ในการ
ดำเนินการและ
ติดตามการ
กระทำผิดตาม

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 สบจ.  
/สทภ.1-11 



 

 

 110 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

กฎหมายที่
เก่ียวขEอง 

4. อนุญาต ควบคุม กำกับการใชAทรัพยากรน้ำใหAเปfนไปตามกฎหมาย 

4.1 ตรวจ 
อนุญาต ควบคุม 
กำกับและบังคับ
ใชEกฎหมาย
ทรัพยากรน้ำ 

4.1.1 จำนวนผูE
ไดEรับอนุญาต
การใชEทรัพยากร
น้ำสาธารณะ 

55,000 - - 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 สบจ. / 
สทภ.1-11 

 4.1.2 รEอยละ
ของการควบคุม 
และกำกับการใชE
น้ำใหEเปnนไปตาม
กฎหมาย 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 สบจ. / 
สทภ.1-11 

5. สHงเสริมการมีสHวนรHวม และเสริมสรAางศักยภาพ 

5.1 เสริมสรEาง
ศักยภาพและ
สรEางความรูE
ความเขEาใจการ
ขออนุญาตใชEน้ำ 
และสัมปทาน

5.1.1 จำนวน 
โครงการ/ ส่ือ
ประชาสัมพันธ1 

50 3 2 5 5 5 5 5 10 10 สบจ./สลก.  
/สทภ.1-11 



 

 

 111 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

ประกอบกิจการ
ประปา 
 
 5.1.2 จำนวน 

บุคลากร 
หนBวยงาน
ภาครัฐ และภาค
สBวนตBางๆ ที่
ไดEรับการ
สBงเสริมศักยภาพ 

13,350 500 
- 
- 

500 

50 
- 

50 
- 

1,050 
- 

50 
1,000 

1,550 
500 
50 

1,000 

1,550 
500 
50 

1,000 

2,550 
500 
50 

2,000 

2,600 
500 
50 

2,050 

1,750 
1,500 
250 
- 

1,750 
1,500 
250 
- 

สบจ./สสป.  
/สทภ.1-11 

5.2 โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใชEน้ำ 
( 3R/การ
รณรงค1/การ
สBงเสริมและ 
จูงใจ/CSR ฯ) 
 
 

5.2.1 จำนวน
มาตรการ/
แนวทาง ในการ
เพิม่
ประสิทธิภาพ
การใชEน้ำ 
 

30 

 
 

- - - - 2 4 4 10 10 สบจ./ 
สทภ.1-11 



 

 

 112 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

 5.2.2 จำนวน 
ผูEขออนุญาต 
ใชEน้ำที่นำ
แนวทาง/
มาตรการ/
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม ใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใชEน้ำมา
ประยุกต1ใชE 

500 - - - - 30 50 70 150 200 สบจ./ 
สทภ.1-11 

6. วิเคราะห0และประเมินสมดุลน้ำเพื่อการจัดสรร และควบคุมการใชAน้ำ 

6.1.ศึกษาจัดทำ
แบบจำลองเพื่อ
การจัดสรรน้ำ 
และสมดุลน้ำ 

6.1.1 จำนวน
แบบจำลอง
ระดับลุBมน้ำ 

22 - - 11 11 - - - - - ศปว./ 
สบจ. 

6.2 วิเคราะห1
และประเมิน

6.2.2 รEอยละ
ความสำเร็จของ

100 - - - 100 100 100 100 100 100 ศปว./ 
สบจ./ 

สทภ.1-11 



 

 

 113 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

สมดุลน้ำเพื่อ
การจัดสรร  
และควบคุมการ
ใชEน้ำในพื้นที่ 22 
ลุBมน้ำ 

การประเมิน
สมดุลน้ำ  

6.3 พัฒนา
หลักเกณฑ1และ
แนวทางการ
จัดสรรและ
ควบคุมการใชE
น้ำนอกเขต
ชลประทาน เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 
ทBองเที่ยว รักษา
ระบบนิเวศ  
จารีตประเพณี 
คมนาคม  

จำนวนลุBมน้ำที่มี
หลักเกณฑ1และ
แนวทางการ
จัดสรรและ
ควบคุมการใชEน้ำ 

22 - - - - 5 7 10 - - สบจ./ 
สทภ. 
1-11 



 

 

 114 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

พาณิชยกรรม
และ  
บรรเทา 
สาธารณภัย  
7. เสริมสรAางศักยภาพองค0กรปกครองสHวนทAองถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูHบAาน 

7.1 เสริมสรEาง
ศักยภาพองค1กร
ปกครองสBวน
ทEองถิ่นในการ
ประเมินคุณภาพ
ระบบประปา
หมูBบEาน 

ระบบประปา
หมูBบEานไดEรับ
การตรวจสอบ
เพื่อใหEมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
เป|าหมาย 7,550 
อปท. 

7,550 500 - 1,000 1,000 1,000 2,000 2,050 รักษา
มาตรฐาน 

7,550 

รักษา
มาตรฐาน 

7,550 

สบจ./ 
สทภ.1-11 

8. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมดAานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

8.1 การ
ศึกษาวิจัย
ปริมาณและ
คุณภาพน้ำดEาน
ระบบประปา
สัมปทาน 
 

จำนวน
ผลงานวิจัย 

15 - - 1 1 1 1 1 5 5 สวพ .   
สบจ. 

สทภ 1-11 



 

 

 115 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

8.2 การ
ศึกษาวิจัย
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดสรรและ
กำกับ ควบคุม
การใชE 
ทรัพยากรน้ำ 

จำนวน
ผลงานวิจัย 

15 - - 1 1 1 1 1 5 5 สวพ .   
สบจ. 

สทภ 1-11 

 
 
 
  



 

 

 116 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ประเด็นยุทธศาสตร0/แนวทางการพัฒนาท่ี 4 :  แจEงเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ 
เป=าหมายการใหAบริการท่ี 4 : ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ|าระวัง คาดการณ1 และแจEงขEอมูลเพื่อการเตือนภัย 

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพยากรณ0และเตือนภัยดAานน้ำ 
1.1 บำรุงรักษา
ระบบตรวจวัด
สภาพน้ำ
ทางไกล
อัตโนมัติและ
ระบบสBงขEอมูล
สัญญาณภาพ  

1.1.1 จำนวน
สถานีระบบ 
โทรมาตร 
และระบบ 
CCTV ที่ไดEรับ
การ
บำรุงรักษา 
(สถานี) 

 903 
สถานี 

- ปp 61 (304 
สถานี) 
- ปp 62 (303 
สถานี) 
- ปp 63 (298 
สถานี) 
- ปp 64 (358 
สถานี) 

348  
สถานี 

398  
สถานี 

443 
 สถานี 

483  
สถานี 

543  
สถานี 

608 
 สถานี 

 713  
สถานีตBอปp 

903 
สถานีตBอปp  

ศปว. 

1.2 บำรุงรักษา
ระบบตรวจวัด
ปริมาณน้ำเก็บ
กักในแหลBงน้ำ
ขนาดเล็ก  
กรม 
ทรัพยากรน้ำ  

1.2.1 จำนวน
แหลBงน้ำและ 
จุดตรวจวัด
ของระบบ
ตรวจวัด
ปริมาณน้ำ
เก็บกักใน
แหลBงน้ำ
ขนาดเล็กที่ไดE
ดำเนินการ

 251  
แหลBงน้ำ 
+508 จุด
ตรวจวัด 

- 118 แหลBงน้ำ 
+282 จุด
ตรวจวัด 

138 แหลBงน้ำ 
+282 จุด
ตรวจวัด 

138 แหลBงน้ำ 
+282 จุด
ตรวจวัด 

228 แหลBงน้ำ 
+462 จุด
ตรวจวัด 

251  
แหลBงน้ำ 
+508 จุด
ตรวจวัด 

251 แหลBงน้ำ 
+508 จุด
ตรวจวัด 

- - ศปว.  
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

ติดตั้งใน
โครงการ
ศึกษา 
ประเมิน
ศักยภาพ 
และพัฒนา
ระบบ
ตรวจวัด
ปริมาณน้ำ
เก็บกักใน
แหลBงน้ำ
ขนาดเล็กที่
ไดEรับการ
บำรุงรักษา  

1.3 บำรุงรักษา
เครือขBายสถานี
และระบบเฝ|า
ระวังดEานอุทก-
อุตุนิยมวิทยา  

1.3.1 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
สำรวจขEอมูล
อุทก-
อุตุนิยมวิทยา
และการ

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 ของ
จำนวนสถานีที่
จัดเก็บขEอมูลไดE
ตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีที่
จัดเก็บขEอมูล
ไดEตามแผน/
ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ1

สวพ. 
สทภ. 1-11 
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

ซBอมแซม
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีไมBนEอย
กวBารEอยละ 
80 ของ
จำนวนสถานี
ทั้งหมด 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

และเครื่องมือ
สำรวจ 
รEอยละ 80 

1.4 การพัฒนา
ระบบติดตาม
สถานการณ1น้ำ
ทางไกล
อัตโนมัติ 

1.4.1 จำนวน
สถานีใน 
ลุBมน้ำสาขาที่
ไดEรับการ
ติดตั้งระบบ
โทรมาตร 
และมีการ
พัฒนาระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำดEวย
แบบจำลอง 

 903 สถานี 
ในพื้นที่ลุBมน้ำ
สาขาของ
ประเทศ 

ปp 61 
- ลุBมน้ำปçง-
วัง-สะแกกรัง- 
ปéาสัก 
(83 สถานี) 
ปp63  
- ลุBมน้ำกก
และโขงเหนือ  
(15 สถานี) 
- ลุBมน้ำ 
แมBกลองและ
สาละวิน  
(35 สถานี) 

- ลุBมน้ำ
สงครามและ
หEวยหลวง  
(18 สถานี) 
- ลุBมน้ำ
จังหวัด 
นครศร ี
ธรรมราชและ
อำเภอบาง
สะพาน
จังหวัด
ประจวบฯ 
(22 สถานี) 

ลุBมน้ำภาคใตE 
ฝ}èงตะวันตก 
(45 สถานี)  
  

ลุBมน้ำชาย 
ฝ}èงทะเล
ตะวันออก  
(40 สถานี) 
  

- ลุBมน้ำ
ภาคใตEฝ}èง
ตะวันออก
ตอนลBาง 
(30 สถานี)  
- ลุBมน้ำ
ภาคใตEฝ}èง
ตะวันออก
ตอนบน 
(30 สถานี)  
  

- ลุBมน้ำ
เพชรบุร-ี
ประจวบคีรีขันธ1 
(30 สถานี) 
- ลุBมน้ำ 
โตนเลสาบ  
(15 สถานี) 
  

- ลุBมน้ำสาขา
โขงตะวันออก 
เฉียงเหนือ ชี 
มูล  
(80 สถานี) 
- ลุBมน้ำ
ทะเลสาบ
สงขลา 
(25 สถานี) 

- ลุBมน้ำสาขา
ในพื้นที่
ภาคเหนือ 
(80 สถานี) 
- ลุBมน้ำสาขา
ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 
(60 สถานี) 
- ลุBมน้ำสาขา
ในพื้นที่ 
ภาคตะวันตก 
(50 สถานี) 

- ลุBมน้ำสาขา
ในพื้นที่ภาค
กลาง  
(60 สถานี) 
- ลุBมน้ำสาขา
ในพื้นที่
ภาคใตE 
(50 สถานี) 

ศปว.  
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

ทาง
คณิตศาสตร1
ดEาน
ทรัพยากรน้ำ 
(ภาวะ 
น้ำทBวม/ 
ภาวะน้ำแลEง) 

1.5 พัฒนา
ระบบ IoTs 
(Internet of 
Things) 
รBวมกับ
โครงการระบบ
กระจายน้ำดEวย
พลังงาน
แสงอาทิตย1  

1.5.1 จำนวน
ระบบ  IoTs 
(Internet of 
Things)  
ที่ไดEรับการ
ติดตั้ง 

 ระบบ  IoTs 
(Internet of 
Things) ที่

ไดEรับ 
การติดตั้งใน

พื้นที่ 

-   - ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

  

ภาคเหนือ  ภาคกลาง 
ภาค

ตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
และภาคใตE 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ระยะที่ 2 

ภาคเหนือ  
ระยะที่ 2  

 -  - ศปว. 

1.6  พัฒนา
ระบบตรวจวัด
ปริมาณน้ำเก็บ
กักใน 

1.6.1 จำนวน
แหลBงน้ำและ
ภาค ที่มีการ
พัฒนาระบบ
ติดตาม

251  
แหลBงน้ำ 
(508 จุด

ตรวจวัด) มี
ระบบติดตาม

ภาคเหนือ  
(29  

แหลBงน้ำ) 

ภาค
ตะวันออก

เฉียง 
เหนือ  

- ภาคเหนือ  
(40 แหลBงน้ำ) 
- ภาคกลาง
และภาค

- ภาคใตE  
(20 แหลBงน้ำ)  

  

การพัฒนา
ระบบการ
จัดสรรน้ำ 
และการ
วิเคราะห1

การพัฒนา
ระบบการ

จัดสรรน้ำ และ
การวิเคราะห1
สมดุลในแหลBง

การพัฒนา
ระบบการ
จัดสรรน้ำ 
และการ
วิเคราะห1

-  -  ศปว. 
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

แหลBงน้ำ 
ขนาดเล็ก 

สถานการณ1
น้ำในแหลBงน้ำ
ในพื้นที่ 
นอกเขต
ชลประทาน 

สถานการณ1
น้ำและระบบ

วิเคราะห1
สมดุลน้ำ  

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

(80 แหลBงน้ำ) 
 ภาค

ตะวันตก  
(28 แหลBงน้ำ) 

 (40  
แหลBงน้ำ) 

ตะวันออก  
(40 แหลBงน้ำ)  

สมดุลใน 
แหลBงน้ำ 
ขนาดเล็ก 

(พื้นที่
ภาคเหนือ) 

น้ำขนาดเล็ก 
(พื้นที่ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ) 

สมดุลใน 
แหลBงน้ำ 
ขนาดเล็ก 
(พื้นที่ภาค
ตะวันตก  
ตะวันออก 

กลาง และใตE) 
1.7 ซBอมแซม 
ปรับปรุง และ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบตรวจวัด
สภาพน้ำ
ทางไกล
อัตโนมัติหลัก
และระบบสBง
ขEอมูลสัญญาณ
ภาพในลุBมน้ำ
หลักและสาขา 

1.7.1 จำนวน
สถานีระบบ
โทรมาตรและ
ระบบCCTV 
ในลุBมน้ำหลัก
และสาขา  
ที่ไดEรับการ
ซBอมแซม 
ปรับปรุง และ 
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
และมีการ
พัฒนาระบบ
วิเคราะห1และ

 573 สถานี - - ลุBมน้ำ 
บางปะกง
และ
ปราจีนบุรี  
(32 สถานี) 

- ลุBมน้ำ
เจEาพระยา 
ทBาจีน  
(35 สถานี) 
- ลุBมน้ำ 
ทะเลสาบ
สงขลา   
(11 สถานี) 

- ลุBมน้ำโขง
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ชี 
มูล  
(50 สถานี)  
- ลุBมน้ำยม
และนBาน  
(17 สถานี) 

- ลุBมน้ำปçง วัง 
(48 สถานี) 

- ลุBมน้ำ 
ปéาสัก  
สะแกกรัง (35 
สถานี)  

- ลุBมน้ำ 
สาละวิน และ
ลุBมน้ำ 
แมBกลอง  
(35 สถานี) 
- ลุBมน้ำกก 
และโขงเหนือ  
(15 สถานี) 

- ลุBมน้ำ
ภาคใตEฝ}èง
ตะวันออก 
(45 สถานี) 
- ลุBมน้ำ
ชายฝ}èงทะเล
ตะวันออก(40 
สถานี) 
- ลุBมน้ำ
ภาคใตEฝ}èง
ตะวันออก
ตอนลBาง  
(30 สถานี) 

- ลุBมน้ำ
เพชรบุร-ี
ประจวบ 
คีรีขันธ1 
(35 สถานี) 
- ลุBมน้ำ 
โตนเลสาบ 
(15 สถานี) 
- ลุBมน้ำโขง
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ  
ชีมูล 
(80 สถานี) 

 ศปว. 
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

ประเมิน
สถานการณ1
น้ำดEวย
แบบจำลอง
ทาง
คณิตศาสตร1 
ดEาน
ทรัพยากรน้ำ 
(น้ำทBวม/ 
น้ำแลEง)  
ในพื้นที่
โครงการ 

- ลุBมน้ำ
ภาคใตE 
ฝ}èงตะวันออก
ตอนบน 
(30 สถานี) 

  

- ลุBมน้ำ
ทะเลสาบ
สงขลา 
(25 สถานี) 

  

1.8 ปรับปรุง
ศูนย1ขEอมูลเพื่อ
การบริหาร
จัดการน้ำใน
พื้นที่เกษตร
น้ำฝน 

1.8.1 ระบบที่
ไดEรับการ
ปรับปรุงของ 
ศูนย1ขEอมูล
เพื่อ 
การบริหาร
จัดการน้ำใน
พื้นที่เกษตร

 - ศูนย1ขEอมูล
เพื่อการ
บริหาร
จัดการน้ำใน
พื้นที่เกษตร
น้ำฝน 
(Hydro-
informatic 
Center) 

ปp 62  
ติดตั้งระบบ
ถBายทอด
สัญญาณ
ภาพ/อุปกรณ1
ตรวจวัด
ระดับน้ำ 15 
สถานี ที่ศูนย1
เมขลา 

- - ระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำในพื้นที่
นอกเขต
ชลประทาน  
(3 ลุBมน้ำ) +
ระบบCCTV  

- ระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำในพื้นที่
นอกเขต
ชลประทาน  
(8 ลุBมน้ำ) +

- ระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำในพื้นที่
นอกเขต
ชลประทาน  
(4 ลุBมน้ำ) +

- ระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1น้ำ
ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน 
(4 ลุBมน้ำ) +
ระบบCCTV 
(10 สถานี) 

- ระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำในพื้นที่
นอกเขต
ชลประทาน  
(3 ลุBมน้ำ) +
ระบบCCTV  

 -  - ศปว. 



 

 

 122 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

น้ำฝน/ศูนย1
เมขลา 

- ระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำ 22 ลุBมน้ำ 
- CCTV 87 
สถานี 

ปp 63  
ปรับปรุงศูนย1
เมขลา/ศูนย1
ขEอมูลระบบ
วิเคราะห1และ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำในพื้นที่
นอกเขต
ชลประทาน  
(5 ระบบ) 

(20 สถานี) ระบบCCTV 
(20 สถานี) 

ระบบCCTV 
(10 สถานี) 

(12 สถานี) 

1.9 การบริหาร
จัดการเพื่อ
รองรับสภาวะ
วิกฤติน้ำ 

1.9.1 จำนวน
แผนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
(แผนปฏิบัติ
การบรรเทา
ภาวะน้ำทBวม
และภาวะ 
น้ำแลEงใน
พื้นที่นอกเขต

 แผนปฏิบัติ
การเพื่อ
ป|องกันและ
บรรเทาภาวะ
น้ำทBวมและ
ภาวะน้ำแลEง
ประจำปp
สำหรับ สทภ. 
1-11 
(11 แผน/ปp) 

- ปp 63  
(11 แผน) 
- ปp 64  
(11 แผน) 

  

11 แผน 11 แผน 11 แผน 11 แผน 11 แผน 11 แผน  11 แผน/ปp  11 แผน/ปp ศปว. 
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ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
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ชลประทาน)
สำหรับ สทภ.
1-11 

1.10 พัฒนา
ระบบเตือนภัย
ลBวงหนEา (Early 
Warning) 
สำหรับพื้นที่
เส่ียงอุทกภัย  
น้ำทBวมฉับพลัน 
น้ำปéา 
ไหลหลาก 

1.10.1จำนวน
สถานีเตือน
ภัยลBวงหนEา
น้ำทBวม- 
ดินถลBม 
(Early 
Warning
ไดEรับการ
ติดตั้งใหE
ครอบคลุม
พื้นที่เส่ียงภัย 

500 - - - 100 100 100 100 100 - สวพ. 

1.11 ซBอมแซม
ระบบเตือนภัย
ลBวงหนEา (Early 
Warning) 
สำหรับพื้นที่
เส่ียงอุทกภัย 
น้ำทBวมฉับพลัน 

1.11.1 
จำนวนสถานี
เตือนภัย
ลBวงหนEา 
น้ำทBวม- 
ดินถลBม 
(Early 

1,952 239 - 120 120 120 120 120 630 675 สวพ. 
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น้ำปéา 
ไหลหลาก 

Warning
ไดEรับการ
ซBอมแซมใหE
พรEอมใชEงาน 

1.12 
บำรุงรักษา
ระบบเตือนภัย
ลBวงหนEา (Early 
Warning) 
สำหรับพื้นที่
เส่ียงอุทกภัย 
น้ำทBวมฉับพลัน 
น้ำปéา 
ไหลหลาก 

1.12.1 
จำนวนสถานี
เตือนภัย
ลBวงหนEา 
น้ำทBวม- 
ดินถลBม 
(Early 
Warning) มี
การเช่ือมโยง
ขEอมูลไดEไมB
นEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด 
 
 

1,952 1,796 1,796 1,952 1,952 1,952 1,952 1,952 1,952 1,952 สวพ. 
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80 

1.13 
เสริมสรEาง
ความเขEมแข็ง
ของเครือขBาย
ผูEรูEประจำสถานี
เตือนภัย
ลBวงหนEา (Early 
Warning)
สำหรับพื้นที่
เส่ียงอุทกภัย 
น้ำทBวมฉับพลัน 
น้ำปéา 
ไหลหลาก 

1.13.1 
จำนวนผูEไดEรับ
การฝôกอบรม
เสริมสรEาง
ความเขEมแข็ง
ของเครือขBาย
ผูEรูEประจำ
สถานีเตือน
ภัยลBวงหนEา 
(Early 
Warning)  

22,600  1,650  400  1,370  1,370  1,370  1,370  1,370  6,850  6,850  สวพ. 

1.14 
บำรุงรักษา
เครือขBายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS) 

1.14.1 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การบำรุงรักษา
เครือขBายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหEอยูB
ในสภาพพรEอม
ใชEงาน 

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

การ
บำรุงรักษา
เครือขBาย
สถานีอุตุ-
อุทกวิทยา
แมBน้ำโขง 
(Mekong – 
HYCOS ใหE

สวพ.  
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(Mekong – 
HYCOS ใหE
อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  
1.12.1  
รEอยละ
ความสำเร็จ
ของการ
รายงานขEอมูล
ระดับน้ำ
รายวัน (เวลา 
7.00 น. และ 
19.00 น. ) 
และปริมาณ
น้ำฝน 

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 ของ
จำนวนสถานี
ทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  

อยูBในสภาพ
พรEอมใชEงาน 
ไมBนEอยกวBา 
รEอยละ 80 
ของจำนวน
สถานีทั้งหมด  
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1.15  ตรวจวัด 
ปริมาณน้ำ  
คุณภาพน้ำ 
และการเคล่ือน
ตัวของตะกอน 
และตะกอน
ทEองน้ำแมBน้ำ
โขงรBวม 
ไทย-ลาว  

1.15.1 
ความสำเร็จ
ของการจัดทำ
ชุดขEอมูล
ปริมาณน้ำ 
คุณภาพน้ำ 
ขEอมูลระดับ
น้ำ ปริมาณ
ตะกอน
แขวนลอย 
ตะกอนทEอง
น้ำ และรูป
ตัดขวางลำน้ำ 
แมBน้ำโขง
ประจำปpเพื่อ
การเฝ|าระวัง 
ติดตาม
สถานการณ1
น้ำ  
1.15.2  
สถานีและ

รEอยละ 100 
ของการ
จัดทำชุด

ขEอมูลทุกปp 

 รEอยละ 100 
ของการจัดทำ
ชุดขEอมูลทุกปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

รEอยละ 100 
ของการจัดทำ

ชุดขEอมูล
ประจำปp 

สวพ.  
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เครื่องมือมี
สภาพพรEอม
ใชEงาน
สามารถ
สำรวจขEอมูล
อุทกวิทยาไดE
อยBางมี
ประสิทธิภาพ  

1.16 การ
พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เครือขBายสถานี
อุทกวิทยาเพื่อ
รองรับการ
บริหาร 
จัดการน้ำ 
แบบบูรณาการ  

1.16.1 ระบบ
ฐานขEอมูล
ดEาน 
อุทกวิทยา /
จำนวนสถานี
อุทกวิทยา
ไดEรับการ
ปรับปรุงใหEมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบ
ฐานขEอมูล
ดEานอุทก
วิทยาและ
ระบบ
ตัดสินใจ
จำนวน 1
ระบบ /สถานี
อุทกวิทยา
ไดEรับการ
ปรับปรุง
จำนวน 205  
สถานี 

จัดตั้งสถานี
อุทกวิทยา 45 
สถานี /
ปรับปรุง
สถานีจำนวน 
108 สถานี 

- ระบบ
ตัดสินใจเพื่อ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำและสมดุล
น้ำพรEอม
ระบบ
พยากรณ1น้ำ
ทBวม น้ำแลEง
อุทกวิทยา
จำนวน 1 
ระบบ /สถานี
อุทกวิทยา

ระบบ
ตัดสินใจเพื่อ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำและสมดุล
น้ำพรEอม
ระบบ
พยากรณ1 
น้ำทBวม น้ำ
แลEงอุทก
วิทยาจำนวน 
1 ระบบ /
สถานีอุทก

ระบบ
ตัดสินใจเพื่อ
ประเมิน
สถานการณ1
น้ำและสมดุล
น้ำพรEอม
ระบบ
พยากรณ1 
น้ำทBวม น้ำ
แลEงอุทก
วิทยาจำนวน 
1 ระบบ /
สถานีอุทก

- - - - สวพ. 
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ไดEรับการ
ปรับปรุง
จำนวน 153 
สถานี 
 
 

วิทยาไดEรับ
การปรับปรุง
จำนวน 39 
สถานี 

วิทยาไดEรับ
การปรับปรุง
จำนวน 13 
สถานี 

2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมดAานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
2.1 การ
ศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การแจEง 
เตือนภัยและ
การจัดการ
สภาวะวิกฤต 

2.1.1 จำนวน
ผลงานวิจัย 

19 2 2 1 1 1 1 1 5 5 สวพ .   
ศปว. 

สทภ 1-11 
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ประเด็นยุทธศาสตร0/แนวทางการพัฒนาท่ี 5 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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1. พัฒนาประสิทธิภาพองค0กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1.1 พัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ำ  

1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จการ
บริหารจัดการ
ทั่วไปดEาน
ทรัพยากรน้ำ 
(โครงการงาน
บริหารจัดการ
ทั่วไปดEาน
ทรัพยากรน้ำ) 

รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 สลก. 

1.2 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
เพื่อขับเคล่ือนสูB
องค1กรที่มี
สมรรถนะสูง 

1.2.1 คBา
คะแนนตาม
เกณฑ1การ
ประเมินสถานะ
ของหนBวยงาน
ภาครัฐสูBระบบ
ราชการ 4.0 

4.00 3.22 
(402.22) 

3.30 3.40 3.50 3.60 3.80 4.00 4.00 4.00 กพร. 
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1.3 พัฒนา
ระบบ  
e-Learning  
กรม 
ทรัพยากรน้ำ 

1.3.1เจEาหนEาที่
กรมทรัพยากรน้ำ
สามารถเรียนรูE
งานดEาน
ทรัพยากรน้ำ
ผBานระบบ              
e-Learning 

ระบบ  
e-Learning 

จำนวน 1 ระบบ 

- - 1 ระบบ - - - - - - ศสท. /
กพร./
สลก. 

1.4 การขอ
รับรอง
ความสามารถ
หEองปฏิบัติการ
ทดสอบตาม
มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 17025 
(ISO/IEC 
17025: 2017) 

1.4.1 ระดับ
ความสำเร็จใน
การพัฒนา
หEองปฏิบัติการ
ใหEไดEรับรอง
ความสามารถ
หEองปฏิบัติการ
ทดสอบตาม
มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 17025 
(ISO/IEC 
17025: 2017) 

หEองปฏิบัติการ
ไดEรับรอง
ความสามารถ  
ไมBนEอยกวBา 6
พารามิเตอร1 

- - เตรียมความ
พรEอมของ

หEองปฏิบัติการ
เพื่อขอรับการ

รับรอง
ความสามารถ
ในขอบขBาย
ปริมาณสาร
แขวนลอย

ทั้งหมด (Total 
Suspended 
Solids; TSS) 
และปริมาณ

สารละลายน้ำ

จัดทำเอกสาร
ประกอบคำขอ 
และ
ดำเนินการยื่น
คำขอ
ใบรับรอง
ความสามารถ
หEองปฏิบัติการ 
ในขอบขBาย
ปริมาณสาร
แขวนลอย
ทั้งหมด 
(Total 
Suspended 

บำรุงรักษา 
และทวนสอบ
เครื่องมือ และ
จัดหาสาร
มาตรฐาน 
(CRM) 

บำรุงรักษา 
และสอบเทียบ
เครื่องมือ และ
เขEารBวม
ทดสอบความ
ชำนาญ (PT) 

ยื่นขอตBออายุ
การรับรอง
หEองปฏิบัติการ
และ
บำรุงรักษา
เครื่องมือ  

หEองปฏิบัติการ 
ยื่นขอขยาย
ขอบขBาย ใน
พารามิเตอร1

อ่ืนๆ  
เพิ่มเติม 

หEองปฏิบัติการ 
ยื่นขอขยาย
ขอบขBาย ใน
พารามิเตอร1

อ่ืนๆ  
เพิ่มเติม 

สวพ.  
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ทั้งหมด (Total 
Dissolved 

Solids; TDS)  
จำนวน 2 

พารามิเตอร1 

Solids; TSS) 
และปริมาณ
สารละลายน้ำ
ทั้งหมด 
(Total 
Dissolved 
Solids; TDS)  
จำนวน 2 
พารามิเตอร1 

1.5 พัฒนา
ระบบติดตาม
และประเมินผล
งบประมาณ 

1.5.1 จำนวน
ระบบติดตาม
และประเมินผล
งบประมาณ  
ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 1ระบบ 

1 ระบบ - จัดเตรียม
ขอบเขตและ

องค1 
ประกอบของ

ระบบ 

1 ระบบ - - - - - - สนผ./
ศสท. 

 1.5.2 
บำรุงรักษาและ
พัฒนาระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
งบประมาณ ใหE

 - - - บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ
ของผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ
ของผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ
ของผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ
ของผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ
ของผูEใชEบริการ 

บำรุงรักษา
และพัฒนา
ระบบใหE

ตอบสนอง
ความตEองการ
ของผูEใชEบริการ 

สนผ. 
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สามารถใชEงาน
ไดEตBอเน่ือง  

1.6 ศึกษาและ
จัดทำ           
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
รองรับ
พระราชบัญญัติ
คุEมครองขEอมูล
สBวนบุคคล พ.ศ. 
2562 

1.6.1 
ความสำเร็จ
ประกาศ
นโยบายการ
คุEมครองขEอมูล
สBวนบุคคลและ
มีแนวทาง
ปฏิบัติงาน
รองรับ
พระราชบัญญัติ
คุEมครองขEอมูล
สBวนบุคคล พ.ศ. 
2562 

ประกาศ
นโยบายและ

แนวปฏิบัติงาน
รองรับ

พระราชบัญญัติ
คุEมครองขEอมูล                 
สBวนบุคคล พ.ศ. 

2562 

- - 1 เรื่อง - - - - - - ศสท. 

1.7 พัฒนาระบบ
รายงานและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ตัวช้ีวัดของกรม
ทรัพยากรน้ำ 

1.7.1 ระบบการ
ติดตาม
ประเมินผล
ตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติราชการ 

ระบบรายงาน
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

- - 1 ระบบ - - - - - - ศสท./
กพร. 
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1.8 พัฒนา
ระบบกำกับ
ติดตามเรื่อง
รEองเรียน  

1.8.1 ระบบ
กำกับติดตาม
เรื่องรEองเรียน 
 

1 ระบบ - -- - 1 ระบบ - - - - - ศสท. 

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดAานการบริหารจัดการน้ำ 

2.1 บำรุงรักษา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ
คอมพิวเตอร1
และเครือขBาย 

2.1.1 ระบบ
คอมพิวเตอร1
และเครือขBาย
ไดEรับการ
บำรุงรักษาและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

บำรุงรักษาและ
เพิ่ม

ประสิทธิภาพ
ระบบ

คอมพิวเตอร1
และเครือขBาย 
จำนวน 20 

ระบบ 

4 ระบบ  1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

  

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุง 
รักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

5 ระบบ  
(บำรุง 
รักษา) 

5 ระบบ 
(บำรุง 
รักษา) 

  

ศสท.  

2.2 พัฒนาและ
บริหารจัดการ
ระบบ
คอมพิวเตอร1
และเครือขBาย
สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
ภาค 1-11 

2.2.1 ระบบ
คอมพิวเตอร1
และเครือขBาย
สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
ภาค 1-11 
ไดEรับการ
บำรุงรักษาใหEใชE

พัฒนาและ
บริหารจัดการ

ระบบ
คอมพิวเตอร1
และเครือขBาย

สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
ภาค 1-11

2 ระบบ  - 1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

5 ระบบ  
(บำรุงรักษา) 

5 ระบบ  
(บำรุงรักษา) 

ศสท.  
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งานไดEอยBางมี
ประสิทธิภาพ  

จำนวน 17 
ระบบ  

2.3 พัฒนา 
Mobile 
Application 
กรม 
ทรัพยากรน้ำ 

2.3.1 ระบบ
Mobile 
Application 
สำหรับเผยแพรB
ขEอมูลผBาน 
Mobile 
Application 

ระบบ Mobile 
Application 
กรมทรัพยากร
น้ำบน iOS และ 

Android 
จำนวน  
2 ระบบ 

1 ระบบ  - - - - - 1 ระบบ  
(ปรับปรุง) 

- - ศสท. 

2.4 พัฒนา
ระบบหEองสมุด
อิเล็กทรอนิกส1 
(E-Library)  

2.4.1 ระบบ
หEองสมุด
อิเล็กทรอนิกส1ที่
ประชาชน
สามารถเขEาถึง
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส1
ไดE 

ระบบหEองสมุด
อิเล็กทรอนิกส1                 
(E-Library) 

จำนวน                     
1 ระบบ 

1 ระบบ - - - - - - - - ศสท. 

2.5 พัฒนา
ระบบจัดเก็บ
และใหEบริการ
ขEอมูล

2.5.1 ระบบ
จัดเก็บและ
ใหEบริการขEอมูล

ระบบจัดเก็บ
และใหEบริการ

ขEอมูล
สารสนเทศ 

1 ระบบ - - 1 ระบบ 
(เพิ่ม

ประสิทธิภาพ) 

- - - - - ศสท. 
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สารสนเทศใน
องค1กร  

สารสนเทศใน
องค1กร 

จำนวน           
2 ระบบ 

2.6 บำรุงรักษา
ระบบประชุม
ทางไกล
อัตโนมัติ 

2.6.1 ระบบ
ประชุมทางไกล
อัตโนมัติไดEรับ
การบำรุงรักษา
ใหEใชEงานไดE
อยBางมี
ประสิทธิภาพ  

ระบบประชุม
ทางไกล
อัตโนมัติ 
จำนวน 
1 ระบบ  

1 ระบบ  - - - - - - - - ศสท.  

2.7 ดาตEาเลค 
ทรัพยากรน้ำ  
(DWR Data 
Lake) 

2.7.1 ระบบ
ดาตEาเลค 
ทรัพยากรน้ำ 

ระบบดาตEาเลค 
ทรัพยากรน้ำ         

จำนวน 1 ระบบ  

1 ระบบ  - - 1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

- - ศสท. 

2.8 ระบบและ
บริการ                 
ภูมิสารสนเทศ
กลาง (DWR 
GIS Data 
System) 
 

2.8.1 ระบบ
สำหรับใชEงาน
และบริการ 
ภูมิสารสนเทศ
กลาง 

ระบบและ
บริการ                 

ภูมิสารสนเทศ
กลาง   

จำนวน 1 ระบบ 

1 ระบบ  - - 1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

- - ศสท. 
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2.9 จัดทำ 
DWR Data 
Cleansing  
กรม 
ทรัพยากรน้ำ 

2.9.1 ระบบ 
DWR Data 
Cleansing  
กรม 
ทรัพยากรน้ำ 

 DWR Data 
Cleansing กรม
ทรัพยากรน้ำ 

จำนวน           
1 ระบบ 

1 ระบบ - - 1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา)                

- - ศสท. 

2.10 พัฒนา
ระบบการใชE
เทคโนโลยี
ขEอมูลขนาด
ใหญBเพื่อ
พยากรณ1ขEอมูล
ดEานน้ำในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน 

2.10.1 ระบบ
พัฒนาระบบ
การใชE
เทคโนโลยี
ขEอมูลขนาด
ใหญBเพื่อ
พยากรณ1ขEอมูล
ดEานน้ำในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน 

ระบบการใชE
เทคโนโลยี
ขEอมูลขนาด
ใหญBเพื่อ

พยากรณ1ขEอมูล
ดEานน้ำในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน 

จำนวน 1 ระบบ  

1 ระบบ  - - 1 ระบบ   
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา) 

1 ระบบ   
(บำรุงรักษา) 

- - ศสท.  

2.11 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการวัสดุ
ครุภัณฑ1ของกรม
ทรัพยากรน้ำ 

2.11.1 ระบบ
บริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ1
ของกรม
ทรัพยากรน้ำ 

ระบบบริหาร
จัดการวัสดุ
ครุภัณฑ1 ระบบ
จองรถและหEอง
ประชุม จำนวน  
2 ระบบ 

- - 1 ระบบ  - 1 ระบบ              
(เพิ่ม

ประสิทธิภาพ) 

- - - - ศสท. 
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2.12 พัฒนา
ระบบตรวจสอบ
ทะเบียน 
ผูEรับจEาง 

2.12.1 ระบบ
ตรวจสอบ
ทะเบียนผูE
รับจEาง 

ระบบ
ตรวจสอบ
ทะเบียนผูE

รับจEาง จำนวน               
1 ระบบ 

- - 1 ระบบ - - - - - - ศสท. 

2.13 พัฒนา
ระบบจัดเก็บ
และเช่ือมโยง
ประกาศ          
จัดซ้ือจัดจEาง
จากระบบจัดซ้ือ
จัดจEาง (e-GP) 

2.13.1 ระบบ
จัดเก็บและ
เช่ือมโยง
ประกาศ          
จัดซ้ือจัดจEาง
จากระบบจัดซ้ือ
จัดจEาง (e-GP) 

ระบบจัดเก็บ
และเช่ือมโยง

ประกาศ          
จัดซ้ือจัดจEาง

จากระบบจัดซ้ือ
จัดจEาง (e-GP) 

จำนวน 1 ระบบ 

- - 1 ระบบ  - - - - - - ศสท.  

2.14 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการ
ทำงานระยะไกล 

2.14.1 ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการ
ทำงานระยะไกล 

ระบบ
สารสนเทศ           

เพื่อรองรับการ
ทำงานระยะไกล 

จำนวน               
1 ระบบ  

 
 

- - 1 ระบบ  - - - - - - ศสท. 
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2.15 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ขอโครงการ
พัฒนาแหลBงน้ำ
อัตโนมัติ 

2.15.1 ระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ขอโครงการ
พัฒนาแหลBงน้ำ
อัตโนมัติ 

ระบบ
สารสนเทศ

สนับสนุนการ
ขอโครงการ

พัฒนาแหลBงน้ำ
อัตโนมัติ 

จำนวน 1 ระบบ 

- - 1 ระบบ - - - - - - ศสท. 

2.16 ปรับปรุง
หEองประชุม           
สายชลและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภายในหEอง 
ประชุมสายชล  

2.16.1 
ความสำเร็จใน
การปรับปรุง
หEองประชุมใหEมี
ประสิทธิภาพ
พรEอมใชEงาน 

ปรับปรุงหEอง
ประชุม           

สายชลและ
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ภายในหEอง 

ประชุมสายชล 
จำนวน 1 ระบบ 

- - 1 ระบบ  - - - - - - ศสท.  

2.17 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ
หEองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร1 
แมBขBายกรม

2.17.1 ระบบ
หEองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร1แมB
ขBายกรม
ทรัพยากรน้ำมี
ความม่ันคง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบบ
หEองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร1 
แมBขBายกรม

- - 1 ระบบ - - - - - - ศสท.  
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ทรัพยากรน้ำ
เพื่อใหEมีความ
ม่ันคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 

ปลอดภัยตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 27001  

ทรัพยากรน้ำมี
ความม่ันคง

ปลอดภัยตาม
มาตรฐาน 

ISO/IEC 27001 
จำนวน  1 

ระบบ 
2.18 พัฒนา
คลาวด1
แพลตฟอร1มใน
การบริการ
โครงสรEาง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(DWR Private 
Cloud 
Platform) 
 
 

2.18.1 ระบบ
คลาวด1
แพลตฟอร1มใน
การบริการ
โครงสรEาง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 ระบบคลาวด1
แพลตฟอร1มใน

การบริการ
โครงสรEาง
พื้นฐาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

จำนวน 2 ระบบ 

- - 1 ระบบ
(สBวนกลาง) 

1 ระบบ
(สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำ
ภาค) 

- - - - - ศสท.  
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2.19 
บำรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภายในองค1กร 
กรม 
ทรัพยากรน้ำ  

2.19.1 ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภายในองค1กร
กรม 
ทรัพยากรน้ำ
ไดEรับการ
บำรุงรักษาใหE
สามารถใชEงาน
ไดEอยBางตBอเน่ือง 

บำรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ภายในองค1กร 
จำนวน 147 

ระบบ 

- - 4 ระบบ  
(บำรุงรักษา) 

3 ระบบ  
(บำรุงรักษา) 

8 ระบบ  
(บำรุงรักษา) 

11 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

  

11 ระบบ 
(บำรุงรักษา) 

  

55 ระบบ  
(บำรุงรักษา) 

55 ระบบ  
(บำรุงรักษา) 

ศสท.  

2.20 ปรับปรุง
ระบบ           
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส1 

2.20.1 ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส1
พรEอมใชEในการ
รับสBงหนังสือ
และลงนาม
อิเล็กทรอนิกส1 
 
 
 
 

ระบบ 
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส1 
จำนวน             
1 ระบบ 

- - - 1 ระบบ             
(เพิ่ม

ประสิทธิภาพ)  

- - - - - ศสท. 
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2.21 ระบบ
บริการขEอมูล
ดEานทรัพยากร
น้ำอัจฉริยะ  
(AI Chatbot)  
เชิงลึก 

2.21.1 ระบบ
บริการขEอมูล
ดEานทรัพยากร
น้ำอัจฉริยะ  
(AI Chatbot)  
เชิงลึก 

ระบบบริการ
ขEอมูลดEาน

ทรัพยากรน้ำ
อัจฉริยะ  

(AI Chatbot)  
เชิงลึก จำนวน 

1 ระบบ  

- - - 1 ระบบ  - - - - - ศสท. 

2.22 การเรียนรูE
ของเครื่อง
สำหรับอุปกรณ1
ตรวจวัดของ
ทรัพยากรน้ำ 
(Machine 
Learning on 
Water 
Resources Big 
Data) 

2.22.1 พัฒนา
เทคโนโลยีการ
เรียนรูEของ
เครื่องสำหรับ
อุปกรณ1ตรวจวัด
ของ 
ทรัพยากรน้ำ 
(Machine 
Learning on 
Water 
Resources Big 
Data) 
 
 

การเรียนรูEของ
เครื่องสำหรับ

อุปกรณ1ตรวจวัด
ของ 

ทรัพยากรน้ำ 
(Machine 

Learning  on 
Water 

Resources Big 
Data) จำนวน           

1 ระบบ 

- - - - 1 ระบบ - - - - ศสท. 
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3. จัดหาครุภัณฑ0 เคร่ืองมือ อุปกรณ0 สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

3.1 การจัดหา
ครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
เพื่อวิเคราะห1
คุณภาพน้ำ
ทดแทน 

3.1.1 มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
เพื่อวิเคราะห1
คุณภาพน้ำ
ทดแทนของเดิม 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 
ไมBนEอยกวBา  
15 ชุด และมี
เครื่องมือ
ตรวจวัด
คุณภาพน้ำ
ภาคสนาม 
จำนวน 
ไมBนEอยกวBา  
13 ชุด และ 
ชุดอุปกรณ1
เครื่องเก็บ
ตัวอยBางน้ำ  
ไมBนEอยกวBา  
3 ชุด 

- - มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน

หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 

ไมBนEอยกวBา  
1 ชุด และมี
เครื่องมือ
ตรวจวัด

คุณภาพน้ำ
ภาคสนาม 
จำนวน 

ไมBนEอยกวBา  
13 ชุด 

 ชุดอุปกรณ1
เครื่องเก็บ
ตัวอยBางน้ำ  
ไมBนEอยกวBา  

3 ชุด 
 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 
ไมBนEอยกวBา  
1 ชุด  

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 
ไมBนEอยกวBา  
1 ชุด  

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 
ไมBนEอยกวBา  
1 ชุด  

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 
ไมBนEอยกวBา  
1 ชุด  

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน

หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 

ไมBนEอยกวBา  
5 ชุด  

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน

หEองปฏิบัติการ 
จำนวน 

ไมBนEอยกวBา  
5 ชุด  

สวพ. 
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3.2 การจัดหา
ครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
เพื่อตรวจวัด
ทางอุทก- 
อุตุวิทยา
ทดแทน 

3.2.1 ครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
เพื่อตรวจวัด
ทางอุทก- 
อุตุวิทยา
ทดแทน 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทนจำนวน 

11ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก- 
อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11
ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก- 
อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11
ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทน
จำนวน  
11ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11ชุด 

มีครุภัณฑ1
วิทยาศาสตร1
สำหรับใชEใน
ตรวจวัดทาง

อุทก-อุตุวิทยา
ทดแทน

จำนวน 11ชุด 

สวพ. 

3.3 การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

3.3.1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1ที่มี
สภาพพรEอมใชE
งาน  

จัดซ้ือครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1

จำนวน 20 เรื่อง  

4 เรื่อง  1 เรื่อง  1 เรื่อง  1 เรื่อง  1 เรื่อง  1 เรื่อง  1 เรื่อง  5 เรื่อง  5 เรื่อง  ศสท.  

3.4 จัดหา 
ลิขสิทธ์ิ
โปรแกรม
สำหรับงาน
ออกแบบ 

3.4.1 โปรแกรม
สำหรับงาน
ออกแบบที่
ถูกตEองตาม
กฎหมาย 

โปรแกรม
สำหรับการ
ออกแบบ 
จำนวน                   

13 ลิขสิทธ์ิ 
 
 

  13 ลิขสิทธ์ิ (ตBออายุ) (ตBออายุ) (ตBออายุ) (ตBออายุ) (ตBออายุ) (ตBออายุ) ศสท. 
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3.5 จัดหา 
ลิขสิทธ์ิ
โปรแกรม
จัดการ
สำนักงาน 

3.5.1 โปรแกรม
จัดการ
สำนักงานที่
ถูกตEองตาม
กฎหมาย 

โปรแกรม
จัดการ

สำนักงาน 
สำหรับ 1,000 

ผูEใชEงาน 

- - - 1,000 
ผูEใชEงาน 

(ตBออายุ) (ตBออายุ) (ตBออายุ) (ตBออายุ) (ตBออายุ) ศสท. 

4. สรAางการรับรูA ประชาสัมพันธ0 การมีสHวนรHวม และความรHวมมือดAานทรัพยากรน้ำ 
4.1 โครงการ
เผยแพรB
ประชาสัมพันธ1
ดEาน 
ทรัพยากรน้ำ 

4.1.1 
ประชาชน
กลุBมเป|าหมาย
รับทราบขEอมูล
ผลการ
ดำเนินการตาม
ภารกิจของ 
กรม 
ทรัพยากรน้ำ 

รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 สลก. 

4.2 ปรับปรุง
เว็บไซต1กรม
ทรัพยากรน้ำใหE
สอดคลEองกับ
ภารกิจและ 

4.2.1 
ประชาชน
กลุBมเป|าหมาย
รับทราบขEอมูล
ผลการ
ใหEบริการ 

เว็บไซต1 
กรม 

ทรัพยากรน้ำ 
จำนวน 1 

ระบบ 

- - - - - 1 ระบบ 
(ปรับปรุง) 

- - - ศสท. 



 

 

 146 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80  

พันธกิจที่
ปรับปรุง  

กรม 
ทรัพยากรน้ำ 

4.3 โครงการ
สรEางการรับรูE
การมีสBวนรวม
ของผูEมี 
สBวนไดEสBวนเสีย
ดEานการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ำ3 

4.3.1 รEอยละ 
100 ของผูEมี
สBวนไดEสBวนเสีย
รับรูEและมีสBวน
รBวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 รEอยละ 100 สลก./
สสป. 

4.4 โครงการ
เสริมสรEางการมี
สBวนรBวมและ
ศักยภาพความ
เขEมแข็งของ 
อปท. ในการ

4.4.1 รEอยละ
ของ อปท.ไดEรับ
การเสริมสรEาง 
การมีสBวนรBวม
และศักยภาพ
ความเขEมแข็ง
ของ ในการ

รEอยละ 90 - รEอยละ 90 รEอยละ 90 รEอยละ 90 รEอยละ 90 รEอยละ 90 รEอยละ 90 รEอยละ 90 รEอยละ 90 สสป. 

                                                             
3 ระดับการมีสBวนรBวมกำหนดเป|าหมายระดับ 3 ขึ้นไป โดยการมีสBวนรBวมแบBงเปnน 5 ระดับ ดังน้ี (1) การใหEขEอมูล (Inform) การใหEขEอมูลขBาวสารแกBประชาชนเก่ียวกับกิจกรรมตBาง ๆ  
(2) การปรึกษาหารือ (Consult) การเปçดโอกาสใหEแสดงความคิดเห็น (3) การเขEามาเก่ียวขEอง (Involve) การมีสBวนรBวมหรือเก่ียวขEองในกระบวนการตัดสินใจ (4) ความรBวมมือ (Collaborate)  
การมีสBวนรBวมในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ (5) ความรBวมมือ (Empower) การเปçดโอกาสใหEประชาชนมีบทบาทในการเปnนผูEตัดสินใจ 
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80  

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 
(ปp 2564 
จำนวน อปท. 
7,850 แหBง) 

4.5 โครงการ
พัฒนาศูนย1
เรียนรูEเพื่อการ
บริหารจัดการน้ำ
และการจัดการ
ภัยธรรมชาตแิละ
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

4.5.1 ศูนย1การ
เรียนรูE 1 แหBง 
4.5.2 จำนวน
หัวขEอการเรียนรูE
เพื่อเสริมสรEาง
ศักยภาพ
เครือขBาย 
 

ศูนย1การเรียนรูE 
1 แหBง  

หัวขEอการเรียนรูE
ดEานการบริหาร
จัดการน้ำและ
การจัดการภัย

ธรรมชาติ 
ไมBต่ำกวBา  
75 หัวขEอ  

- - 1 แหBง 
+ 

5 หัวขEอ 

1 แหBง 
+ 

5 หัวขEอ 

1 แหBง 
+ 

5 หัวขEอ 

1 แหBง 
+ 

5 หัวขEอ 

1 แหBง 
+ 

5 หัวขEอ 

1 แหBง 
+ 

5 หัวขEอ 

1 แหBง 
+ 

5 หัวขEอ 

สสป. 

4.6 โครงการ
ความรBวมมือ
ระหวBางประเทศ
ดEาน 
ทรัพยากรน้ำ 

4.6.1 จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 
ความรBวมมือ
ระหวBางประเทศ 
 
 

162 30 5 5 5 5 5 7 50 50 สวพ    
สสป 
สปท 
สทภ  
1-11 
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กลยุทธ1/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป|าหมาย หนBวยงาน 
20 ปp 61-64 65 66 67 68 69 70 71-75 76-80  

5. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมดAานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
5.1 การ
ศึกษาวิจัยระบบ
บริหารจัดการ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค1กร 

5.1.1 จำนวน
ผลงานวิจัย 

15 - - 1 1 1 1 1 5 5 สวพ .   
กพร. 
สนผ. 
สลก. 
สทภ  
1-11 



  

 

 149 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

 
 
 
 

แผนที่นำทาง (Road Map) 20 ป6 

 
  

ส8วนที่ 4 

สรุปแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป6 (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

Road map to 2580

ST1  : กำกับ 
ควบคุม อนุรักษ.และ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะและพ้ืนที่
ชุ?มน้ำ

มีมาตรการ หลักเกณฑ. การกำกับ 
ควบคุม กลไกการมีส?วนร?วมในการ
อนุรักษ.และพัฒนาทรัพยากรน้ำ

สาธารณะและพ้ืนที่ชุ?มน้ำ

แหล?งน้ำธรรมชาติที่มี
พ้ืนที่ผิวน้ำเกิน 1,000 ไร? ไดMรับการ

ฟOPนฟูรMอยละ 30 และพ้ืนที่ชุ?มน้ำไดMรับ
การอนุรักษ.คิดเปTนรMอยละ 30

แหล?งน้ำธรรมชาติที่มี
พ้ืนที่ผิวน้ำเกิน 1,000 ไร? ไดMรับการ

ฟOPนฟูรMอยละ 60 และพ้ืนที่ชุ?มน้ำไดMรับ
การอนุรักษ.คิดเปTนรMอยละ 60

แหล?งน้ำธรรมชาติที่มี
พ้ืนที่ผิวน้ำเกิน 1,000 ไร? ไดMรับการ
ฟOPนฟูรMอยละ 90 และพ้ืนที่ชุ?มน้ำ

ไดMรับการอนุรักษ.คิดเปTนรMอยละ 90

ST2  : ฟOPนฟู พัฒนา 
ปรับปรุง ซ?อมแซม 
บริหารโครงการแหล?ง
น้ำและระบบ
กระจายน้ำ

ความสำเร็จในการพัฒนาแหล?งน้ำ
และระบบกระจายน้ำ

1,170 ลMาน ลบ.ม. พ้ืนที่ไดMรับ
ประโยชน. 1.4668 ลMานไร?

ความสำเร็จในการพัฒนาแหล?งน้ำและ
ระบบกระจายน้ำ

3,420 ลMาน ลบ.ม. พ้ืนที่ไดMรับ
ประโยชน. 2.7668 ลMานไร?

ความสำเร็จในการพัฒนาแหล?งน้ำ
และระบบกระจายน้ำ

5,670 ลMาน ลบ.ม. พ้ืนที่ไดMรับ
ประโยชน. 4.0668 ลMานไร?

ความสำเร็จในการพัฒนาแหล?งน้ำ
และระบบกระจายน้ำ

7,810 ลMาน ลบ.ม. พ้ืนที่ไดMรับ
ประโยชน. 5.2 ลMานไร?

ST3  : จัดสรรและ
กำกับควบคุมการใชM
ทรัพยากรน้ำและ
ประปาสัมปทาน

• ความสำเร็จในการจัดทำอนุ
บัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวขMอง 
รวมถึงการปรับปรุง ทบทวน
กฎหมายและพัฒนาระบบ 
e-Service

• ระบบประปาหมู?บMานไดMรับการ
ตรวจสอบเพ่ือใหMมีคุณภาพ
มาตรฐานคิดเปTนรMอยละ 20

• ความสำเร็จในการจัดสรร                   
และควบคุมการใชMน้ำ
(ผูMใชMน้ำประเภทที่ 2 & 3 : 55,000 
ราย)

• ระบบประปาหมู?บMานไดMรับการ
ตรวจสอบเพ่ือใหMมีคุณภาพ
มาตรฐานคิดเปTนรMอยละ 50

• ความสำเร็จในการจัดสรร                   
และควบคุมการใชMน้ำ
(ผูMใชMน้ำประเภทที่ 2 & 3 : 55,000 
ราย)

• ระบบประปาหมู?บMานไดMรับการ
ตรวจสอบเพ่ือใหMมีคุณภาพ
มาตรฐานคิดเปTนรMอยละ 80

• ความสำเร็จในการจัดสรร              
และควบคุมการใชMน้ำในพ้ืนที่
รับผิดชอบโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ 
ทั่วถึงและเปTนธรรม

• ระบบประปาหมู?บMานไดMรับการ
ตรวจสอบเพ่ือใหMมีคุณภาพ
มาตรฐานคิดเปTนรMอยละ 100

ST4  : แจMงเตือนภัย
และการจัดการ
สภาวะวิกฤต

• พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
เตือนภัย เคร่ืองมือ อุปกรณ. ใหM
พรMอมใชMงานครอบคลุมพ้ืนที่
เปtาหมาย
• สรMางความเขMมแข็งของเครือข?าย

ผูMรูMดMานการแจMงเตือนภัย และ
อาสาสมัครดMานอุตุ-อุทกวิทยา 
ใหMมีความรูM และความชำนาญ
• มีระบบเช่ือมโยงขMอมูล เพ่ือการ

พัฒนาศูนย. Hydro-Informatic 
Center ของกรมทรัพยากรน้ำ

• พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
เตือนภัย เคร่ืองมือ อุปกรณ.ใหM
ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงและลุ?มน้ำ
สาขา

• พัฒนาระบบวิเคราะห.และ
ประเมินสถานการณ.น้ำ 

• ความสำเร็จในการแจMงขMอมูลเตือน
ภัย และมีขMอมูลเพ่ือใชMในการ
คาดการณ.สถานการณ.และบริหาร
จัดการน้ำไดMอย?างแม?นยำ ทันต?อ
เหตุการณ.

• ความสำเร็จในการแจMงขMอมูล
เตือนภัย และมีขMอมูลเพ่ือใชMใน
การคาดการณ.สถานการณ.และ
บริหารจัดการน้ำไดMอย?างแม?นยำ 
ทันต?อเหตุการณ.

ST5 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

• มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานหลักและกระบวนการ
ใหMบริการไปสู?ระบบดิจิทัล

• มีองค.ความรูMดMานการบริหาร
จัดการน้ำไดMรับการจัดเก็บอย?าง
เปTนระบบ

• มีการปรับปรุงกระบวนการ
สนับสนุนไปสู?ระบบดิจิทัล

• ทน.เขMาสู?การเปTนองค.กรแห?งการ
เรียนรูM

• มีการบูรณาการกระบวนการใหM
สะดวก รวดเร็ว ถูกตMอง

• ทน. มีแนวปฏิบัติที่ดี และเปTน
ตMนแบบการดำเนินงานดMานการ
อนุรักษ.ทรัพยากรน้ำของโลก

• ทน. เปTน องค.กรดิจิทัลเต็ม
รูปแบบทุกกระบวนการทำงาน
และกระบวนการใหMบริการ

• ทน.มีนวัตกรรมดMานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำที่นำไปสู?การ
ปฏิบัติ และเผยแพร?ไปในระดับ
เวทีโลก

Innovation & 
Artificial Intelligence
ระยะท่ี 2 (2566-2570) 

Integration & 
Collaboration

ระยะท่ี 3 (2571-2575) 

Involved Data Centric 
& Governance

ระยะท่ี 1 (2561-2565) 

Intellectual Capital
ระยะท่ี 4 

(2561-2580)
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5.1 การนำแผนไปสู8การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป? และระยะ 5 ป? มีความสัมพันธFและ
ความเช่ือมโยงระหวLางมิติสิ่งแวดลNอม กับมิติเศรษฐกิจและมิติสังคมอยLางบูรณาการรLวมกันเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำ 
ต้ังแตLตNนน้ำ กลางน้ำ และทNายน้ำใหNมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการสําคัญที่จะผลักดันไปสูLการปฏิบัติ และ
สามารถบรรลุวิสัยทัศนF เป\าหมาย และเป\าประสงคFไดNข้ึนอยูLกับป^จจัยหลายประการ ไดNแกL ความชัดเจนของ
แนวนโยบายและเป\าหมายที่กําหนด การยอมรับ และความเขNาใจตLอบทบาทและหนNาที่ความรับผิดชอบของ
ทุกภาคสLวนในการรLวมดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมอยLางบูรณาการ รวมทั้ง
ระบบและกลไกการถLายทอดสูLการปฏิบัติที่มีความเชื ่อมโยงกันในระดับตLาง ๆ ตั ้งแตLระดับกรม ระดับ
หนLวยงานจนถึงระดับพื้นที่ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูLการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) การเสริมสรNางความรูNความเขNาใจ ตระหนักถึงความสําคัญและพรNอมเขNารLวมในการ
ผลักดันแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป? และระยะ 5 ป? ไปสูLการปฏิบัติ 

2) กําหนดกระบวนการถLายทอดตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสู Lความเปbนเลิศ  
โดยกําหนดคLาเป\าหมายและการใหNน้ำหนัก การถLายทอดแผนงาน/โครงการใหNเหมาะสม พรNอมทั้งจัดทํา
ตารางการถLายทอดยุทธศาสตรFของหนLวยงานระดับหนLวยงาน เพื่อแสดงถึงแผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด และ
เป\าหมายใดมีความสําคัญมากนNอยเพียงใด ซึ่งอาจจะมีความแตกตLางกันไปตามหนNาที่ความรับผิดชอบของ 
แตLละหนLวยงานดังรูปที่ 5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส8วนที่ 5 

การนำแผนไปสู8การปฏบิัตแิละการติดตามประเมิน 

 

การถ%ายทอดแผนปฏิบัติราชการอย%างเป6นระบบ

กรม

สำนัก กอง ศูนย> 
กลุ%ม

ส%วน/งาน

บุคคล
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รูปที่ 5-1 การถLายทอดแผนปฏิบัติราชการอยLางเปbนระบบ 
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สําหรับวิธีการถLายทอดยุทธศาสตรFน้ันสามารถแบLงออกไดNเปbน 4 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 
5-2  คือ 

(1) ร ูปแบบการคัดลอก (Clone) เป bนการคัดลอกทั ้งยุทธศาสตรF ตัวชี ้ว ัด และ 
คLาเป\าหมายมาตรง ไมLเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกวLา ตัวช้ีวัดรLวม (Common KPI หรือ Joint KPI) 

(2) รูปแบบการมีสLวนรLวม (Contribute) เปbนการนํายุทธศาสตรFไปประยุกตFใชN โดยอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรF ตัวชี ้วัด หรือคLาเป\าหมาย แตLสLวนใหญLที ่พบคือการเปลี ่ยนคLาเป\าหมาย  
เปbนแบบการแบLงคLาเป\าหมาย 

(3) รูปแบบกําหนดข้ึนใหมL (Create) เปbนการกําหนดยุทธศาสตรFหรือตัวช้ีวัดข้ึนมาใหมL 
แตLยังคงเกี่ยวขNองกับยุทธศาสตรFหรือตัวช้ีวัดเดิม 

(4) รูปแบบที่ไมLเกี่ยวขNอง (Cancel) หนLวยงานนั้น ๆ  ไมLมีสLวนเกี่ยวขNองกับยุทธศาสตรF
หรือตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5-2 รปูแบบการถLายทอดแผนปฏิบัติราชการอยLางเปbนระบบ 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อถLายทอดแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ  
20 ป? และระยะ 5 ป? ไปสูLการปฏิบัติ 

4) จัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธFที่สามารถเขNาถึงบุคลากรและผูNมีสLวนไดNสLวนเสีย 
ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื ่อใหNเกิดความรู NความเขNาใจเกี ่ยวกับสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของ 
กรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป? และระยะ 5 ป? 

5) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวขNองใหNสามารถทําหนNาที ่สื่อสารและถLายทอดสาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป? และระยะ 5 ป? ไดNอยLางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสLงเสริม

 

รูปแบบการถ)ายทอดแผนปฏิบัติราชการอย)างเป7นระบบ
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กรม
สำนัก/กอง/กลุ)ม/เทียบเท)า

ส)วนราชการในกำกับ

ไม)เกี่ยวขEอง (Cancel) ไม)มีความเกี่ยวขEองกับวัตถุประสงคOเชิงกลยุทธO หรือ ตัวช้ีวัดน้ัน
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วัฒนธรรมการทํางานแบบมุLงเนNนกลยุทธF เพื่อใหNความสําคัญกับการสื่อสารกลยุทธF ตั้งแตLระดับผูNบริหารถึง
ระดับเจNาหนNาที่ 

6) กําหนดใหNการประชุมแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป? และระยะ 5 ป?  
เปbนวาระของการประชุมผูNบริหารประจําทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวน ผลการดําเนินงานใหNทันตLอ
สถานการณFป^จจุบัน รวมถึงการบรรลุเป\าหมายตามวิสัยทัศนF 

7) สรNางระบบการติดตามประเมินผล และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ รวมทั้งแนวทาง 
การสรNางขวัญกําลังใจในการมีสLวนรLวมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ป? และระยะ 
5 ป? สูLเป\าหมายที่กําหนด 

8) กำหนดใหNผูNรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินการผLานระบบติดตามประเมินผล
ของกรม และระบบติดตามและประเมินผลแหLงชาติ Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform (eMENSCR) คือ ระบบสารสนเทศที่ใชNติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนLวยงาน เพื่อใหNหนLวยงานภาครัฐรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการที่สอดคลNองกับยุทธศาสตรFชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เปbนระบบขNอมูลขนาดใหญLที่เช่ือมโยง 
ขNอมูลจากสLวนราชการตLาง ๆ ไดNอยLางบูรณาการ สามารถเผยแพรLรายงานสรุปผลการดําเนินงานที่เกี่ยวขNอง 
ใหNประชาชนทราบ กLอใหNเกิดการมีสLวนรLวมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง
ชLวยลดภาระการใหNขNอมูลเพื่อประกอบการชี ้แจงตLางๆ ของหนLวยงานตามระเบียบวLาดNวยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรFชาติและแผนการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. 2562 

5.2 ขVอเสนอแนะของคณะทำงานฯ  

เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำฯ ใหNมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนF
สูงสุดตLอประชาชน คณะทำงานทบทวนวิสัยทัศนF พันธกิจ ตัวช้ีวัด กระบวนการ โครงการสำคัญตามบทบาท
ภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ ดังน้ี 

1) ผลักดันการกำหนดกรมทรัพยากรน้ำเปbนหนLวยงานรับผิดชอบตามแผนแมLบทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำดNานที่ 4 และดNานที่ 5  

2) เรLงรัดโครงการวิเคราะหFวางโครงการพัฒนา เพิ่มศักยภาพแหลLงน้ำและโครงขLายน้ำใน
พื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อแกNไขป^ญหาภัยแลNงและอุทกภัยอยLางเปbนระบบ โดยพิจารณาการจัดลำดับ
ความสำคัญใหNสอดคลNองกับเกณฑFการใหNคLาน้ำหนักตามทีส่ำนักงานทรัพยากรน้ำแหLงชาติกำหนดซึ่งแตLละ
พื้นที่ แตLละภาคมีขNอกำหนดที่แตกตLางกัน เพื่อใชNเปbนขNอมูลหารือกับหนLวยงานในระดับจังหวัด และเสนอ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด คณะกรรมการลุLมน้ำ และคณะกรรมทรัพยากรน้ำแหLงชาติ
พิจารณาใหNความเห็นชอบ ซึ่งจะถือวLาเปbนกฎหมายกำหนดพื้นที่ใหNกรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบ  โดยมุLงเนNน
ใหNความสำคัญในพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ที่มีผลตLอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลNอม และสังคม พื้นที่เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ยกระดับผลิตภาพในการจดัสรรน้ำกำกับการใชNน้ำประเภท 2 และ 3  พื้นที่เสี่ยงภัยแลNงและอุทกภัย รวมถึง
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การออกแบบแหลLงน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเปbนแหลLงทLองเที่ยวในอนาคตเพื่อสอดคลNองกับรLางแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13  

3) การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณFเสนอเพิ่มเติมเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เครื่องมอืตรวจ
ติดตามสถานการณFน้ำแบบเคลื ่อนที ่ (Mobile Unit) ทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการประมาณ
คLาใชNจLายควรรวมถึงคLาตอบแทนผูNดูแลสถานี และผูNเกี่ยวขNองใหNครบถNวน  

4) กำหนดใหNมีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ 
และทบทวนทุกป?โดยคณะทำงานทบทวนวิสัยทศันF พันธกิจ ตัวช้ีวัด กระบวนการ โครงการสำคัญตามบทบาท
ภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูVทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน̀ พันธกิจ ตัวช้ีวัด 

กระบวนการ โครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ 
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รายช่ือผูVทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน̀ พันธกิจ ตัวช้ีวัด 

กระบวนการ โครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ 

ผูVทรงคุณวุฒิที่ใหVคำปรึกษา 

1. รศ.ดร. สจุริต  คูณธนกุลวงศF คณะวิศวกรรมศาสตรF จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย 
2. นายสริิวิชญ  กลิ่นภักดี ที่ปรกึษาดNานบรหิารลุLมน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหLงชาติ  
3. นายอภิชาติ  รัตนราศร ี ผูNอำนวยการกองประเมินผล 1 สำนักงบประมาณ 

ที่ปรึกษาคณะทำงาน 

1. นายภาดล ถาวรกฤชรัตนF อธิบดีกรมทรพัยากรน้ำ 
2. นายอธิวัฒนF สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรพัยากรน้ำ 
3. นายสมฤทธ์ิ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรพัยากรน้ำ 
4. นางสาวอมรรัตนF พุLมศรีพกัตรF หัวหนNาผูNตรวจราชกรม  
5. นายนิรุติ คูณผล ผูNอำนวยการสำนักบรหิารจัดการน้ำ  
6. นายยรรยงคF อินทฤทธ์ิ ผูNอำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 
7. นางจรรยา ไตรรัตนF ผูNอำนวยการสำนักประสานความรLวมมอืระหวLางประเทศ 
8. นายมงคล หลักเมือง ผูNอำนวยการศูนยFป\องกันวิกฤติน้ำ 
9. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผูNอำนวยการศูนยFสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
10. นายจิระวัฒนF ระติสุนทร ผูNอำนวยการสำนักสLงเสริมและประสานมวลชน 
11. ดร. ประยุทธF ไกรปราบ ผูNอำนวยการสำนักพฒันาแหลLงน้ำ 
12. นายการุณยF  เปรมวุติ ผูNอำนวยการสำนักวิจัย พฒันาและอทุกวิทยา 
13. นายกิตติ จันทรFสLอง เลขานุการกรม 
14. นายธีระชุน บุญสิทธ์ิ ผูNอำนวยการสำนักอนุรักษFและฟíìนฟูแหลLงน้ำ 
15. นายนิทัศนF สดุดีพงษF ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 
17. นายพิสทิธ์ิ ทิพยFโอสถ ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 
18. นายชูชาติ นารอง ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 
19. นายโอภาส ถาวร ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 
20. นายพสิษฐF เอี๋ยวพานิช ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 
21. นายสเุมธ สายทอง ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
22. นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตนF ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 
23. นายสุทัศนF  นุNยเล็ก ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 
24. นายนิมิตร โคตรบัว ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 
25. นายสาธิต รัตนสงิหF ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 
26. นายวิเวช  สุทธิประภา ผูNอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 
27. ผูNชLวยศาสตราจารยF ดร. กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 
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คณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน̀ พันธกิจ ตัวช้ีวัด กระบวนการ โครงการสำคัญตามบทบาท

ภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ 

1. นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข  รองอธิบดีกรมทรพัยากรน้ำ              ประธานคณะทำงานฯ 
2. นายยรรยงคF อินทฤทธ์ิ  ผูNอำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 
3. นางสาวฉัฐสุรียF  หาญวงศF  ผูNตรวจราชการกรม 
4. นางสาวณัฐกาญจนF  แซLต้ัง  ผูNอำนวยการกลุLมตรวจสอบภายใน 
5. นายธงชัย ลิ้มสงวน ผูNอำนวยการกลุLมนิติการ 
6. นายพิพฒันF เรืองงาม รักษาการในตำแหนLงผูNเช่ียวชาญดNานสLงเสริมและประสานมวลชน 

สสป. 
7. นายไตรสทิธ์ิ  วิทูรชวลิตวงษF ผูNเช่ียวชาญเฉพาะดNานระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ สบจ. 
8. นายเรืองวิทยF  เหงNาสสุิทธ์ิ รักษาการในตำแหนLงผูNเช่ียวชาญเฉพาะดNานวิจัยและพฒันา

ทรพัยากรน้ำ สวพ. 
9. นายสรศักด์ิ  ใจประเสริฐ  รักษาการในตำแหนLงผูNเช่ียวชาญเฉพาะดNานระบบการอนุรักษF

แหลLงน้ำ สอน. 
10. นายประสทิธ์ิ  พัวทวี ผูNเช่ียวชาญเฉพาะดNานบรหิารจัดการน้ำ สนผ. 
11. นายสัณหF เข็มประสทิธ์ิ ผูNเช่ียวชาญเฉพาะดNานการพัฒนาและฟíìนฟูแหลLงน้ำ 
12. นายวีระวุธ พรรัตนFพันธุF  ผูNเช่ียวชาญเฉพาะดNานอทุกวิทยา สวพ. 
13. นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล ศสท.  
14. นางสาวภัสสร  ปราบริป ู ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล ศปว. 
15. นางสาวปาริชาติ  บLอคุNม นักวิเคราะหFนโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหนNาที่

ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สวพ. 
16. นางสาวประอร อุดมประเสริฐ ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สปท. 
17. นางสาววารุณี รักษาพล ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สบจ. 
18. นายพงศFพล ผิวงาม ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สพน. 
19. นายนิติพันธุF ตรงการดี ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สอน. 
20. นางสาววรรณอนงคF อุชุโกศลการ ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 1 
21. นางกลัยา  ไวกยี ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 2 
22. นางทองเทียน  วัฒนกNานตง ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 3 
23. นายธนกฤษ ถุวะศร ี ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 4 
24. นางสาวจรรยาภรณF พรหมคุณ รักษาการในตำแหนLงผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมนิผล สทภ. 5 
25 .นางสาวพริมสิริณ   จิโรจพันธุF ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 6 
27. นางประไพ  สุวรรณประสม รกัษาการในตำแหนLงผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 7 
28. นางวิมล โสมสง  ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 8 
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29. นางวิภารัตนF  รัตนวงศFภิญโญ ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 9 
30. นายเตชพัฒนF ดิษณะ ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 10 
31. นายอุทิศ คำมั่น  ผูNอำนวยการสLวนแผนงานและประเมินผล สทภ. 11 
32. นางเพ็ญสินี  จรญัสุวรรณ ผูNอำนวยการสLวนพัสดุ สลก. 
33. นายนพพร พึง่ทรัพยF ผูNอำนวยการสLวนทรพัยากรบุคคล สลก. 
34. นางสาวนพวรรณ จรัสดี  ผูNอำนวยการสLวนคลัง สลก. 
35. นายเทพรัตนF  วิริโยธิน  ผูNอำนวยการสLวนประชาสัมพันธF สลก. 
36. นางสาวรัตนา ทองละมัย ผูNอำนวยการสLวนสารบรรณ สลก. 
37. นางสาวศิรานี เอี่ยมแมNน ผูNอำนวยการสLวนชLวยอำนวยการ สลก. 
38. นายสปุระภาพ พัฒนFสิงหเสนียF ผูNอำนวยการศูนยFเมขลา ศปว. 
39. นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร ผูNอำนวยการสLวนพัฒนาระบบขNอมลูสารสนเทศ ศสท. 
40. นายเทียน  พิบลูยFสวัสด์ิ ผูNอำนวยการสLวนนโยบายและแผน สนผ. 
41. นางนุชจรี ทีฆะ  ผูNอำนวยการสLวนประสานติดตามและประเมินผล สนผ. 
42. นางสาวรัชชนันทF วรรโณภาศ ผูNอำนวยการสLวนอำนวยการ สนผ. 
43. นายบุญยฤทธ์ิ นันทขวNาง ผูNอำนวยการสLวนวิเคราะหFโครงการและงบประมาณ สนผ. 
44. นางสาวกันตพิมพF พานิชยF ผูNอำนวยการสLวนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ สนผ. 
45. นางสาวชมพูนุช  ดลสุขเลิศ ผูNอำนวยการกลุLมพัฒนาระบบบริหาร    คณะทำงานและเลขานุการ 
46. นางวรรณรัฐนา  อดิเรกตระการ นักวิเคราะหFนโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ   ผูNชLวยเลขานุการ 
47. นางสาวกมลา  มัทธกลุพร นักวิเคราะหFนโยบายและแผนปฏิบัติการ             ผูNชLวยเลขานุการ 
48. นางสาวกลัยาณี  มิง่ประยูร นักวิเคราะหFนโยบายและแผนปฏิบัติการ             ผูNชLวยเลขานุการ 
49. นางสาววิสาขา นิลวัตร นักวิเคราะหFนโยบายและแผนปฏิบัติการ           ผูNชLวยเลขานุการ 
50. นางสาวพัชรี มีเย็น เจNาหนNาที่บริหารงานทั่วไป                           ผูNชLวยเลขานุการ 
51. นางธัญลักษณF   สิงหเรศรF เจNาหนNาที่บริหารงานทั่วไป                           ผูNชLวยเลขานุการ 
52. นางสาวจารุวรรณ  เพชรมั่น เจNาหนNาที่วิเคราะหFนโยบายและแผน  ผูNชLวยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ข 
ช่ือภาษาอังกฤษ อักษรย4อ หน4วยงาน 

ท่ี หน4วยงานเดิม ภาษาอังกฤษ ตัวย4อ ท่ี หน4วยงานใหม4 ภาษาอังกฤษ ตัวย4อ 
1 กลุ(มตรวจสอบภายใน Internal Audit Group กตน. 1 กลุ(มตรวจสอบภายใน Internal Audit Group กตน. 

2 กลุ(มพฒันาระบบบริหาร Public Sector Development 

Group 

กพร. 2 กลุ(มพฒันาระบบบริหาร Management Development 

Group 

กพร. 

3 สำนักงานเลขานุการกรม Central Bureau 

Administration 

สลก. 3 สำนักงานเลขานุการกรม Office of the Secretary สลก. 

4 สำนักนโยบายและแผน

ทรัพยากรน้ำ 

Bureau of Water Resources 

Policy and Planning 

สนผ. 4 กองยุทธศาสตรkและแผนงาน Strategy and Planning Division กยผ. 

5 ศูนยkสารสนเทศ 

ทรัพยากรน้ำ 

Water Resources 

Information Center 

ศสท. 5 ศูนยkเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร 

Information and 

Communication Technology 

Center 

ศทส. 

6 สำนักวิจัย พัฒนาและ 

อุทกวิทยา 

Bureau of Research 

Development and 

Hydrology 

สวพ. 6 กองวิจัย พัฒนาและอทุกวิทยา Research Development and 

Hydrology Division 

กวพ. 

7 ศูนยkปvองกันวิกฤติน้ำ Water Crisis Prevention 

Center 

ศปว. 7 กองวิเคราะหkและประเมิน 

สถานการณkน้ำ 

Water Analysis and 

Assessment Division 

กวป. 

8 สำนักบริหารจัดการน้ำ Bureau of Water 

Management 

สบจ. 8 กองส(งเสรมิการจัดสรรน้ำ 

 

Water Management  

Promotion  Division 

กสจ. 
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ท่ี หน4วยงานเดิม ภาษาอังกฤษ ตัวย4อ ท่ี หน4วยงานใหม4 ภาษาอังกฤษ ตัวย4อ 
9 สำนักอนุรักษkและฟ�Äนฟู

แหล(งน้ำ 

Bureau of Water Resources 

Conservation and 

Rehabilitation 

สอน. 9 กองพฒันาแหล(งน้ำ 1 Water Resources 

Development Division 1 

กพน. 1 

10 สำนักพฒันาแหล(งน้ำ Bureau of Water Resources 

Development 

สพน.  10 กองพฒันาแหล(งน้ำ 2 Water Resources 

Development Division 2 

กพน. 2 

11 สำนักส(งเสรมิและประสาน

มวลชน 

Bureau of mass Promotion 

and Coordination 

สสป. 11 กองอนุรักษkทรัพยากรน้ำ Water Resources 

Conservation and 

Rehabilitation Division 

กอน. 

12 สำนักประสานความ

ร(วมมือระหว(างประเทศ 

Bureau of International 

Cooperation 

สปท .     

13 สำนักงานทรัพยากรน้ำ

ภาค 1-11 

Water Resources Regional 

Office 1-11 

สทภ. 1-11 12 สำนักงานทรัพยากรน้ำที ่

 1- 1 1 

Water Resources Office 1-11 สทน. 1-11 

 



  

 

 
162 แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ป8  

ภาคผนวก ค 

บัญชีพ้ืนท่ีชุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำสาธารณะเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ4 

รายชื่อพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ จำนวน 122 แหง่ 
1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (แอ่งเชียงแสน) 
2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบงึโขงหลง 
3. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่ากุดทงิ 
4. แม่น้ำสงครามตอนล่างและบุ่งทาม 
5. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
6. ดอนหอยหลอด 
7. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะลบิง-ปากน้ำตรัง 
8. อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบรุี-ปากคลองกะเปอร ์
9. อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะอ่างทอง 
10. อุทยานแหง่ชาติอ่าวพังงา (อ่าวพงังา) 
11. เกาะระ-เกาะพระทอง 
12. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง) 
13. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (พรุควนข้ีเสี้ยน) 
14. ปากแม่น้ำกระบี ่
15. เกาะกระ 
16. อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท ์
17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบงึบอระเพ็ด 
18. หนองเล็งทราย 
19. กว๊านพะเยา  
20. บึงสีไฟ 
21. ที่ราบลุม่น้ำยม 
22. แม่น้ำสาละวิน 
23. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว 
24. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน 
25. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก 
26. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด 
27. ลำโดมใหญ่และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม 
                                                             
4

 บัญชีข,อมูล ณ ขณะจัดทำแผนปฏิบัติราชการ : กันยายน 2564 
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28. หนองหาน 
29. หนองหานกมุภวาป ี
30. บึงละหาน 
31. ลำปลายมาศ 
32. แม่น้ำโขง 
33. อุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน  
34. อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง 
35. อุทยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ด 
36. อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ ่
37. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
38. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเข่ือนป่าสกัชลสทิธ์ิ 
39. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร 
40. เขตหา้มล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม 
41. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ 
42. ปากแม่น้ำเวฬุ 
43. แม่น้ำแควน้อย 
44. แม่น้ำแควใหญ ่
45. แม่น้ำแม่กลอง 
46. อุทยานแหง่ชาติเขาสก 
47. อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะลันตา 
48. อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสุรินทร ์
49. อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสิมลิัน 
50. อุทยานแหง่ชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมูเ่กาะพีพ ี
51. อุทยานแหง่ชาติทะเลบัน 
52. อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะตะรุเตา 
53. อุทยานแหง่ชาติสริินาถ 
54. อ่าวทุ่งคา-อ่าวสวี 
55. หาดท้ายเหมือง  
56. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ(คูขุด/ขุดสำเภา) 
57. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุง่ทอง 
58. อ่าวปากพนัง  
59. แม่น้ำสายบุร ี
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60. แม่น้ำตาป ี
61. ป่าชายเลนปะเหลียน-ละง ู
62. อ่าวบ้านดอน 
63. อ่าวปัตตานี 
64. ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต 
65. พรุคันธุลี  
66. อุทยานแหง่ชาติแม่ยม  
67. พรหุญ้าท่าตอน  
68. หนองหลวง 
69. หนองฮ่าง  
70. แม่น้ำกก  
71. แม่น้ำปงิ 
72. แม่น้ำวัง  
73. แม่น้ำยม 
74. แม่น้ำน่าน 
75. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู 
76. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแว 
77. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน 
78. หนองกอมเกาะ  
79. หนองปลาคูณ  
80. บึงเกลือ บ่อแก  
81. หนองสามหมื่น  
82. แก่งละว้า  
83. ห้วยเสือเต้น  
84. ลุ่มน้ำโมงตอนล่าง  
85. แม่น้ำมลูและบุ่งทาม  
86. แม่น้ำมลูชีและบุง่ทาม  
87. อุทยานแหง่ชาติหาดวนกร 
88. อุทยานแหง่ชาติเขาแหลม  
89. อุทยานแหง่ชาติเข่ือนศรีนครินทร ์ 
90. อุทยานแหง่ชาติทับลาน 
91. อุทยานแหง่ชาติปางสีดา 
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92. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขียว--เขาชมภู่ 
93. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 
94. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว 
95. เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ  
96. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบงึฉวาก 
97. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน  
98. พรุแมร่ำพงึ 
99. บึงสำนักใหญ่ (หนองจำรงุ) 
100. แม่น้ำเจ้าพระยา 
101. แม่น้ำป่าสัก (ตอนบน) 
102. แม่น้ำท่าจีน 
103. แม่น้ำบางปะกง 
104. แม่น้ำนครนายก 
105. แม่น้ำเพชรบุร ี
106. ที่ราบลุม่ภาคกลางตอนล่าง 
107. ทุ่งโพธ์ิทองหรือทุ่งคำหยาด 
108. อ่าวคุ้งกระเบน 
109. อ่าวไทย 
110. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและระยาบังสา  
111. พรบุ้านไม้ขาว 
112. เกาะแตน  
ทรัพยากรน้ำสาธารณะ จำนวน 43 แหง่ 
1. หนองหล่ม  
2. อ่างเก็บน้ำแม่วะ  
3. พรซุับจำปา  
4. หนองปลาแขยง  
5. อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ 
6. ปากแม่น้ำปราณบุรี  
7. เขตห้ามลา่สัตว์ป่าทะเลหลวง  
8. อุทยานแห่งชาติบางลาง  
9. สวนพฤษศาสตร์ทุ่งค่าย  
10. สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง  
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11. พรเุชิงแส  
12. พรทุ่าปอมคลองสองน้ำ  
13. หนองเบี้ย-หนองควายตก  
14. บึงซำ 
15. หนองหลวง จังหวัดตาก  
16. บึงใหญ ่ 
17. คำชะโนด 
18. หนองไชยวาน  
19. บึงนกโง่  
20. หนองละเลิงเค็ง  
21. อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง  
22. อ่าวไทย-ปากน้ำประแสร ์
23. อ่าวไทย-อ่าวเมืองตราด  
24. อ่าวไทย-นาเกลอืบ้านโคกขาม  
25. อ่าวไทย-ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางป)ู  
26. อ่าวไทย-ปากแม่น้ำเพชรบรุี-ปากทะเล-แหลมผักเบี้ย  
27. พรหุลงัสันทราย  
28. หนองตะพอง  
29. อ่างเก็บน้ำยายแจ๋ว  
30. บึงประจำรัง  
31. หนองอีรมึ-หนองปาน 
32. บึงกุ่ม-บางช้าง  
33. ลำแมล่า 
34. อ่างเก็บน้ำทับเสลา 
35. เข่ือนกระเสียว  
36. แก้มลิงเข่ือนแม่กลอง  
37. บึงน้ำใส  
38. แม่น้ำลัดบ้านเกาะกลาง  
39. พรกุระชิง  
40. พรุคลองน้ำดำ  
41. พรเุขาหัวควาย  
42. พรบุ้านในลุม่-บ้านกุมแป  
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43. พรเุสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-1 แผนที่แสดงพื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
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รูปท่ี ค-2 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีชุPมนำ้ (Wetland) ของประเทศไทย  
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ภาคผนวก ง 

พ้ืนที่แหล3งน้ำที่มีศักยภาพพัฒนาในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

 

 

 

 

รูปท่ี ค-2 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีชุPมนำ้ (Wetland) ของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ง-1 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีแหลPงนำ้ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน  

 



1

ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

11,074.61                  5,547,705.00                  

1 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล ( จนัจวา้, ป่าสกั, โยนก ) เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ 605,803.87           2,239,005.60        16.52                         2,097.00                         

2 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ทะเลสาบเชยีงแสน เชยีงราย เชยีงแสน โยนก 605,805.39           2,239,008.28        16.52                         2,019.00                         

3 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองตาด นครพนม ศรสีงคราม สามผง 1,052,037.81        1,966,837.56        16.47                         1,900.00                         

4 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล (คอ้ทอง,คอ้วงั,โนนคณู,ฟ้าหว่น,สรา้งปี=) ศรสีะเกษ ราษีไศล สรา้งปี= 1,076,865.72        1,701,806.86        16.34                         1,718.00                         

5 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นโนนคณู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย โนนคณู 1,111,763.66        1,663,753.52        16.34                         1,631.00                         

6 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า น ํ:าพงุ สกลนคร ภพูาน หลบุเลา 1,027,188.95        1,880,511.74        16.09                         2,044.00                         

7 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (กดุเคา้,สวนหมอ่น,หนองแปน) ขอนแกน่ มญัจาครี ี กดุเคา้ 880,885.08           1,785,896.76        15.86                         1,937.00                         

8 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุเคา้, ตาํบลสวนหมอ่น, ตาํบลหนองแปน อาํเภอมญัจาครี ี
 จงัหวดัขอนแกน่

ขอนแกน่ มญัจะครี ี กดุเคา้ สวนหมอ่น หนองแปน 964,139.52           1,787,849.13        15.86                         1,591.00                         

9 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองกดุเคา้ ขอนแกน่ มญัจาครี ี สวนหมอ่น 880,707.40           1,785,782.08        15.86                         1,819.00                         

10 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเลงิ บงึกาฬ พรเจรญิ ดอนหญา้นาง 989,871.68           1,999,887.85        15.65                         1,803.00                         

11 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองนาแซง บงึกาฬ เซกา ทา่สะอาด 1,002,615.91        1,990,388.84        15.62                         2,090.00                         

12 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองสงัใหญ ่ นครพนม ศรสีงคราม บา้นขา่ 1,046,562.48        1,957,938.62        15.49                         1,960.00                         

13 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองแซง ขอนแกน่ โคกโพธิV โพธ ิVไชย 867,895.64           1,776,782.18        15.43                         1,993.00                         

14 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (นาแพง,บา้นโคก,โพธิVไชย) ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย นาแพง 868,082.40           1,776,958.04        15.43                         1,932.00                         

15 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า หนองสางนกแซว หนองคาย เมอืงหนองคาย ปะโค 891,113.22           1,971,122.57        15.23                         1,736.00                         

16 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อนเมา่ สกลนคร อากาศอาํนวย สามคัคพีฒันา 1,033,382.79        1,962,513.74        15.09                         2,075.00                         

17 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นธาตสุามหม ื=น ชยัภมู ิ ภเูขยีว บา้นแกง้ 823,719.92           1,814,614.81        15.09                         1,942.00                         

18 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นซง่เตา่ สกลนคร กสุมุาลย์ อ ุม่จาน 1,050,128.31        1,930,996.61        15.05                         2,091.00                         

19 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองกระท ุง่เดงิ บรุรีมัย์ หนองก ี= เยย้ปราสาท 884,305.89           1,628,523.51        14.94                         1,580.00                         

20 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองหลวง สกลนคร คาํตากลา้ หนองบวัสมิ 1,018,499.31        1,981,478.37        14.92                         1,644.00                         

21 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (บา้นโตน้,พระบ,ุหนองแวง) ขอนแกน่ พระยืน บา้นโตน้ 900,361.67           1,803,047.43        14.75                         1,889.00                         

22 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุโคก ขอนแกน่ พระยืน บา้นโตน้ 900,137.05           1,803,086.99        14.75                         1,714.00                         

23 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หว้ยหนองหาน นครพนม ทา่อเุทน พนอม 1,076,160.95        1,961,024.83        14.24                         1,667.00                         

24 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองลาดควาย สกลนคร คาํตากลา้ คาํตากลา้ 1,001,903.04        1,985,447.38        14.22                         2,030.00                         

25 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองระหานน ํ:าใส นครสวรรค ์ โกรกพระ บางประมงุ 610,454.75           1,725,163.66        14.12                         1,763.00                         

26 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล ( โกรกพระ, บางมะฝ่อ, บางประมงุ, นากลาง, ศาลาแดง ) นครสวรรค ์ โกรกพระ โกรกพระ 610,454.16           1,725,167.70        14.12                         1,538.00                         

27 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองศรเีจรญิ อดุรธาน ี เพญ็ บา้นธาต ุ 909,439.60           1,963,692.86        13.91                         1,700.00                         

28 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองหลวง เชยีงราย เมอืงเชยีงราย หว้ยสกั 598,920.00           2,187,900.00        13.73                         2,030.00                         

29 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองลาดควาย อดุรธาน ี คาํตากลา้ คาํตากลา้ 1,001,903.04        1,985,447.38        13.64                         2,075.00                         

30 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองหลวง เชยีงราย เมอืงเชยีงราย หว้ยสกั 598,920.00           2,187,900.00        13.62                         1,944.00                         

31 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึจาํรงุตอนเหนอื ตาํบลชากพง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ระยอง แกลง ซากพง 776,050.60           1,401,593.97        13.51                         1,802.00                         

32 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึจาํรงุตอนเหนอื ระยอง แกลง ชากพง 775,943.70           1,400,396.83        13.51                         1,833.00                         

33 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงัชา้ง อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 934,371.87           1,973,817.49        13.41                         1,905.00                         

34 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองคอน หนองคาย รตันวาปี โพนแพง 947,097.96           2,021,572.31        13.31                         1,569.00                         

35 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า สระน ํ:าบา้นหนองบวัระเหว ชยัภมู ิ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว 798,180.18           1,744,482.83        13.14                         1,997.00                         

36 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสาํราญ อาํเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา และ
ตาํบลละหานนา อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแกน่

ขอนแกน่ นครราชสมีา แกง้สนามนาง แวงนอ้ย โนนสาํราญ ละหานนา 857,615.92           1,748,060.59        13.04                         1,679.00                         

37 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองละหานนา นครราชสมีา แกง้สนามนาง โนนสาํราญ 857,502.30           1,748,277.50        13.04                         1,646.00                         

38 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุฮ ี อบุลราชธาน ี เข ื=องใน นาคาํใหญ ่ 1,101,496.94        1,695,754.46        12.76                         2,003.00                         

39 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล (ทาม,ทา่ไห,นาคาํใหญ ,่เมอืงนอ้ย,ละทาย) อบุลราชธาน ี เข ื=องใน นาคาํใหญ ่ 1,101,965.13        1,696,186.65        12.76                         1,724.00                         

40 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองฝ่ายทา่เรอื นครพนม นาหวา้ บา้นเสยีว 1,036,058.55        1,945,148.49        12.69                         1,884.00                         

41 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าเข ี=อนพลวง จนัทบรุ ี ก ิ=งเขาคชิฌกฏู พลวง 843,530.30           1,417,586.33        12.37                         2,022.00                         

42 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าท ุง่ใหญ ่ อดุรธาน ี ท ุง่ฝน ท ุง่ใหญ ่ 945,510.57           1,939,816.84        12.36                         1,692.00                         

43 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ทา่มะนาว อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นดงุ 953,266.81           1,964,711.52        12.31                         1,731.00                         

44 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเลง็ทราย พะเยา แมใ่จ บา้นเหลา่ 584,940.00           2,146,242.00        12.14                         1,954.00                         

45 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าจ ั :น สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ 1,032,406.51        1,952,626.93        12.13                         1,596.00                         

46 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคางโฮง สกลนคร อากาศอาํนวย โพนงาม 1,033,887.13        1,970,236.44        12.07                         1,760.00                         

47 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:ากดุทงิใหญ ่ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ บงึกาฬ 994,522.83           2,031,898.85        12.00                         1,670.00                         

48 โครงการอนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึสไีฟ (ระยะท ี= 3)จงัหวดัพจิติร พจิติร เมอืงพจิติร ทา่หลวง 642,548.96           1,815,932.14        12.00                         1,805.00                         

49 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า น ํ:าพาน อดุรธาน ี สรา้งคอม เชยีงดา 932,057.38           1,978,513.23        11.98                         1,549.00                         

50 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเชยีงดา, ตาํบลนาสะอาด, ตาํบลสรา้งคอม  อาํเภอสรา้ง
คอม จงัหวดัอดุรธาน ี

อดุรธาน ี สรา้งคอม เชยีงดา นาสะอาด สรา้งคอม 937,180.38           1,976,670.20        11.98                         1,859.00                         

51 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าคลองบางไผ ่ ระยอง บา้นฉาง สาํนกัทอ้น 718,609.46           1,413,830.10        11.91                         1,995.00                         

52 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลหว้ยใหญ ,่ตาํบลสาํนกัทอ้น) ระยอง บา้นฉาง สาํนกัทอ้น 718,704.71           1,414,155.72        11.91                         1,706.00                         

รวม
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ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

53 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึระนาม ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ กดุเสลา 1,129,521.21        1,629,249.69        11.79                         1,648.00                         

54 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหวัชา้ง หนองคาย ทา่บอ่ บา้นถอ่น 885,744.85           1,969,910.36        11.76                         1,834.00                         

55 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  หนองบงึโดนสาธารณประโยชน ์ กาฬสนิธ ุ์ กมลาไสย หลกัเมอืง 994,621.42           1,805,461.95        11.59                         1,940.00                         

56 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  อา่งเกบ็น ํ:าเลงิไถไอก กาฬสนิธ ุ์ ยางตลาด นาด ี 975,211.16           1,815,921.48        11.46                         1,688.00                         

57 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าแกง่หนิต ั :ง ขอนแกน่ แวงใหญ ่ โนนสะอาด 864,754.47           1,767,711.30        11.28                         1,852.00                         

58 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสะอาด (อา่งเกบ็น ํ:าแกง่หนิต ั :ง) ขอนแกน่ แวงใหญ ่ โนนสะอาด 863,790.70           1,768,775.83        11.28                         1,976.00                         

59 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึหนอมกอมเกาะ หนองคาย เมอืงหนองคาย หนองกอมเกาะ 894,686.46           1,975,717.56        11.11                         2,043.00                         

60 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองไชยวาลใหญ ่ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,049,451.11        1,959,681.82        10.96                         1,619.00                         

61 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลขวาว, ตาํบลบงึเกลอื, ตาํบลเมอืงไพร อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ขวาว บงึเกลอื เมอืงไพร 1,036,289.18        1,772,327.18        10.81                         1,536.00                         

62 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  บงึละหาน ชยัภมู ิ จตัรุสั บา้นกอก 809,768.66           1,728,716.97        10.80                         1,525.00                         

63 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นโนนคาํ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ เมอืงไพร 1,037,210.64        1,776,405.00        10.80                         1,794.00                         

64 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบอ่ดาลนอ้ย นครพนม นาทม ดอนเตย 1,040,629.56        1,971,891.82        10.61                         1,548.00                         

65 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหวาย ขอนแกน่ น ํ:าพอง สะอาด 906,440.82           1,853,459.51        10.53                         1,553.00                         

66 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองยอง บงึกาฬ ปากคาด หนองยอง 960,904.10           2,019,769.19        10.27                         2,013.00                         

67 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (พนมไพร,แสนสขุ) รอ้ยเอด็ พนมไพร พนมไพร 1,049,130.98        1,744,479.12        10.23                         1,943.00                         

68 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองแสง อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี กดุสระ 907,645.10           1,939,684.14        10.23                         2,029.00                         

69 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุชเีฒา่ รอ้ยเอด็ พนมไพร พนมไพร 1,044,005.54        1,750,705.21        10.23                         1,952.00                         

70 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นระบบฟแูหลง่น ํ:า บงึระหารบวั ชยันาท หนัคา วงัไกเ่ถ ื=อน 612,878.62           1,657,311.12        10.17                         1,798.00                         

71 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 6 ตาํบล ( ทา่ชยั, ชยันาท, นางลอื, แพรกศรรีาชา, หว้ยง,ู วงัไกเ่ถ ื=อน ) ชยันาท เมอืงชยันาท ทา่ชยั 612,883.68           1,657,310.49        10.17                         1,909.00                         

72 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล (ดอนชา้ง,บา้นเป็ด,บา้นหวา้,เมอืงเกา่,หนองแวง) ขอนแกน่ อาํเภอเมอืงขอนแกน่ ดอนชา้ง 902,712.21           1,815,462.52        9.91                           1,582.00                         

73 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลคลองก ิ=ว (หนองน ํ:า บา้นหวักญุแจ) ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 730,228.00           1,464,831.73        9.74                           1,632.00                         

74 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นหวักญุแจ จ.ชลบรุ ี อ.บา้นบงึ ต.คลองก ิ=ว 730,562.00           1,465,258.00        9.73                           1,701.00                         

75 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองก ิ=ว อา่งเกบ็น ํ:าบา้นบงึขยาย (ชป)  (หนองน ํ:า บา้นหวักญุแจ) ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 730,222.63           1,464,829.84        9.73                           1,545.00                         

76 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุกวา้ง (หนองน ํ:า บา้นโนนด ู)่ ขอนแกน่ บา้นไผ ่ หนองน ํ:า 856,046.23           1,823,764.99        9.68                           2,021.00                         

77 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นโนนด ู่ ขอนแกน่ หนองเรอื กดุกวา้ง 855,207.77           1,824,277.16        9.68                           2,066.00                         

78 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบล ทา่ไมร้วก ( อา่งเกบ็น ํ:าเขาลกูชา้ง ) เพชรบรุ ี ทา่ยาง ทา่ไมร้วก 587,798.38           1,416,129.21        9.62                           1,993.00                         

79 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระน ํ:าสาธารณะ อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี บา้นจั=น 903,208.73           1,921,499.59        9.59                           1,810.00                         

80 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวัระเหว (สระน ํ:าบา้นหนองบวัระเหว) ชยัภมู ิ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว 798,166.08           1,744,510.88        9.57                           1,747.00                         

81 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเครอืเขา บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หอคาํ 959,754.46           2,041,767.20        9.56                           2,067.00                         

82 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองไขน่ ุน่ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,092,045.97        1,681,670.43        9.56                           1,733.00                         

83 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสาบ นครพนม ศรสีงคราม สามผง 1,049,031.36        1,967,766.05        9.50                           1,682.00                         

84 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ครีธีาร จนัทบรุ ี ขลงุ บอ่เวฬ ุ 863,092.15           1,412,860.61        9.37                           1,526.00                         

85 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึพดุซา นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา พดุซา 826,041.33           1,666,405.90        9.35                           1,608.00                         

86 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลพดุซา (บงึพดุซา) นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา พดุซา 826,036.59           1,666,408.01        9.35                           1,520.00                         

87 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึเสนาท นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ บงึเสนาท 622,216.42           1,739,920.15        9.34                           1,759.00                         

88 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองกดุจบัสาธารณประโยชน ์ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หอคาํ 955,267.47           2,037,932.13        9.24                           1,890.00                         

89 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลบงึสาํโรง (หนองบงึสาํโรง) นครราชสมีา แกง้สนามนาง บงึสาํโรง 845,001.10           1,740,857.12        9.15                           1,636.00                         

90 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองบงึสาํโรง นครราชสมีา แกง้สนามนาง บงึสาํโรง 845,010.73           1,740,718.34        9.02                           1,966.00                         

91 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองโคก นครพนม นาหวา้ บา้นเสยีว 1,043,421.55        1,950,414.76        8.93                           1,898.00                         

92 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึบอ่ นครพนม ทา่อเุทน โนนตาล 1,093,765.12        1,949,100.32        8.89                           1,566.00                         

93 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 795,482.12           1,688,696.88        8.86                           2,067.00                         

94 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุพมิาน (บงึถนนหกัใหญ)่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 795,483.60           1,688,696.83        8.86                           1,772.00                         

95 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (โพนทนั,ย่อ,สงเปือย) ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ โพนทนั 1,061,961.20        1,740,317.75        8.86                           1,504.00                         

96 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองเป็นเครอื มหาสารคาม โกสมุพสิยั ยางทา่แจง้ 935,176.58           1,807,306.46        8.75                           1,690.00                         

97 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า เข ื=อนหว้ยก ุม่ ชยัภมู ิ เกษตรสมบรูณ ์ หนองโพนงาม 798,282.88           1,816,598.43        8.72                           1,729.00                         

98 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยทราย ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ บา้นชวน 779,860.85           1,721,379.16        8.67                           1,695.00                         

99 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองแกว้ (หนองออ้) ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หนองแกว้ 1,113,288.49        1,683,231.57        8.61                           2,046.00                         

100 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองออ้ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ หนองแกว้ 1,113,289.81        1,683,227.38        8.61                           1,821.00                         

101 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  กดุวงัซอสาธารณประโยชน ์ กาฬสนิธ ุ์ ฆอ้งชยัพฒันา เหลา่กลาง 984,897.22           1,800,592.54        8.54                           1,924.00                         

102 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นดงหอ หนองคาย รตันวาปี บา้นตอ้น 950,484.00           2,022,133.00        8.54                           1,753.00                         

103 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลชากพง (บงึจาํรงุตอนเหนอื) ระยอง แกลง ซากพง 775,931.53           1,400,313.65        8.51                           1,758.00                         

104 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกป่าจกิ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ ย่อ 1,061,366.25        1,739,811.51        8.38                           1,914.00                         

105 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล ( หนองข ุน่, วงัหมนั, สะพานหนิ, กดุจอก ) ชยันาท วดัสงิห ์ หนองข ุน่ 598,373.85           1,681,549.26        8.38                           1,565.00                         

106 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กระทรวงมหาดไทย (ดงหนองเหนสาธารณประโยชน)์ ชยันาท วดัสงิห ์ หนองข ุน่ 598,370.97           1,681,551.30        8.38                           1,865.00                         

107 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าเชยีงอาด หนองคาย โพนพสิยั เหลา่ตา่งคาํ 913,088.31           1,982,312.59        8.36                           1,921.00                         

108 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุพอก สรุนิทร์ รตันบรุ ี ยางสวา่ง 1,038,521.50        1,700,098.38        8.35                           1,562.00                         

109 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลยางสวา่ง (กดุพอก) สรุนิทร์ รตันบรุ ี ยางสวา่ง 1,038,523.45        1,700,097.94        8.35                           1,801.00                         
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110 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุซาง บงึกาฬ เซกา ซาง 1,026,757.29        1,979,117.48        8.35                           1,523.00                         

111 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุเชยีม ยโสธร เมอืงยโสธร ตาดทอง 1,054,323.77        1,753,083.45        8.26                           1,650.00                         

112 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึหนองคาย หนองคาย เมอืงหนองคาย วดัธาต ุ 904,144.18           1,979,313.76        8.16                           2,067.00                         

113 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นเกาะลอย ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี หาดนางแกว้ 787,916.36           1,545,034.61        8.08                           2,070.00                         

114 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลลาดตะเคยีน,ตาํบลหาดนางแกว้) ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี ลาดตะเคยีน 787,576.76           1,545,269.08        8.08                           2,086.00                         

115 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบอ่สามขา สกลนคร บา้นมว่ง โนนสะอาด 997,513.39           1,988,483.93        8.06                           1,598.00                         

116 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึนกโง ่ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ ศรสีาํราญ 859,325.84           1,768,432.64        8.00                           1,694.00                         

117 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลศรสีาํราญ (บงึนกโง)่ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ ศรสีาํราญ 859,424.07           1,768,350.34        7.94                           1,850.00                         

118 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองลาด สกลนคร เมอืงสกลนคร หนองลาด 1,037,737.63        1,927,135.04        7.74                           1,603.00                         

119 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (นาแก,โนนรงั,บา้นกอก) ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ นาแก 1,088,444.32        1,725,121.20        7.72                           1,851.00                         

120 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าเลงิหวา้ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน โนนรงั 1,088,445.28        1,725,120.30        7.72                           1,707.00                         

121 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลบวันอ้ย (อา่งเกบ็น ํ:ากดุพรหมคาด) ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,092,051.11        1,681,675.81        7.69                           1,569.00                         

122 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากดุพรหมคาด ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,092,045.97        1,681,670.43        7.68                           1,959.00                         

123 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบล แหลม ( อา่งเกบ็น ํ:าท ุง่ทบัใน ) นครศรธีรรมราช หวัไทร แหลม 630,179.60           883,301.48           7.66                           1,837.00                         

124   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าบงึบอระเพด็ จ.นครสวรรค ์ อ.ชมุแสง อ.ทา่ตะโก อ.เมอืง ต.ทบักฤชใต ้ต.พนมเศษ ต.วงัมหากร
 ต.กลางแดด ต.เกรยีงไกร ต.แควใหญ ่
 ต.ปากน ํ:าโพ ต.พระนอน ต.หนองปลงิ

634,294.20           1,735,715.62        7.65                           1,576.00                         

125 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึหลวง นครพนม ศรสีงคราม ศรสีงคราม 1,059,971.35        1,954,640.78        7.65                           1,716.00                         

126 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน รตันวาร ี 1,088,605.88        1,743,083.57        7.55                           1,950.00                         

127 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (รตันวาร,ีสรา้งถอ่นอ้ย,หวัตะพาน) อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน รตันวาร ี 1,088,604.76        1,743,082.65        7.54                           1,639.00                         

128 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล (เข ื=องคาํ,ตาดทอง,น ํ:าคาํใหญ ,่ในเมอืง) ยโสธร เมอืงยโสธร เข ื=องคาํ 1,053,761.94        1,753,032.97        7.52                           1,855.00                         

129 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองท ุง่มน หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 936,419.87           1,985,471.57        7.42                           2,082.00                         

130 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าท ุง่ใหญ ่ บรุรีมัย์ ลาํปลายมาศ หนองโดน 910,169.36           1,647,585.82        7.33                           1,855.00                         

131 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบวัสาธารณประโยชน ์ นครพนม ศรสีงคราม สามผง 1,045,313.59        1,965,980.18        7.33                           1,602.00                         

132 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึหลม่ นครสวรรค ์ ลาดยาว ลาดยาว 579,996.77           1,747,459.06        7.30                           1,856.00                         

133 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองซาํ ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,061,347.63        1,693,792.50        7.30                           1,724.00                         

134 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองฮาฮง บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หนองเขง็ 970,289.41           2,039,425.75        7.29                           1,907.00                         

135 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (หนองอ ึ=ง, รงัแรง้) ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,061,439.18        1,693,753.82        7.29                           1,581.00                         

136 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหว้ยเลงินอ้ย ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โคกส ี 941,542.14           1,798,192.86        7.18                           1,518.00                         

137 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (โคกสงู,บา้นดง,สะอาด) ขอนแกน่ อบุลรตัน ์ โคกสงู 897,993.61           1,855,128.41        7.12                           1,501.00                         

138 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองฮ ู ขอนแกน่ น ํ:าพอง สะอาด 901,524.87           1,858,008.43        7.12                           1,575.00                         

139 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลถอ่นนาลบั, ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดงุ จงัหวดัอดุรธาน ี
และตาํบลนาหนงั, ตาํบลบา้นผอื อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย

หนองคาย บา้นดงุ โพนพสิยั ถอ่นนาลบั นาไหม นาหนงั บา้นผอื 942,864.00           1,978,848.27        7.08                           1,882.00                         

140 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หว้ยเจยีม หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 941,973.85           1,975,368.99        7.08                           1,990.00                         

141 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นหนองปลาเขง็ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ในเมอืง 924,638.02           1,817,506.07        7.03                           1,602.00                         

142 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบ ุง่สาธารณะ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,049,886.99        1,955,489.43        6.99                           1,508.00                         

143 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (คาํไฮ,นานวล,พนมไพร) รอ้ยเอด็ พนมไพร คาํไฮ 1,054,169.80        1,737,260.60        6.88                           1,941.00                         

144 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุกง รอ้ยเอด็ พนมไพร คาํไฮ 1,054,788.28        1,735,120.36        6.88                           1,739.00                         

145 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (คซูอด,น ํ:าคาํ) ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ คซูอด 1,069,833.65        1,689,569.44        6.87                           1,624.00                         

146 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บ ุง่มะแลงดงผกัขา อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,147,252.27        1,696,549.43        6.79                           2,064.00                         

147 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ทา่ชา้ง,บ ุง่มะแลง) อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,147,253.42        1,696,554.97        6.79                           1,700.00                         

148 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ทา่ชา้ง,บ ุง่ไหม) อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,143,941.84        1,688,211.00        6.69                           1,721.00                         

149 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซนั อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,143,938.10        1,688,208.21        6.69                           2,062.00                         

150 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึชวน อดุรธาน ี เพญ็ นาพ ู่ 899,840.70           1,946,021.67        6.60                           2,056.00                         

151 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองนกกลด สกลนคร พงัโคน ไฮหย่อง 1,006,899.57        1,932,376.99        6.51                           1,547.00                         

152 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล สไุหงปาด ี( อา่งเกบ็น ํ:าโคกยาง ) นราธวิาส สไุหงปาด ี สไุหงปาด ี 820,810.19           680,644.74           6.47                           1,910.00                         

153 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองกระมลั ศรสีะเกษ ขนุหาญ โพธิVวงศ ์ 1,087,567.18        1,629,672.41        6.43                           1,965.00                         

154 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพนครก (เรงิหนองกอก) สรุนิทร์ ทา่ตมู โพนครก 1,011,172.08        1,706,794.75        6.38                           2,008.00                         

155 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า เรงิหนองกอก สรุนิทร์ ทา่ตมู โพนครก 1,011,167.73        1,706,792.07        6.37                           1,667.00                         

156 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา คาํโพน 1,140,356.34        1,769,440.79        6.36                           1,921.00                         

157 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นระบบฟแูหลง่น ํ:า บงึกระจบั ชยันาท หนัคา หนัคา 608,744.12           1,660,898.91        6.34                           1,610.00                         

158 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเมอืงเกา่ (หนองน ํ:าบา้นดงเย็น 1) ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี เมอืงเกา่ 796,646.70           1,548,251.22        6.34                           1,991.00                         

159 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ( หนัคา, สามงา่มทา่โบสถ ์) ชยันาท หนัคา หนัคา 608,748.86           1,660,897.52        6.34                           1,946.00                         

160 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าสระน ํ:าสาธารณะ หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 934,931.45           1,982,005.70        6.34                           2,000.00                         

161 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นดงเย็น ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี เมอืงเกา่ 796,660.23           1,548,253.21        6.34                           1,566.00                         

162 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (บวันอ้ย,ล ิ:นฟ้า) ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,083,084.38        1,682,462.88        6.33                           2,082.00                         

163 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นดนิดาํ ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ล ิ:นฟ้า 1,083,087.84        1,682,462.46        6.32                           1,960.00                         
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164 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองจนัทรส์าธารณประโยชน ์ บงึกาฬ ศรวีไิล ศรวีไิล 1,002,506.18        2,019,445.03        6.23                           1,527.00                         

165 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล สไุหงปาด ี( บงึบา้นปีเหลง็ ) นราธวิาส สไุหงปาด ี สไุหงปาด ี 821,663.26           690,743.96           6.21                           2,059.00                         

166 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็หนองหญา้ขอ้ อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นหนิโงม 936,368.27           1,968,740.53        6.21                           1,921.00                         

167 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นดอนเสยีด บงึกาฬ โซพ่สิยั คาํแกว้ 978,514.26           2,010,913.03        6.15                           1,665.00                         

168 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสนัโดด ยโสธร มหาชนะชยั ผอืฮ ี 1,069,101.94        1,712,910.92        6.14                           1,551.00                         

169 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (กดุน ํ:าใส,น ํ:าออ้ม,ผอืฮ)ี ยโสธร คอ้วงั กดุน ํ:าใส 1,068,403.17        1,713,195.39        6.13                           1,675.00                         

170 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากดุหวาย ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ คซูอด 1,069,831.95        1,689,571.39        6.10                           1,759.00                         

171 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลนาจอมเทยีน,ตาํบลบางเสร)่ ชลบรุ ี สตัหบี จอมเทยีน 712,060.52           1,410,995.55        6.00                           1,685.00                         

172 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นนาตาล หนองคาย โพนพสิยั เหลา่ตา่งคาํ 919,354.62           1,988,961.85        6.00                           1,819.00                         

173 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยต ู1้ ชลบรุ ี สตัหบี บางเสร ่ 712,042.98           1,410,998.84        6.00                           1,681.00                         

174 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแวงพมันา อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี นากวา้ง 901,527.73           1,940,842.42        5.95                           1,838.00                         

175 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลดอนชา้ง, ตาํบลบา้นเป็ด, ตาํบลบา้นหวา้, ตาํบลเมอืงเกา่, 
ตาํบลหนองแวง อาํเภอพระยืน จงัหวดัขอนแกน่

ขอนแกน่ พระยืน ดอนชา้ง บา้นเป็ด บา้นหวา้ เมอืงเกา่ 
หนองแวง

903,660.65           1,813,597.09        5.91                           2,053.00                         

176 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (นางราํ,สาํพะเนยีง) นครราชสมีา ประทาย นางราํ 885,273.79           1,713,344.98        5.91                           1,726.00                         

177 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึแกง่น ํ:าตอ้น ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ดอนชา้ง 903,058.58           1,814,693.61        5.90                           1,830.00                         

178 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล (เชยีงเพง็,ท ุง่มน,ศรฐีาน,เหลา่ไฮ) ยโสธร ป่าต ิ:ว เชยีงเพง็ 1,075,954.63        1,747,423.75        5.90                           2,052.00                         

179 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหาญ ยโสธร ป่าต ิ:ว ศรฐีาน 1,075,958.76        1,747,423.86        5.90                           1,971.00                         

180 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองฝากแฝง หนองคาย โพนพสิยั สรา้งนางขาว 929,402.68           1,984,144.19        5.88                           2,054.00                         

181 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าไชยวาล นครพนม นาทม หนองซน 1,040,323.42        1,985,999.24        5.86                           2,067.00                         

182 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (กดุขาคมี,ทบัใหญ)่ สรุนิทร์ รตันบรุ ี กดุขาคมี 1,021,959.90        1,711,697.98        5.84                           1,624.00                         

183 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุขาคมี สรุนิทร์ รตันบรุ ี กดุขาคมี 1,021,965.08        1,711,698.05        5.84                           1,515.00                         

184 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบอ่คว ั :นสาธารณประโยชน ์ สกลนคร อากาศอาํนวย ทา่กอ้น 1,027,054.41        1,968,293.27        5.83                           2,009.00                         

185 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (ขวาว,บงึเกลอื,เมอืงไพร) รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ขวาง 1,036,903.97        1,773,100.31        5.81                           1,612.00                         

186 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึคนั สกลนคร โพนนาแกว้ นาตงวฒันา 1,065,505.12        1,905,146.25        5.78                           1,878.00                         

187 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพธิVไชย (อา่งเกบ็น ํ:าหนองแปน) ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย โพธิVไชย 864,788.90           1,774,576.52        5.76                           1,600.00                         

188 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองแปน ขอนแกน่ โคกโพธิV โพธ ิVไชย 890,269.57           1,790,751.07        5.75                           1,933.00                         

189 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าบงึออ้ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรคต์ก 616,545.10           1,731,744.89        5.74                           1,981.00                         

190 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:า บา้นโนนสะอาด ขอนแกน่ ชมุแพ โนนสะอาด 821,993.94           1,834,574.45        5.74                           1,917.00                         

191 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสะอาด (อา่งเกบ็น ํ:า บา้นโนนสะอาด) ขอนแกน่ หนองเรอื โนนสะอาด 822,595.99           1,834,471.07        5.74                           1,981.00                         

192 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ( ตะเคยีนเล ื=อน, นครสวรรคต์ก ) นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ ตะเคยีนเล ื=อน 616,542.73           1,731,747.30        5.74                           1,648.00                         

193 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  บงึแพง มหาสารคาม โกสมุพสิยั แพง 925,456.37           1,803,539.08        5.73                           1,690.00                         

194 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (กดุเมอืงฮาม,คอนกาม) ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย กดุเมอืงฮาม 1,072,541.11        1,689,124.52        5.72                           1,505.00                         

195 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุเมอืงฮาม ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย กดุเมอืงฮาม 1,072,535.66        1,689,127.22        5.72                           1,761.00                         

196 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองแลง้ อดุรธาน ี ท ุง่ฝน ท ุง่ฝน 953,515.08           1,935,988.33        5.67                           1,631.00                         

197 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองซง เชยีงราย เทงิ หนองแรด 619,537.00           2,169,360.00        5.65                           1,592.00                         

198 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นโพนกอ่ นครพนม ศรสีงคราม นาคาํ 1,064,586.90        1,958,422.47        5.63                           1,524.00                         

199 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเข ื=องคาํ (หนองน ํ:า บา้นปากเป่ง) ยโสธร เมอืงยโสธร เข ื=องคาํ 1,053,856.71        1,744,349.98        5.62                           1,946.00                         

200 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นปากเป่ง ยโสธร เมอืงยโสธร เข ื=องคาํ 1,052,832.68        1,743,512.62        5.62                           1,952.00                         

201 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองกดุหวาย ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ ลาดใหญ ่ 846,967.56           1,745,464.00        5.61                           1,894.00                         

202 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (โนนสะอาด,ลาดใหญ)่ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ ลาดใหญ ่ 847,775.59           1,746,749.31        5.61                           1,836.00                         

203 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองอเีลงิ หนองคาย โพนพสิยั ชมุชา้ง 933,687.84           1,986,910.01        5.59                           1,722.00                         

204 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ท ุง่หนองแด อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี กดุสระ 904,674.28           1,934,833.82        5.58                           1,591.00                         

205 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุกะเหลบิ ยโสธร เมอืงยโสธร หนองเป็ด 1,069,581.84        1,760,513.26        5.52                           1,969.00                         

206 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (หนองเป็ด,หนองหนิ) ยโสธร เมอืงยโสธร หนองเป็ด 1,069,586.80        1,760,515.59        5.52                           1,966.00                         

207 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองกดุใหญ ่ อดุรธาน ี พบิลูย์รกัษ์ นาทราย 935,381.59           1,945,815.93        5.52                           1,806.00                         

208 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบงึขามเปี:ย บงึกาฬ บ ุง่คลา้ บ ุง่คลา้ 1,030,658.22        2,026,685.93        5.48                           1,637.00                         

209 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองเครอืเชา นครพนม บา้นแพง นางวั 1,051,392.40        1,996,362.90        5.48                           2,045.00                         

210 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองท ุง่มน สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 982,016.30           1,950,232.52        5.48                           1,842.00                         

211 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าตาํบลหนองเปือย สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ 1,034,652.90        1,954,560.60        5.47                           1,621.00                         

212 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหาดทา่เสา ( บงึประจาํรงั ) ชยันาท เมอืงชยันาท หาดทา่เสา 616,599.64           1,680,050.82        5.45                           1,905.00                         

213 โครงการศกึษาหนองหาร จ.สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อ.เมอืง ต.ธาตเุชงิชมุ ต.ฮางโฮง ต.เชยีงเครอื
 ต.ทา่แร ่ต.นาแกว้ ต.บา้นแป้น ต.

เหลา่ปอแดง ต.มว่งลายฃ

1,051,251.16        1,910,196.68        5.45                           1,525.00                         

214 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึประจาํรงั ชยันาท เมอืงชยันาท หาดทา่เสา 616,601.24           1,680,055.31        5.45                           1,803.00                         

215 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองทพัคา่ย บรุรีมัย์ สตกึ ชมุแสง 976,670.87           1,691,095.09        5.41                           -                                  

216 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสวงันอง นครพนม นาทม นาทม 1,036,801.74        1,971,482.89        5.39                           -                                  

217 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลพรมเทพ (อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตาอ ุน่) สรุนิทร์ ทา่ตมู พรมเทพ 997,525.30           1,702,990.60        5.38                           1,687.00                         

218   โครงการศกึษากวา๊นพะเยา จ.พะเยา อ.เมอืงพะเยา ต.เวยีง ต.บา้นตอ๋ม ต.บา้นสาง ต.แม ่
ใส ต.แมต่ ํeา ต.บา้นต ุน่

591,226.73           2,119,634.06        5.35                           1,967.00                         
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219 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า สระบงึพระ นครราชสมีา โชคชยั ทา่ลาดขาว 838,949.20           1,623,389.59        5.34                           2,041.00                         

220 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัถ ํ:า สกลนคร พรรณานคิม ไร่ 1,017,215.74        1,914,184.73        5.32                           -                                  

221 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหมกั อดุรธาน ี เพญ็ จอมศรี 911,401.74           1,977,190.92        5.31                           1,714.00                         

222 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองโอน อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี หนองไผ ่ 914,911.48           1,916,117.64        5.27                           -                                  

223 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองเปลอืยอนูหลงสาธารณประโยชน ์ สกลนคร เมอืงสกลนคร หนองลาด 1,032,659.35        1,922,235.78        5.27                           -                                  

224 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้นเหลอืง หนองคาย โพนพสิยั ชมุชา้ง 932,262.02           1,992,444.95        5.26                           -                                  

225 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตาอ ุน่ สรุนิทร ์ ทา่ตมู พรมเทพ 997,524.35           1,702,995.54        5.26                           -                                  

226 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า บงึแทน่ นครราชสมีา โนนแดง สาํพะเนยีง 885,276.68           1,713,346.55        5.26                           -                                  

227 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหลบุเสอื รอ้ยเอด็ โพนทอง สวา่ง 1,034,804.70        1,801,039.41        5.25                           1,766.00                         

228 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองเคยีงนอ้ย ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ เมอืง 1,111,125.52        1,620,635.58        5.23                           -                                  

229 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หว้ยต ิfกช ู ศรสีะเกษ ภสูงิห ์ หว้ยต ึfกช ู 1,055,612.11        1,618,094.22        5.22                           -                                  

230 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล (กงุ,โจดมว่ง,ดา่น,ด ู)่ ศรสีะเกษ ศลิาลาด กงุ 1,047,050.67        1,712,290.36        5.18                           1,991.00                         

231 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแลง้ สกลนคร พงัโคน มว่งไข ่ 1,001,040.07        1,932,153.36        5.16                           1,688.00                         

232 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองแซง ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โคกส ี 918,660.37           1,826,665.73        5.16                           1,633.00                         

233 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึแทน่ นครราชสมีา โนนแดง สาํพะเนยีง 885,276.68           1,713,346.55        5.12                           1,691.00                         

234 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองท ุง่ใหญ ่ อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นมว่ง 963,823.00           1,968,610.00        5.12                           1,611.00                         

235 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองหมกั อดุรธาน ี เพญ็ จอมศรี 911,401.74           1,977,190.92        5.10                           -                                  

236 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองระฆงั หนองคาย ทา่บอ่ บา้นเด ื=อ 883,160.69           1,970,568.25        5.10                           -                                  

237 โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเขาเขยีวเขาชมภ ู่ จ.ชลบรุ ี อ.บา้นบงึ อ.ศรรีาชา ต.บางพระ ต.หนองขาม ต.ซ ํ:าซาก ต.
บา้นบงึ ต.คลองก ิ=ว

716,126.00           1,459,104.11        5.10                           1,958.00                         

238 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองกระหวนั ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ ขนนุ 1,126,980.33        1,623,338.79        5.08                           -                                  

239 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บ ุง่เชยีงขวญัสาธารณประโยชน ์ รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี เชยีงขวญั 1,008,721.57        1,794,571.74        5.07                           1,567.00                         

240 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลน ํ:าทรง ( หนองน ํ:าทรง ) นครสวรรค ์ พยุหะครี ี น ํ:าทรง 616,975.30           1,710,010.69        5.06                           1,805.00                         

241 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าทรง นครสวรรค ์ พยุหะครี ี น ํ:าทรง 616,979.91           1,710,005.83        5.06                           1,861.00                         

242 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าบงึแต ้ สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ดา่นมว่งคาํ 1,066,298.46        1,901,391.86        5.05                           -                                  

243 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (โนนสาํราญ,ละหานนา) นครราชสมีา บา้นเหล ื=อม บา้นเหล ื=อม 857,610.67           1,748,310.25        5.04                           1,547.00                         

244 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุสเีฒา่ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน สรา้งถอ่ 1,089,894.72        1,700,861.70        5.03                           2,029.00                         

245 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสรา้งถอ่ (กดุสเีฒา่) อบุลราชธาน ี เข ื=องใน สรา้งถอ่ 1,090,588.56        1,700,684.97        5.03                           1,817.00                         

246 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (เชยีงขวญั,พระธาต)ุ รอ้ยเอด็ เชยีงขวญั เชยีงขวญั 1,004,712.23        1,795,011.19        5.01                           1,527.00                         

247 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า บงึประจาํรงั ชยันาท เมอืงชยันาท หาดทา่เสา 616,601.24           1,680,055.31        5.00                           -                                  

248 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองบงึขามเปี:ย บงึกาฬ บ ุง่คลา้ บ ุง่คลา้ 1,030,658.22        2,026,685.93        5.00                           -                                  

249 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเคยีงนอ้ย ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ เมอืง 1,111,125.52        1,620,635.58        4.98                           1,681.00                         

250 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าบงึออ้ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรคต์ก 616,545.10           1,731,744.89        4.97                           -                                  

251 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองระหอก นครราชสมีา โนนแดง โนนแดง 878,898.65           1,708,191.56        4.96                           1,717.00                         

252 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนแดง (อา่งเกบ็น ํ:าหนองระหอก) นครราชสมีา โนนแดง โนนแดง 878,898.92           1,708,196.88        4.95                           1,647.00                         

253 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเปลอืยอนูหลงสาธารณประโยชน ์ สกลนคร เมอืงสกลนคร หนองลาด 1,032,659.35        1,922,235.78        4.94                           2,025.00                         

254 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเป็ด หนองคาย ทา่บอ่ กองนาง 880,918.12           1,982,892.61        4.93                           1,842.00                         

255 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าไชยวาล นครพนม นาทม หนองซน 1,040,323.42        1,985,999.24        4.93                           -                                  

256 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าข ุน่ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ หนองขาม 853,736.60           1,754,907.94        4.92                           1,743.00                         

257 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองท ุง่มน สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 982,016.30           1,950,232.52        4.91                           -                                  

258 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสะอาด (หนองน ํ:าข ุน่) ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ โนนสะอาด 854,928.87           1,753,730.24        4.91                           1,649.00                         

259 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  อา่งเกบ็น ํ:าเลงิเปีอย กาฬสนิธ ุ์ รอ่งคาํ สามคัค ี 1,001,244.18        1,806,941.05        4.88                           1,841.00                         

260 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (โพนงาม,สามคัค,ีเหลา่ออ้ย) กาฬสนิธ ุ์ กมลาไสย โพนงาม 1,001,332.26        1,807,231.43        4.88                           1,589.00                         

261 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึปรอืแวง นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรต ิ หนองงเูหลอืม 846,748.49           1,667,437.37        4.88                           2,085.00                         

262 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุปโูต ่ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน แดงหมอ้ 1,094,296.18        1,699,779.55        4.87                           1,630.00                         

263 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองงเูหลอืม (บงึปรอืแวง) นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรต ิ หนองงเูหลอืม 846,753.65           1,667,433.25        4.87                           1,736.00                         

264 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (แดงหมอ้,นาคาํใหญ)่ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน แดงหมอ้ 1,094,247.69        1,700,567.09        4.87                           1,601.00                         

265 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากะบาลเลยีว สรุนิทร์ พนมดงรกั ตาเมยีง 962,610.35           1,596,177.88        4.83                           1,784.00                         

266 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสะอาด (หนองโอก) ขอนแกน่ น ํ:าพอง สะอาด 900,634.14           1,855,577.30        4.82                           1,700.00                         

267 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองซง เชยีงราย เทงิ หนองแรด 619,537.00           2,169,360.00        4.80                           -                                  

268 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองโอก ขอนแกน่ น ํ:าพอง สะอาด 900,775.02           1,857,821.93        4.80                           1,877.00                         

269 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองแคสาธารณประโยชน ์ รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี มะอ ึ 1,007,247.69        1,781,503.55        4.79                           1,505.00                         

270 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองเขยีว เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ใต ้ 599,055.35           2,234,720.61        4.77                           -                                  

271 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าลาํพระเพลงิ1 นครราชสมีา วงัน ํ:าเขยีว วงัหม ี 792,162.04           1,591,568.88        4.74                           1,896.00                         

272 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุเมอืงฮาม ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย กดุเมอืงฮาม 1,072,535.66        1,689,127.22        4.73                           -                                  

273 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (เบดิ,หนองหลวง) สรุนิทร์ รตันบรุ ี เบดิ 1,034,731.35        1,690,661.83        4.73                           2,004.00                         

274 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นหนองบวั สรุนิทร์ โนนนารายณ ์ หนองหลวง 1,034,733.46        1,690,663.53        4.73                           1,582.00                         

275 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล ( จนัจวา้, สนัทราย, จนัจวา้ใต ้, จอมสวรรค ์) เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ 599,059.59           2,234,715.61        4.70                           2,005.00                         
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276 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองเขยีว เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ใต ้ 599,055.35           2,234,720.61        4.70                           2,046.00                         

277 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าบงึคนั สกลนคร โพนนาแกว้ นาตงวฒันา 1,065,505.12        1,905,146.25        4.70                           -                                  

278 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองงาม อดุรธาน ี บา้นผอื กลางใหญ ่ 862,180.93           1,973,033.59        4.68                           1,766.00                         

279 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองแลง้ สกลนคร พงัโคน มว่งไข ่ 1,001,040.07        1,932,153.36        4.67                           -                                  

280 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลโคกมา้ (หนองโสน) บรุรีมัย์ ประโคนชยั โคกมา้ 935,595.55           1,620,977.98        4.66                           1,506.00                         

281 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองโสน บรุรีมัย์ ประโคนชยั โคกมา้ 935,600.13           1,620,980.25        4.66                           1,848.00                         

282 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึแต ้ สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ดา่นมว่งคาํ 1,066,298.46        1,901,391.86        4.64                           2,054.00                         

283 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บงึโดน รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ กลาง 1,026,730.88        1,778,395.76        4.64                           1,865.00                         

284 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (จาํปาขนั,เดน่ราษฎร,์ศรสีวา่ง) รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ จาํปาขนั 1,030,270.33        1,727,675.08        4.64                           1,615.00                         

285 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองพนัขนั รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ จาํปาขนั 1,030,269.45        1,727,680.13        4.63                           1,574.00                         

286 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยระไซร ้ สรุนิทร ์ เมอืงสรุนิทร์ สวาย 965,082.39           1,641,718.57        4.63                           2,021.00                         

287 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองนาแซง หนองคาย เมอืงหนองคาย สองหอ้ง 906,699.58           1,967,154.18        4.63                           -                                  

288 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลกลาง (บงึโดนสาธารณประโยชน)์ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ กลาง 1,027,402.96        1,777,880.25        4.61                           1,544.00                         

289 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตาอ ุน่ สรุนิทร ์ ทา่ตมู พรมเทพ 997,524.35           1,702,995.54        4.61                           2,076.00                         

290 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:า บา้นสนามบนิ ขอนแกน่ ชมุแพ โนนสะอาด 819,801.85           1,837,436.88        4.60                           1,824.00                         

291 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ธงธาน,ีบงึนคร) รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี ธงธาน ี 1,021,209.64        1,785,083.18        4.59                           1,687.00                         

292 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บงึจวิสาธารณประโยชน ์ รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี ธงธาน ี 1,018,347.15        1,786,393.69        4.59                           1,974.00                         

293 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (บา้นปรอื,สงูเนนิ) บรุรีมัย์ กระสงั บา้นปรอื 962,441.35           1,642,379.25        4.58                           1,562.00                         

294   โครงการศกึษาบงึละหาน จ.ชยัภมู ิ อ.จตัรุสั ต.ละหาน ต.หนองบวัใหญ ่ต.หนองบวั
บาน

810,065.44           1,730,167.32        4.55                           2,000.00                         

295 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลแสนสขุ (กดุเคง็) รอ้ยเอด็ พนมไพร แสนสขุ 1,049,364.73        1,751,670.25        4.54                           2,084.00                         

296 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุเคง็ รอ้ยเอด็ พนมไพร แสนสขุ 1,048,996.66        1,751,289.23        4.54                           1,656.00                         

297 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าสระหนองผอื นครพนม ศรสีงคราม ศรสีงคราม 1,059,035.86        1,958,207.72        4.54                           -                                  

298 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองกดุใหญ ่ อดุรธาน ี พบิลูย์รกัษ์ นาทราย 935,381.59           1,945,815.93        4.53                           -                                  

299 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นหว้ยตากดา้ย ชลบรุ ี พานทอง หนองตาํลงึ 724,922.27           1,481,001.27        4.53                           1,887.00                         

300 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (ตาํบลมาบไผ,่ตาํบลหนองกะขะ,ตาํบลหนองตาํลงึ) ชลบรุ ี บา้นบงึ มาบไผ ่ 724,943.91           1,480,955.07        4.53                           1,585.00                         

301 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองกวาง บรุรีมัย์ กระสงั หนองเตง็ 968,588.75           1,646,217.94        4.51                           2,015.00                         

302 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากดุนาแซง สรุนิทร์ ทา่ตมู หนองบวั 1,011,204.88        1,703,566.20        4.51                           1,712.00                         

303 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (น ํ:าเขยีว,หนองบวั) สรุนิทร์ รตันบรุ ี น ํ:าเขยีว 1,011,200.26        1,703,565.48        4.51                           1,783.00                         

304 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าตาํบลหนองเปือย สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ 1,034,652.90        1,954,560.60        4.49                           -                                  

305 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองเขน อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน สรา้งถอ่นอ้ย 1,088,077.68        1,733,339.36        4.49                           1,932.00                         

306 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองงาม อดุรธาน ี บา้นผอื กลางใหญ ่ 862,180.93           1,973,033.59        4.48                           -                                  

307 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองบงึปากเข ื=อน ขอนแกน่ น ํ:าพอง บา้นขาม 918,931.60           1,834,184.31        4.47                           1,887.00                         

308 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบงึโพนทอง รอ้ยเอด็ โพนทอง สระนกแกว้ 1,034,084.90        1,807,260.32        4.47                           1,756.00                         

309 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหมดั อดุรธาน ี กมุภวาปี หนองหวา้ 931,187.24           1,889,054.13        4.46                           1,509.00                         

310 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระหนองผอื นครพนม ศรสีงคราม ศรสีงคราม 1,059,035.86        1,958,207.72        4.45                           1,933.00                         

311 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองโอน อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี หนองไผ ่ 914,911.48           1,916,117.64        4.42                           2,088.00                         

312 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองทพัคา่ย บรุรีมัย์ สตกึ ชมุแสง 976,670.87           1,691,095.09        4.39                           2,015.00                         

313 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลชมุแสง (หนองทพัคา่ย) บรุรีมัย์ สตกึ ชมุแสง 976,666.48           1,691,092.26        4.39                           1,990.00                         

314 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองโคตร ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ บา้นเป็ด 905,540.88           1,820,670.31        4.38                           1,506.00                         

315 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นทา่หลวง หนองคาย เฝ้าไร ่ วงัหลวง 952,200.00           2,003,213.38        4.37                           2,035.00                         

316 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองกระหวนั ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ ขนนุ 1,126,980.33        1,623,338.79        4.34                           1,907.00                         

317 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า บงึปรอืแวง นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรต ิ หนองงเูหลอืม 846,748.49           1,667,437.37        4.30                           -                                  

318 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หว้ยต ิfกช ู ศรสีะเกษ ภสูงิห ์ หว้ยต ึfกช ู 1,055,612.11        1,618,094.22        4.30                           2,086.00                         

319   โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเขาอา่งฤาไน จ.จนัทบรุ ี
จ.ชลบรุ ี

จ.สระแกว้
จ.ฉะเชงิเทรา

จ.ระยอง

อ.ทา่ใหม ่อ.บอ่ทอง อ.วงัน ํ:า
เย็น อ.สนามชยัเขต อ.ทา่
ตะเกยีบ อ.แกลง อ.แกง่

หางแมว

ต.ทา่ตะเกยีบ 812,167.45           1,484,809.56        4.30                           1,727.00                         

320 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นดอนเสยีด บงึกาฬ โซพ่สิยั คาํแกว้ 978,514.26           2,010,913.03        4.30                           -                                  

321 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองสระหลวง อบุลราชธาน ี ดอนมดแดง ดอนมดแดง 1,152,389.05        1,701,068.45        4.29                           -                                  

322 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ดนู,โนนสงั) ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ ดนู 1,102,456.84        1,680,839.78        4.27                           1,924.00                         

323 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองจรเข ้ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ ดนู 1,102,453.62        1,680,835.28        4.25                           1,571.00                         

324 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัแสง นครพนม ศรสีงคราม นาคาํ 1,068,567.38        1,960,129.38        4.24                           1,626.00                         

325 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นดงต ิ:ว นครพนม ธาตพุนม นาถอ่น 1,113,331.16        1,904,223.35        4.22                           -                                  

326 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองฮา่ง เชยีงราย พาน ทานตะวนั 584,114.00           2,154,662.00        4.22                           1,914.00                         

327 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ( บาเระใต,้ ไทรทอง ) นราธวิาส บาเจาะ บาเระใต ้ 797,283.14           725,275.18           4.21                           1,885.00                         

328 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองระฆงั หนองคาย ทา่บอ่ บา้นเด ื=อ 883,160.69           1,970,568.25        4.20                           1,909.00                         

329 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _เชยีงดา,นาสะอาด,สรา้งคอม_ อดุรธาน ี สรา้งคอม นาสะอาด 932,076.36           1,978,616.57        4.17                           2,199.00                         
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330 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โคกกวา้ง,บ ุง่คลา้_ บงึกาฬ บ ุง่คลา้ โคกกวา้ง 1,030,608.24        2,026,795.11        4.17                           2,166.00                         

331 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองกดุโย ้ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ โคกกอ่ง 1,010,940.60        2,030,532.26        4.17                           -                                  

332 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลชมุแสง _หนองทพัคา่ย_ บรุรีมัย์ สตกึ ชมุแสง 976,666.48           1,691,092.26        4.17                           1,934.00                         

333 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสามผง _อา่งเกบ็น ํ:าหนองเลงิ_ นครพนม ศรสีงคราม สามผง 1,054,010.70        1,964,658.98        4.17                           2,121.00                         

334 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองไมเ้สยีม บรุรีมัย์ ปะคาํ หทูาํนบ 902,973.71           1,591,726.41        4.16                           2,094.00                         

335 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลวงัหลวง _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง_ู หนองคาย เฝ้าไร ่ วงัหลวง 952,066.79           2,003,204.93        4.16                           2,125.00                         

336 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ ศรถีอ้ย, ป่าแฝก, บา้นเหลา่, เจรญิราษฎร ์_ พะเยา แมใ่จ บา้นเหลา่ 584,939.39           2,146,238.42        4.15                           2,274.00                         

337 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ธงธาน,ีบงึนคร_ รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี ธงธาน ี 1,021,209.64        1,785,083.18        4.15                           1,892.00                         

338 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _จอมศร,ีเหลา่ตา่งคาํ_ อดุรธาน ี เพญ็ จอมศรี 913,127.82           1,982,226.07        4.13                           2,251.00                         

339 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _เข ื=องคาํ,ตาดทอง,น ํ:าคาํใหญ ,่ในเมอืง_ ยโสธร เมอืงยโสธร ตาดทอง 1,053,761.94        1,753,032.97        4.13                           2,220.00                         

340 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นดงต ิ:ว นครพนม ธาตพุนม นาถอ่น 1,113,331.16        1,904,223.35        4.13                           2,046.00                         

341 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ทา่กอ้น,นาฮ,ีโพนงาม_ สกลนคร อากาศอาํนวย โพนงาม 1,027,381.77        1,968,390.54        4.10                           2,207.00                         

342 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองเครอืเชา นครพนม บา้นแพง นางวั 1,051,392.40        1,996,362.90        4.09                           -                                  

343 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกดุพมิาน _บงึถนนหกัใหญ_่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 795,483.60           1,688,696.83        4.08                           2,184.00                         

344 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาสงิห,์ศรวีไิล_ บงึกาฬ ศรวีไิล ศรวีไิล 1,002,259.07        2,019,130.80        4.08                           1,846.00                         

345 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บา้นขาม,หนองตมู_ ขอนแกน่ น ํ:าพอง บา้นขาม 918,632.38           1,833,915.34        4.08                           2,265.00                         

346 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวัสมิ _อา่งเกบ็น ํ:าหนองหลวง_ สกลนคร คาํตากลา้ หนองบวัสมิ 1,018,413.46        1,981,735.11        4.07                           1,970.00                         

347 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองงเูหลอืม _บงึปรอืแวง_ นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรต ิ หนองงเูหลอืม 846,753.65           1,667,433.25        4.05                           2,021.00                         

348 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลนาเพยีง _หนองบอ่สะออืสาธารณประโยชน_์ สกลนคร กสุมุาลย์ นาเพยีง 1,054,626.77        1,931,447.77        4.05                           2,037.00                         

349 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพธิVวงศ ์_หนองกระมลั_ ศรสีะเกษ ขนุหาญ โพธิVวงศ ์ 1,087,564.31        1,629,674.98        4.05                           1,807.00                         

350 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _นาดง,บา้นตอ้น,พระบาทนาสงิห,์โพนแพง_ หนองคาย รตันวาปี พระบาทนาสงิห์ 949,150.99           2,020,999.56        4.04                           2,176.00                         

351 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองโดน _อา่งเกบ็น ํ:าท ุง่ใหญ_่ บรุรีมัย์ ลาํปลายมาศ หนองโดน 910,165.75           1,647,584.44        4.03                           2,075.00                         

352 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่บอ่สงคราม _อา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา_ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,050,096.54        1,955,208.12        4.02                           1,919.00                         

353 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _เจรญิศลิป์,ท ุง่แก_ สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 982,074.13           1,950,272.59        4.02                           1,927.00                         

354 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นเป็ด _หนองโคตร_ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ บา้นเป็ด 905,817.59           1,820,498.24        4.01                           1,994.00                         

355 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _นาดง,โนนศลิา,สมสนกุ,หนองยอง_ บงึกาฬ ปากคาด หนองยอง 960,937.67           2,019,801.10        4.01                           1,961.00                         

356 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล ( ยางตาล ,ย่านมทัร,ีกลางแดด) นครสวรรค ์ โกรกพระ ยางตาล 619,438.13           1,721,263.39        4.01                           1,555.00                         

357 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพนครก _เรงิหนองกอก_ สรุนิทร์ ทา่ตมู โพนครก 1,011,172.08        1,706,794.75        4.00                           1,977.00                         

358 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุกวา้ง _หนองน ํ:า บา้นโนนด ู_่ ขอนแกน่ หนองเรอื กดุกวา้ง 856,046.23           1,823,764.99        4.00                           2,155.00                         

359 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัแสง นครพนม ศรสีงคราม นาคาํ 1,068,567.38        1,960,129.38        4.00                           -                                  

360 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _หนองอ ึ=ง, รงัแรง้_ ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,061,439.18        1,693,753.82        3.99                           2,142.00                         

361 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาํบลพลวง,ตาํบลวงัแซม้_ จนัทบรุ ี ก ิ=งเขาคชิฌกฏู พลวง 843,544.73           1,417,598.03        3.99                           2,212.00                         

362 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลซาง _อา่งเกบ็น ํ:ากดุซาง_ บงึกาฬ เซกา ซาง 1,026,848.97        1,980,036.98        3.99                           2,042.00                         

363 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองนาแซง หนองคาย เมอืงหนองคาย สองหอ้ง 906,699.58           1,967,154.18        3.98                           1,732.00                         

364 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้นเหลอืง หนองคาย โพนพสิยั ชมุชา้ง 932,262.02           1,992,444.95        3.98                           1,501.00                         

365 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโนนแดง _อา่งเกบ็น ํ:าหนองระหอก_ นครราชสมีา โนนแดง โนนแดง 878,898.92           1,708,196.88        3.98                           1,848.00                         

366 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _คา่ยบกหวาน,สองหอ้ง_ หนองคาย เมอืงหนองคาย สองหอ้ง 906,955.58           1,967,405.71        3.98                           2,264.00                         

367 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบล ทบัใต ้_ สระน ํ:าบา้นวงักระทะ, สระน ํ:าวงักะทะ _ ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ ทบัใต ้ 599,061.72           1,385,818.76        3.98                           2,067.00                         

368 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลชมุชา้ง _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้นเหลอืง_ หนองคาย โพนพสิยั ชมุชา้ง 932,250.30           1,992,473.97        3.98                           2,033.00                         

369 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองลาด _หนองลาด_ สกลนคร เมอืงสกลนคร หนองลาด 1,037,698.71        1,927,149.89        3.98                           1,856.00                         

370 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองแกว้ _หนองออ้_ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ หนองแกว้ 1,113,288.49        1,683,231.57        3.98                           2,255.00                         

371 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองกนัแจม่ ศรสีะเกษ ไพรบงึ ไพรบงึ 1,079,016.56        1,634,486.25        3.97                           -                                  

372 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสรา้งถอ่นอ้ย _อา่งเกบ็น ํ:าหนองเขน_ อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน สรา้งถอ่นอ้ย 1,088,081.99        1,733,334.81        3.96                           1,897.00                         

373 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ชทีวน,ทา่ไห_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน ทา่ไห 1,105,284.92        1,697,973.16        3.95                           2,071.00                         

374 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ชทีวน,ทา่ไห) อบุลราชธาน ี เข ื=องใน ชทีวน 1,105,284.92        1,697,973.16        3.95                           1,974.00                         

375 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบอ่ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน ชทีวน 1,106,765.38        1,699,304.79        3.95                           1,841.00                         

376 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุกวา้ง ขอนแกน่ บา้นแฮ โคกสาํราญ 858,689.71           1,822,803.98        3.94                           2,018.00                         

377 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โคกสาํราญ,บา้นแฮด_ ขอนแกน่ บา้นแฮด โคกสาํราญ 898,154.70           1,795,469.10        3.94                           2,031.00                         

378 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (โคกสาํราญ,บา้นแฮด) ขอนแกน่ บา้นแฮด โคกสาํราญ 898,154.70           1,795,469.10        3.94                           1,750.00                         

379 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสวาย _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยระไซร_้ สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ สวาย 965,086.97           1,641,720.32        3.94                           1,928.00                         

380 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาเพยีง,อ ุม่จาน_ สกลนคร กสุมุาลย์ อ ุม่จาน 1,050,151.63        1,930,892.86        3.93                           1,994.00                         

381 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลไพรบงึ _หนองกนัแจม่_ ศรสีะเกษ ไพรบงึ ไพรบงึ 1,079,013.56        1,634,491.15        3.93                           2,286.00                         

382 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นขา่ _อา่งเกบ็น ํ:าบอ่เปลอืย_ นครพนม ศรสีงคราม บา้นขา่ 1,040,773.14        1,962,018.77        3.93                           2,255.00                         

383 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองกนัแจม่ ศรสีะเกษ ไพรบงึ ไพรบงึ 1,079,016.56        1,634,486.25        3.93                           1,835.00                         

384 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _เชยีงขวญั,พระธาต_ุ รอ้ยเอด็ เชยีงขวญั เชยีงขวญั 1,004,712.23        1,795,011.19        3.93                           2,264.00                         

385 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุขาคมี,ทบัใหญ_่ สรุนิทร์ รตันบรุ ี กดุขาคมี 1,021,959.90        1,711,697.98        3.92                           2,033.00                         

386 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ บาเระใต,้ ไทรทอง _ นราธวิาส บาเจาะ บาเระใต ้ 797,283.14           725,275.18           3.91                           1,896.00                         
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387 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัถ ํ:า สกลนคร พรรณานคิม ไร่ 1,017,215.74        1,914,184.73        3.91                           1,667.00                         

388 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ( ชมุพล, คลองร ี) สงขลา สทงิพระ ชมุพล 650,361.58           839,186.30           3.91                           1,991.00                         

389 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลไร ่_อา่งเกบ็น ํ:าวงัถ ํ:า_ สกลนคร พรรณานคิม ไร่ 1,017,138.59        1,914,126.46        3.91                           1,891.00                         

390 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ ชมุพล, คลองร ี_ สงขลา สทงิพระ ชมุพล 650,361.58           839,186.30           3.91                           1,879.00                         

391 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _นาแก,โนนรงั,บา้นกอก_ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ นาแก 1,088,444.32        1,725,121.20        3.91                           1,825.00                         

392 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ขวาว,บงึเกลอื,เมอืงไพร_ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ เมอืงไพร 1,036,903.97        1,773,100.31        3.91                           2,180.00                         

393 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทา่ลาดขาว _สระบงึพระ_ นครราชสมีา โชคชยั ทา่ลาดขาว 838,946.08           1,623,388.31        3.90                           2,082.00                         

394 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองพนัขนั รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ จาํปาขนั 1,030,269.45        1,727,680.13        3.87                           -                                  

395 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหลวง สกลนคร สวา่งแดนดนิ หนองหลวง 965,552.68           1,928,941.40        3.87                           2,077.00                         

396 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองหลวง _หนองหลวง_ สกลนคร สวา่งแดนดนิ หนองหลวง 965,558.53           1,928,912.40        3.87                           1,886.00                         

397 โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูพฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบกระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝนในตาํบลอา่งทอง, ตาํบลน ํ:า
แวน อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา

พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง น ํ:าแวน 629,186.60           2,155,164.85        3.87                           1,569.00                         

398 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่ชา้ง,บ ุง่ไหม_ อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,143,941.84        1,688,211.00        3.87                           2,169.00                         

399 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _คซูอด,น ํ:าคาํ_ ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ คซูอด 1,069,833.65        1,689,569.44        3.87                           1,829.00                         

400 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสวงันอง นครพนม นาทม นาทม 1,036,801.74        1,971,482.89        3.87                           1,627.00                         

401 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่สะอาด _หนองนาแซง_ บงึกาฬ เซกา ทา่สะอาด 1,002,658.18        1,990,431.47        3.85                           1,956.00                         

402 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ หว้ยสกั, เวยีงชยั, ดอนศลิา, เมอืงชมุ _ เชยีงราย เมอืงเชยีงราย หว้ยสกั 598,915.98           2,187,899.22        3.85                           1,911.00                         

403 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นดงเย็น ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี เมอืงเกา่ 796,660.23           1,548,253.21        3.84                           -                                  

404 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึโลโพ ชยัภมู ิ บา้นเขวา้ ล ุม่ลาํช ี 814,784.84           1,735,141.12        3.84                           2,072.00                         

405 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _คาํไฮ,นานวล,พนมไพร_ รอ้ยเอด็ พนมไพร คาํไฮ 1,054,169.80        1,737,260.60        3.83                           2,237.00                         

406 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _แคนดง,ปะเคยีบ,สระบวั_ บรุรีมัย์ แคนดง แคนดง 945,489.60           1,701,921.75        3.82                           1,967.00                         

407 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (แคนดง,ปะเคยีบ,สระบวั) บรุรีมัย์ แคนดง แคนดง 945,489.60           1,701,921.75        3.82                           1,959.00                         

408 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาหนงั _สระน ํ:าสาธารณะ_ หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 934,651.86           1,982,255.71        3.81                           1,900.00                         

409 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองระหอก นครราชสมีา โนนแดง โนนแดง 878,898.65           1,708,191.56        3.81                           -                                  

410 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ตล ิ=งชนั _ หนองน ํ:าบา้นคลองยวน _ กระบ ี= เหนอืคลอง ตล ิ=งชนั 497,707.76           882,429.59           3.81                           2,032.00                         

411   โครงการศกึษาหนองเลง็ทราย จ.พะเยา อ.แมใ่จ ต.บา้นเหลา่ ต.ศรถีอ้ย ต.เจรญิราษฎร ์
ต.แมใ่จ

585,775.64           2,143,950.40        3.81                           2,005.00                         

412 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบล ตล ิ=งชนั ( หนองน ํ:าบา้นคลองยวน ) กระบ ี= เหนอืคลอง ตล ิ=งชนั 497,707.76           882,429.59           3.81                           1,919.00                         

413 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ดอนเตย,นาทม_ นครพนม นาทม ดอนเตย 1,042,443.07        1,969,517.30        3.80                           2,040.00                         

414 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นกระเทยีม สรุนิทร์ สงัขะ กระเทยีม 1,005,561.31        1,618,107.84        3.80                           1,722.00                         

415 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกระเทยีม _อา่งเกบ็น ํ:าบา้นกระเทยีม_ สรุนิทร์ สงัขะ กระเทยีม 1,005,559.02        1,618,109.92        3.80                           2,126.00                         

416 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองท ุง่ใหญ ่ อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นมว่ง 963,823.00           1,968,610.00        3.79                           -                                  

417 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลล ุม่ลาํช ี_บงึโลโพ_ ชยัภมู ิ บา้นเขวา้ ล ุม่ลาํช ี 814,748.59           1,735,155.35        3.79                           2,134.00                         

418 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลล ุม่ลาํช ี(บงึโลโพ) ชยัภมู ิ บา้นเขวา้ ล ุม่ลาํช ี 814,748.59           1,735,155.35        3.79                           1,569.00                         

419 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาหนงั _หนองท ุง่มน_ หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 936,391.64           1,986,664.45        3.77                           2,299.00                         

420 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นหนิโงม 933,045.27           1,968,311.87        3.77                           1,718.00                         

421 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _คาํโพน,นาหวา้,โนนสวาง,หว้ย_ อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา คาํโพน 1,140,355.33        1,769,444.38        3.77                           2,170.00                         

422 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _เด ื=อศรคีนัไชย,ไฮหย่อง_ สกลนคร วานรนวิาส เด ื=อศรคีนัไชย 1,004,152.59        1,934,539.87        3.76                           2,299.00                         

423 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _บา้นยวด,บา้นหนิโงม,สรา้งคอม_ อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 933,151.29           1,968,302.59        3.76                           2,220.00                         

424 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นโคกไพศาล สกลนคร วานรนวิาส เด ื=อศรคีนัไชย 1,004,369.35        1,934,630.22        3.76                           2,085.00                         

425 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลน ํ:าทรง _ หนองน ํ:าทรง _ นครสวรรค ์ พยุหะครี ี น ํ:าทรง 616,975.30           1,710,010.69        3.75                           1,906.00                         

426 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ตะโละกาโปร ์_ หนองน ํ:าทา่ดา่น _ ปัตตาน ี ยะหริ=ง ตะโละกาโปร์ 767,952.38           759,823.98           3.74                           2,087.00                         

427 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _กดุน ํ:าใส,น ํ:าออ้ม,ผอืฮ_ี ยโสธร มหาชนะชยั ผอืฮ ี 1,068,403.17        1,713,195.39        3.74                           2,272.00                         

428 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล สามพระยา _ อา่งเกบ็น ํ:าวโิมกขสนัถว ์_ เพชรบรุ ี ชะอาํ สามพระยา 592,818.80           1,397,764.27        3.74                           2,289.00                         

429 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่ก ุม่ _หนองน ํ:าบา้นคลองขวาง_ ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 895,083.31           1,367,627.01        3.74                           2,215.00                         

430 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลศรดีงเย็น _ หนองเบ ี:ย _ เชยีงใหม ่ ไชยปราการ ศรดีงเย็น 511,657.59           2,172,777.00        3.74                           1,971.00                         

431 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองเบ ี:ย เชยีงใหม ่ ไชยปราการ ศรดีงเย็น 511,660.00           2,172,780.00        3.74                           1,922.00                         

432 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลศรดีงเย็น ( หนองเบ ี:ย ) เชยีงใหม ่ ไชยปราการ ศรดีงเย็น 511,657.59           2,172,777.00        3.74                           1,783.00                         

433 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นคลองขวาง ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 895,076.85           1,367,613.26        3.74                           2,051.00                         

434 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นโคกไพศาล สกลนคร วานรนวิาส เด ื=อศรคีนัไชย 1,004,369.35        1,934,630.22        3.73                           -                                  

435 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลวงัหม ี_อา่งเกบ็น ํ:าลาํพระเพลงิ1_ นครราชสมีา วงัน ํ:าเขยีว วงัหม ี 792,165.61           1,591,569.07        3.73                           1,866.00                         

436 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _แดงหมอ้,นาคาํใหญ_่ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน นาคาํใหญ ่ 1,094,247.69        1,700,567.09        3.73                           1,909.00                         

437 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองไฮหนองแวง ขอนแกน่ ชนบท โนนพะยอม 891,422.62           1,771,960.63        3.73                           2,055.00                         

438 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองใหญส่าธารณประโยชน ์ กาฬสนิธ ุ์ หนองกงุศร ี หนองใหญ ่ 954,024.87           1,849,744.32        3.73                           1,641.00                         

439 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองกดุแร ่ บงึกาฬ โซพ่สิยั โซ ่ 975,438.51           1,998,151.69        3.73                           1,599.00                         

440 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองใหญ ่_หนองใหญส่าธารณประโยชน_์ กาฬสนิธ ุ์ หนองกงุศร ี หนองใหญ ่ 953,771.91           1,850,004.92        3.73                           2,230.00                         

441 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 6 ตาํบล ( จนัจวา้, สนัทราย, ทา่ขา้วเปลอืก, จนัจวา้ใต ้, จอมสวรรค,์ โยนก ) เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ 606,258.42           2,233,020.59        3.73                           2,079.00                         
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442 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโนนพะยอม _หนองไฮหนองแวง_ ขอนแกน่ ชนบท โนนพะยอม 880,112.16           1,780,386.27        3.73                           1,961.00                         

443 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนพะยอม (หนองไฮหนองแวง) ขอนแกน่ ชนบท โนนพะยอม 880,112.16           1,780,386.27        3.73                           1,662.00                         

444 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โพธิVหมากแขง้,หนองซน_ นครพนม นาทม หนองซน 1,040,268.17        1,986,030.52        3.72                           1,879.00                         

445 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โคกกอ่ง,ชยัพร_ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ชยัพร 1,010,989.12        2,030,473.81        3.72                           1,979.00                         

446 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดอนมดแดง _หนองสระหลวง_ อบุลราชธาน ี ดอนมดแดง ดอนมดแดง 1,152,385.46        1,701,069.48        3.72                           1,957.00                         

447 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโซ ่_หนองหญา้คา_ บงึกาฬ โซพ่สิยั โซ ่ 975,937.52           1,997,046.90        3.72                           1,864.00                         

448 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองกดุโย ้ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ โคกกอ่ง 1,010,940.60        2,030,532.26        3.72                           1,812.00                         

449 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองสระหลวง อบุลราชธาน ี ดอนมดแดง ดอนมดแดง 1,152,389.05        1,701,068.45        3.71                           1,544.00                         

450 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นนาตาล หนองคาย โพนพสิยั เหลา่ตา่งคาํ 919,354.62           1,988,961.85        3.71                           -                                  

451 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _หนองเขง็,หอคาํ_ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หนองเขง็ 968,510.17           2,041,966.71        3.71                           1,928.00                         

452 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยระไซร ้ สรุนิทร ์ เมอืงสรุนิทร์ สวาย 965,082.39           1,641,718.57        3.71                           -                                  

453 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองแวงพมันา อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี นากวา้ง 901,527.73           1,940,842.42        3.71                           -                                  

454 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหาดทา่เสา _ บงึประจาํรงั _ ชยันาท เมอืงชยันาท หาดทา่เสา 616,599.64           1,680,050.82        3.71                           2,140.00                         

455 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุผกัตบ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน คอ้ทอง 1,081,296.60        1,709,894.50        3.71                           2,010.00                         

456 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเมอืก บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หอคาํ 968,494.86           2,041,957.42        3.71                           1,883.00                         

457 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นแกง้ _หนองน ํ:า บา้นธาตสุามหม ื=น_ ชยัภมู ิ ภเูขยีว บา้นแกง้ 823,603.30           1,815,056.28        3.70                           1,857.00                         

458 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ไชยบรุ,ีพนอม_ นครพนม ทา่อเุทน ไชยบรุ ี 1,076,124.17        1,960,851.14        3.70                           1,885.00                         

459 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนทอง _กดุละหวา้_ ขอนแกน่ แวงใหญ ่ โนนทอง 861,414.29           1,764,604.02        3.70                           1,936.00                         

460 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนทอง (กดุละหวา้) ขอนแกน่ หนองเรอื โนนทอง 861,414.29           1,764,604.02        3.70                           1,858.00                         

461 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลคอ้ทอง _ กดุผกัตบ_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน คอ้ทอง 1,080,982.34        1,709,631.28        3.70                           1,820.00                         

462 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลคอ้ทอง ( กดุผกัตบ) อบุลราชธาน ี เข ื=องใน คอ้ทอง 1,080,982.34        1,709,631.28        3.70                           1,704.00                         

463 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุละหวา้ ขอนแกน่ แวงใหญ ่ โนนทอง 862,363.22           1,761,511.47        3.70                           1,556.00                         

464 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _พนมไพร,แสนสขุ_ รอ้ยเอด็ พนมไพร แสนสขุ 1,049,130.98        1,744,479.12        3.69                           2,291.00                         

465 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _โคกตาล,ตะเคยีนราม,หว้ยต ึfกช_ู ศรสีะเกษ ภสูงิห ์ โคกตาล 1,055,615.85        1,618,096.10        3.69                           1,994.00                         

466 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาควบคมุและตรวจสอบการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบโครงการอนรุกัษ ์ฟื: นฟ ู
พฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบกระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝน และโครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพการระบายน ํ:าของลาํ
น ํ:าสาขา

กรงุเทพฯ พญาไท พญาไท 666,377.06           1,524,524.39        3.69                           1,874.00                         

467 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล พสุวรรค ์_ อา่งเกบ็น ํ:าบา้นพสุวรรค ์_ เพชรบรุ ี แกง่กระจาน พสุวรรค ์ 573,021.93           1,438,747.39        3.68                           2,058.00                         

468 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นดนิดาํ ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ล ิ:นฟ้า 1,083,087.84        1,682,462.46        3.68                           -                                  

469 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ปะโค,เวยีงคกุ_ หนองคาย เมอืงหนองคาย เวยีงคกุ 890,365.18           1,970,465.75        3.68                           2,164.00                         

470 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _พระบาทนาสงิห,์โพนแพง,รตันวาปี_ หนองคาย รตันวาปี พระบาทนาสงิห์ 945,782.82           2,020,866.16        3.68                           2,028.00                         

471 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าทรง นครสวรรค ์ พยุหะครี ี น ํ:าทรง 616,979.91           1,710,005.83        3.67                           -                                  

472 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาคาํ _อา่งเกบ็น ํ:าวงัแสง_ นครพนม ศรสีงคราม นาคาํ 1,069,496.40        1,960,516.83        3.67                           1,857.00                         

473 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึหลอง หว้ยคาํไฮ นครพนม ศรสีงคราม นาเด ื=อ 1,064,634.51        1,953,076.07        3.67                           1,672.00                         

474 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นหนองยาง ตราด เมอืงตราด ตะกาง 900,474.54           1,358,144.81        3.67                           1,562.00                         

475 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาเด ื=อ _บงึหลอง หว้ยคาํไฮ_ นครพนม ศรสีงคราม นาเด ื=อ 1,064,575.35        1,952,932.76        3.67                           2,243.00                         

476 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลตะกาง _อา่งเกบ็น ํ:าบา้นหนองยาง_ ตราด เมอืงตราด ตะกาง 900,496.40           1,358,182.36        3.67                           1,898.00                         

477 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกลางใหญ ่_หนองงาม_ อดุรธาน ี บา้นผอื กลางใหญ ่ 862,167.12           1,973,012.73        3.67                           2,111.00                         

478 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหมมูน่ _บงึพฤาชยั_ กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ หมมูน่ 998,315.67           1,857,706.95        3.66                           2,235.00                         

479 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บงึพฤาชยั กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ หมมูน่ 998,402.47           1,857,603.88        3.65                           1,787.00                         

480 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบล ท ุง่บหุลงั _ หนองน ํ:ามะหงงั, หนองน ํ:าทา่นา _ สตลู ท ุง่หวา้ ท ุง่บหุลงั 575,960.76           780,094.99           3.65                           1,929.00                         

481 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล คนัธลุ ี_ หนองน ํ:าบา้นดอนทะเล _ สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ชนะ คนัธลุ ี 517,948.29           1,067,582.34        3.65                           2,047.00                         

482 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _โคกกอ่ง,นาสวรรค,์โนนสมบรูณ,์บงึกาฬ,ว ิ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ โนนสมบรูณ ์ 995,641.95           2,031,382.58        3.64                           2,276.00                         

483 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเข ื=องคาํ _หนองน ํ:า บา้นปากเป่ง_ ยโสธร เมอืงยโสธร เข ื=องคาํ 1,053,856.71        1,744,349.98        3.64                           1,817.00                         

484 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาด ี_หนองกดุบา้น_ หนองคาย เฝ้าไร ่ นาด ี 964,768.81           1,994,315.40        3.64                           2,164.00                         

485 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองกดุบา้น หนองคาย เฝ้าไร ่ นาด ี 964,959.08           1,994,301.14        3.64                           2,030.00                         

486 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นคา่ย _บงึแกง่นรา_ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ บา้นคา่ย 826,494.39           1,731,743.34        3.63                           2,247.00                         

487 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นคา่ย (บงึแกง่นรา) ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ บา้นคา่ย 826,494.39           1,731,743.34        3.63                           1,947.00                         

488 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึแกง่นรา ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ บา้นคา่ย 826,692.84           1,731,677.18        3.63                           1,551.00                         

489 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โนนสะอาด,ลาดใหญ_่ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ ลาดใหญ ่ 847,775.59           1,746,749.31        3.62                           2,172.00                         

490 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพนงาม _หนองหมากแซว_ สกลนคร อากาศอาํนวย โพนงาม 1,032,828.13        1,969,279.70        3.62                           2,093.00                         

491 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไร ่ ลาํปาง แมเ่มาะ สบป้าด 568,737.62           2,015,048.84        3.62                           1,750.00                         

492 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ สบป้าด, หวัเสอื _ ลาํปาง แมเ่มาะ สบป้าด 568,735.22           2,015,046.01        3.62                           2,010.00                         

493 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาคาํ,ศรสีงคราม_ นครพนม ศรสีงคราม ศรสีงคราม 1,064,303.21        1,958,814.04        3.62                           2,074.00                         

494 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นหาดแฮ ่ บงึกาฬ บ ุง่คลา้ โคกกวา้ง 1,033,596.30        2,021,885.98        3.61                           2,076.00                         

495 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _กดุเคา้,สวนหมอ่น,หนองแปน_ ขอนแกน่ มญัจาครี ี กดุเคา้ 880,885.08           1,785,896.76        3.61                           2,224.00                         

496 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสวา่ง _หนองหลบุเสอื_ รอ้ยเอด็ โพนทอง สวา่ง 1,034,021.98        1,800,723.92        3.61                           2,185.00                         

497 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ บางเคยีน, โคกหมอ้ _ นครสวรรค ์ ชมุแสง โคกหมอ้ 631,662.31           1,749,221.99        3.60                           2,136.00                         
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498 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองขอน (หนองขอน) อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี หนองขอน 1,114,010.44        1,701,769.91        3.60                           2,093.00                         

499 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองขอน _หนองขอน_ อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี หนองขอน 1,114,010.44        1,701,769.91        3.60                           1,961.00                         

500 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโคกกวา้ง _หนองน ํ:า บา้นหาดแฮ_่ บงึกาฬ บ ุง่คลา้ โคกกวา้ง 1,033,563.89        2,021,978.39        3.60                           1,816.00                         

501 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพการระบายน ํ:าของลาํน ํ:าในล ุม่น ํ:า
สาขาแมน่ ํ:าตรงัและล ุม่น ํ:าสาขาภาคใตฝ้ั=งตะวนัตกสว่นท ี= 2 พ ื:นท ี=ภาคใต ้

ตรงั เมอืงตรงั ทบัเท ี=ยง 559,534.49           828,831.80           3.60                           1,810.00                         

502 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองขอน อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี หนองขอน 1,114,013.04        1,701,765.32        3.60                           1,513.00                         

503 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองสามมมุ นครสวรรค ์ ชมุแสง โคกหมอ้ 631,663.69           1,749,218.62        3.60                           2,088.00                         

504 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _ทาม,ทา่ไห,นาคาํใหญ ,่เมอืงนอ้ย,ละทาย_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน ทา่ไห 1,101,965.13        1,696,186.65        3.59                           2,255.00                         

505 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล นาทา่มใต ้_ หนองน ํ:าบา้นหนา้วดั _ ตรงั เมอืงตรงั นาทา่มใต ้ 560,862.64           843,234.05           3.59                           1,897.00                         

506 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลอากาศ _อา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าจ ั :น_ สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ 1,032,279.32        1,952,717.12        3.58                           1,869.00                         

507 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:ากดุจบั บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ไคส ี 981,732.37           2,040,167.05        3.58                           1,532.00                         

508 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ไคส,ีวศิษิฐ_์ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ไคส ี 981,428.50           2,040,111.99        3.57                           1,863.00                         

509 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บวันอ้ย,ล ิ:นฟ้า_ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,083,084.38        1,682,462.88        3.57                           1,884.00                         

510   โครงการศกึษาบงึสไีฟ จ.พจิติร อ.เมอืง ต.คลองคะเชนทร ์ต.ทา่หลวง ต.ใน
เมอืง ต.เมอืงเกา่ ต.โรง

642,529.77           1,815,992.87        3.56                           2,054.00                         

511 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _คาํตากลา้,นาแต_้ สกลนคร คาํตากลา้ นาแต ้ 1,001,412.00        1,986,791.66        3.55                           2,111.00                         

512 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเมอืงเกา่ _หนองน ํ:าบา้นดงเย็น 1_ ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี เมอืงเกา่ 796,646.70           1,548,251.22        3.54                           1,952.00                         

513 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลจกิด ู ่_อา่งเกบ็น ํ:าบอ่มะฮกุ_ อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน จกิด ู่ 1,096,840.84        1,728,694.81        3.54                           2,160.00                         

514 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบฝายชะลองแวง อาํเภอศรมีหาโพธแิละอาํเภอกบนิทรบ์รุ ี
จงัหวดัปราจนีบรุ ี

ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ีศรมีหาโพธิ หาดนางแกว้ ทา่ตมู 782,946.84           1,544,648.62        3.54                           2,015.00                         

515 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลจกิด ู ่(อา่งเกบ็น ํ:าบอ่มะฮกุ) อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน จกิด ู่ 1,096,840.84        1,728,694.81        3.54                           1,535.00                         

516 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบอ่มะฮกุ อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน จกิด ู่ 1,096,837.23        1,728,690.91        3.54                           1,553.00                         

517 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุเมอืงฮาม,คอนกาม_ ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย กดุเมอืงฮาม 1,072,541.11        1,689,124.52        3.54                           1,963.00                         

518 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลพรมเทพ _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตาอ ุน่_ สรุนิทร์ ทา่ตมู พรมเทพ 997,525.30           1,702,990.60        3.54                           2,144.00                         

519 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาเด ื=อ,ศรสีงคราม_ นครพนม ศรสีงคราม นาเด ื=อ 1,060,107.90        1,954,551.99        3.53                           1,903.00                         

520 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลแสนสขุ _กดุเคง็_ รอ้ยเอด็ พนมไพร แสนสขุ 1,049,364.73        1,751,670.25        3.53                           2,268.00                         

521 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองบงึโคกส ี สกลนคร สวา่งแดนดนิ โคกส ี 971,436.21           1,953,997.48        3.53                           2,092.00                         

522 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นโคก _บงึหนองทองคาํ_ ขอนแกน่ หนองนาคาํ บา้นโคก 856,114.67           1,861,884.82        3.52                           2,234.00                         

523 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึหนองทองคาํ ขอนแกน่ หนองนา บา้นโคก 902,559.35           1,815,746.81        3.52                           1,970.00                         

524 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลไพร _หนองกราม_ ศรสีะเกษ ขนุหาญ ไพร 1,085,597.11        1,634,104.97        3.52                           1,810.00                         

525 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองกราม ศรสีะเกษ ขนุหาญ ไพร 1,085,600.12        1,634,105.85        3.52                           1,526.00                         

526 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโคกส ี_หนองแซง_ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โคกส ี 919,437.19           1,825,005.10        3.51                           2,088.00                         

527 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโคกส ี_หนองบงึโคกส_ี สกลนคร สวา่งแดนดนิ โคกส ี 971,384.65           1,954,047.08        3.51                           2,040.00                         

528   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าปิง จ.เชยีงใหม ่จ.ลาํพนู อ.แมแ่ตง อ.เมอืงเชยีงใหม ่
 อ.หางดง อ.สนัป่าตอง อ.
ดอยเตา่ อ.เชยีงดาว อ.
เมอืงลาํพนู อ.ป่าซาง

ต.เมอืงนะ ต.ท ุง่ขา้วพวง ต.เมอืงงาย 
ต.ปิงโคง้ ต.เชยีงดาว ต.แมน่ะ ต.บา้น
เป้า ต.ชอ่แล ต.แมห่อพระ ต.แมแ่ฝก 
ต.แมแ่ฝกใหม ่ต.รมิใต ้ต.เหมอืงแกว้ 
ต.ดอนแกว้ ต.ฟ้าฮา่ม ต.ป่าตนั ต.ป่า
แดด ต.ดอนแกว้ ต.สบแมข่า่ ต.ขวัมงุ
 ต.สนัทราย ต.หนองตอง ต.แมร่มิ ต.

แมก่า๊ ต.ปากบอ่ง

555,862.94           1,821,059.14        3.51                           1,987.00                         

529   โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าท ุง่ใหญน่เรศวร จ.กาญจนบรุ ี
จ.ตาก

อ.ทองผาภมู ิอ.สงัขละบรุ ี
อ.อ ุม้ผาง

ต.ชะแล ต.ไลโ่ว ่ต.แมจ่นั ต.แมล่ะม ุง้ 491,287.53           1,694,999.73        3.51                           1,946.00                         

530   โครงการศกึษาท ุง่โพธ ิVทองหรอืท ุง่คาํหยาด จ.อา่งทอง อ.โพธิVทอง ต.คาํหยาด ต.โคกพทุธา 643,916.38           1,620,687.99        3.51                           1,890.00                         

531   โครงการศกึษาล ุม่น ํ:าโมงตอนลา่ง จ.หนองคาย อ.ทา่บอ่ อ.ศรเีชยีงใหม ่ ต.น ํ:าโมง ต.ทอ่บอ่ ต.หนองปลาปาก 876,150.22           1,980,963.45        3.51                           1,849.00                         

532   โครงการศกึษาพรบุา้นไมข้าว จ.ภเูกต็ อ.ถลาง ต.ไมข้าว 422,812.48           901,961.06           3.51                           1,751.00                         

533   โครงการศกึษาแมน่ ํ:ากก จ.เชยีงใหม ่
จ.เชยีงราย

อ.เมอืง อ.เชยีงแสน อ.แม ่
อาย

ต.โยนก ต.รมิกก ต.รอบเวยีง ต.เวยีง 
ต.แมย่าว ต.หว้ยชมภ ูต.ทา่ตอน

581,146.02           2,204,232.85        3.51                           1,737.00                         

534   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม-หม ูเ่กาะลบิง-ปากน ํ:าตรงั จ.ตรงั อ.สเิกา อ.ปะเหลยีน อ.กนัตงั ต.นาเกลอื ต.ลบิง ต.หาดสาํราญ 538,082.51           819,415.52           3.51                           1,571.00                         

535 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสามคัคพีฒันา _อา่งเกบ็น ํ:าดอนเมา่_ สกลนคร อากาศอาํนวย สามคัคพีฒันา 1,034,767.68        1,962,834.47        3.51                           1,832.00                         

536 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นเิวศน,์มะอ_ึ รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี มะอ ึ 1,005,563.30        1,783,165.42        3.51                           1,869.00                         

537 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _นาด,ีโนนศลิาเลงิ,หวังวั_ กาฬสนิธ ุ์ ฆอ้งชยั โนนศลิาเลงิ 979,934.97           1,811,809.40        3.51                           1,926.00                         

538 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากดุนาแซง สรุนิทร์ ทา่ตมู หนองบวั 1,011,204.88        1,703,566.20        3.50                           -                                  

539 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _พงัโคน,มว่งไข,่ไฮหย่อง_ สกลนคร พงัโคน พงัโคน 1,001,644.03        1,932,135.37        3.50                           1,976.00                         

540 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นท ุง่ยั :ง อดุรธาน ี หนองหาน โพนงาม 922,030.56           1,921,936.59        3.50                           1,705.00                         

541 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโพนงาม _หนองน ํ:า บา้นท ุง่ยั :ง_ อดุรธาน ี หนองหาน โพนงาม 922,049.53           1,921,940.96        3.50                           1,921.00                         

542 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูพฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบ
กระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝนใน ต.ควนลงั ต.ฉลงุ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา พ ื:นท ี=ภาคใตช้ายแดน

สงขลา หาดใหญ ่ ควนลงั ฉลงุ 659,739.88           767,944.97           3.50                           1,909.00                         

543 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมแ่ฝก จงัหวดัเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 484,195.09           2,108,162.56        3.50                           1,685.00                         

544 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โนนทราย,บากเรอื_ 2 ยโสธร มหาชนะชยั บากเรอื 1,067,258.15        1,723,353.57        3.49                           2,239.00                         

545 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (โนนทราย,บากเรอื) 2 ยโสธร มหาชนะชยั โนนทราย 1,067,258.15        1,723,353.57        3.49                           2,005.00                         
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ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

546 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุกง ยโสธร มหาชนะชยั โนนทราย 1,068,689.36        1,723,858.82        3.49                           1,899.00                         

547 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ไคส,ีหนองเขง็_ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หนองเขง็ 970,171.14           2,039,466.09        3.49                           1,858.00                         

548 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองผกัช ู ชยัภมู ิ บา้นแทน่ สามสวน 852,473.06           1,820,567.86        3.48                           1,655.00                         

549 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลจอมศร ี_หนองหมกั_ อดุรธาน ี เพญ็ จอมศรี 911,375.29           1,977,155.05        3.48                           1,951.00                         

550 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสามสวน _หนองผกัช_ู ชยัภมู ิ บา้นแทน่ สามสวน 852,249.92           1,820,533.64        3.48                           2,144.00                         

551 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล หนองหญา้ปลอ้ง _ หนองจะโปรง่ _ เพชรบรุ ี หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง 573,409.85           1,455,868.49        3.48                           2,129.00                         

552 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลสามสวน (หนองผกัช)ู ชยัภมู ิ  บา้นแทน่ สามสวน 852,249.92           1,820,533.64        3.48                           1,572.00                         

553 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ จนัจวา้, สนัทราย, จนัจวา้ใต ้, จอมสวรรค ์_ เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ใต ้ 599,059.59           2,234,715.61        3.48                           2,107.00                         

554 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุสระ,นาขา่_ อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี กดุสระ 906,475.03           1,940,263.32        3.47                           2,004.00                         

555 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นโพนทา นครพนม ปลาปาก นามะเขอื 1,098,547.44        1,915,800.00        3.46                           1,985.00                         

556 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองฮา่ง เชยีงราย พาน ทานตะวนั 584,114.00           2,154,662.00        3.46                           -                                  

557 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบวันอ้ย _อา่งเกบ็น ํ:ากดุพรหมคาด_ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,092,051.11        1,681,675.81        3.46                           1,807.00                         

558 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหลกัเมอืง _หนองบงึโดนสาธารณประโยชน_์ กาฬสนิธ ุ์ กมลาไสย หลกัเมอืง 994,339.02           1,805,540.11        3.46                           1,983.00                         

559 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _น ํ:าเขยีว,หนองบวั_ สรุนิทร์ รตันบรุ ี น ํ:าเขยีว 1,011,200.26        1,703,565.48        3.45                           1,866.00                         

560 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูพฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบ
กระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝนใน ต.บา้นจาน ต.มะเฟือง อ.พทุไธสง จ.บรุรีมัย์ พ ื:นท ี=ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

บรุรีมัย์ พทุไธสง ์ บา้นจาน มะเฟือง 933,611.19           1,712,726.45        3.45                           2,054.00                         

561 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสระนกแกว้ _บงึหว้ยมะอ_ึ รอ้ยเอด็ โพนทอง สระนกแกว้ 1,033,278.88        1,804,358.99        3.43                           2,290.00                         

562 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพธิVไชย _อา่งเกบ็น ํ:าหนองแปน_ ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย โพธิVไชย 864,788.90           1,774,576.52        3.42                           1,970.00                         

563 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองแจง้ กาฬสนิธ ุ์ นามน หลกัเหล ี=ยม 1,016,899.74        1,840,031.94        3.42                           2,068.00                         

564 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึหว้ยมะอ ึ รอ้ยเอด็ โพนทอง สระนกแกว้ 1,033,218.94        1,804,344.87        3.42                           1,593.00                         

565 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _สงเปลอืย,หนองบวั,หลกัเหล ี=ยม_ กาฬสนิธ ุ์ นามน หนองบวั 1,016,611.11        1,840,271.54        3.42                           2,092.00                         

566 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นชวน _บงึชวน_ ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ บา้นชวน 787,531.06           1,715,349.95        3.42                           2,085.00                         

567 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นชวน (บงึชวน) ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ บา้นชวน 787,531.06           1,715,349.95        3.42                           1,805.00                         

568 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  บงึชวน ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ บา้นชวน 787,652.14           1,715,207.41        3.42                           1,778.00                         

569 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาพ ู,่บา้นขาว_ อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี บา้นขาว 899,935.19           1,946,020.03        3.42                           2,227.00                         

570 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสามผง _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสาบ_ นครพนม ศรสีงคราม สามผง 1,048,814.92        1,967,736.90        3.41                           1,988.00                         

571 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ เกาะเทโพ, สะแกกรงั, ทา่ซงุ _ อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี เกาะเทโพ 613,945.24           1,700,027.96        3.41                           2,208.00                         

572   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตหิาดวนกร จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อ.ทบัสะแก ต.หว้ยยาง 576,667.27           1,286,355.64        3.41                           1,965.00                         

573 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล ( เกาะเทโพ, สะแกกรงั, ทา่ซงุ ) อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี เกาะเทโพ 613,945.24           1,700,027.96        3.41                           1,957.00                         

574   โครงการศกึษาหนองสามหม ื=น จ.ชยัภมู ิ อ.ภเูขยีว ต.บา้นแกง้ 823,422.52           1,815,347.13        3.40                           1,810.00                         

575 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลภเูงนิ (หนองหวาย) รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,043,112.14        1,774,450.43        3.39                           2,000.00                         

576 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลภเูงนิ _หนองหวาย_ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,043,112.14        1,774,450.43        3.39                           1,878.00                         

577 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ในเมอืง,พระลบั_ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ในเมอืง 911,895.23           1,822,176.54        3.39                           1,925.00                         

578 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหวาย รอ้ยเอด็ น ํ:าพอง สะอาด 911,370.05           1,839,166.84        3.39                           1,998.00                         

579 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลท ุง่ฝน _หนองแลง้_ อดุรธาน ี ท ุง่ฝน ท ุง่ฝน 953,653.84           1,935,865.40        3.37                           2,243.00                         

580 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเซา นครพนม เมอืงนครพนม ทา่คอ้ 1,113,145.85        1,924,583.74        3.37                           2,081.00                         

581 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่คอ้ (หนองเซา) นครพนม อาํเภอเมอืงนครพนม ทา่คอ้ 1,113,194.55        1,924,558.34        3.37                           2,089.00                         

582 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทา่คอ้ _หนองเซา_ นครพนม เมอืงนครพนม ทา่คอ้ 1,113,194.55        1,924,558.34        3.37                           1,849.00                         

583 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากะบาลเลยีว สรุนิทร์ พนมดงรกั ตาเมยีง 962,610.35           1,596,177.88        3.37                           -                                  

584 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสะอาด _หนองโอก_ ขอนแกน่ น ํ:าพอง สะอาด 900,634.14           1,855,577.30        3.37                           1,893.00                         

585 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นแคนดง บรุรีมัย์ แคนดง แคนดง 943,825.80           1,696,883.07        3.36                           2,079.00                         

586 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคาํมน นครพนม ทา่อเุทน ไชยบรุ ี 1,076,735.56        1,954,986.25        3.36                           2,015.00                         

587 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _แคนดง,ดงพลอง_ บรุรีมัย์ แคนดง แคนดง 943,820.94           1,696,888.28        3.36                           1,975.00                         

588 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ไชยบรุ,ีทา่จาํปา_ นครพนม ทา่อเุทน ทา่จาํปา 1,076,516.87        1,954,238.93        3.36                           1,878.00                         

589 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (แคนดง,ดงพลอง) บรุรีมัย์ แคนดง แคนดง 943,820.94           1,696,888.28        3.36                           1,544.00                         

590 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _เชยีงดา,วดัหลวง,สรา้งนางขาว_ อดุรธาน ี สรา้งคอม เชยีงดา 929,352.32           1,983,725.81        3.35                           1,966.00                         

591 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองจรเข ้ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ ดนู 1,102,453.62        1,680,835.28        3.35                           -                                  

592 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โพธิV,โพนเขวา_ ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพธิV 1,083,966.73        1,681,262.61        3.35                           1,949.00                         

593 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (โพธิV,โพนเขวา) ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพธิV 1,083,966.73        1,681,262.61        3.35                           1,767.00                         

594 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุโมง ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพนเขวา 1,084,754.83        1,680,689.94        3.35                           1,809.00                         

595 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกลาง _บงึโดนสาธารณประโยชน_์ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ กลาง 1,027,402.96        1,777,880.25        3.34                           2,052.00                         

596 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลไฮหย่อง _หนองนกกลด_ สกลนคร พงัโคน ไฮหย่อง 1,007,371.97        1,931,933.58        3.33                           2,130.00                         

597 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าฝายบา้นป่าเวย สรุนิทร์ สาํโรงทาบ สาํโรงทาบ 1,033,637.70        1,661,574.01        3.32                           1,561.00                         

598 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ถอ่นนาลบั,นาหนงั,นาไหม,บา้นผอื_ อดุรธาน ี บา้นดงุ นาไหม 941,281.72           1,975,003.85        3.32                           2,044.00                         

599 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (เกาะแกว้,สาํโรงทาบ) สรุนิทร์ สาํโรงทาบ เกาะแกว้ 1,033,642.76        1,661,570.93        3.32                           2,070.00                         

600 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _เกาะแกว้,สาํโรงทาบ_ สรุนิทร์ สาํโรงทาบ เกาะแกว้ 1,033,642.76        1,661,570.93        3.32                           1,923.00                         

601 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บา้นปรอื,สงูเนนิ_ บรุรีมัย์ กระสงั บา้นปรอื 962,441.35           1,642,379.25        3.32                           2,227.00                         

602 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  บงึอาํพนัธ ิV ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ บา้นตาล 794,603.68           1,713,109.60        3.32                           2,033.00                         
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603 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากดุชมุพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ยางชมุใหญ ่ 1,076,875.93        1,687,207.76        3.32                           1,578.00                         

604 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กระชอน,โคกกลาง_ นครราชสมีา พมิาย กระชอน 898,312.71           1,714,564.43        3.31                           2,293.00                         

605 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลยางชมุใหญ ่_อา่งเกบ็น ํ:ากดุชมุพ_ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ยางชมุใหญ ่ 1,076,870.77        1,687,208.88        3.31                           2,149.00                         

606   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าป่าสกั _ตอนบน_ จ.เลย จ.เพชรบรูณ ์จ.
ลพบรุ ีจ.สระบรุ ีจ.
พระนครศรอียุธยา

อ.ดา่นซา้ย อ.หลม่เกา่ อ.
หลม่สกั อ.เมอืงเพชรบรูณ ์
อ.หนองไผ ่อ.บงึสามพราน 

อ.ศรเีทพ อ.ชยับาดาล

ต.วงัยาง ต.ตาดกลอย ต.ศลิา ต.หนิ
ฮาว ต.ทา่อบิญุ  ต.หว้ยไร ่ต.สกิหลง 
ต.หลม่สกั ต.ลานบา่ ต.บา้นไร ่ต.นางวั
 ต.ดงมลูเหลก็ ต.ในเมอืง ต.ชอนไพร
 ต.ระวงั ต.หวัโป่ง ต. นาเฉลยีง ต.วงั
โบสถ ์ต.ระวงั ต.หว้ยสะแก ต.ทา่แดง
 ต.กองทลู ต.เพชรละคร ต.กนัจ ุต.บงึ

กระจบั ต.สามแยก

678,114.81           1,603,957.23        3.31                           2,078.00                         

607   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตเิขาแหลม กาญจนบรุ ี อ.ทองผาภมู ิอ.สงัขละบรุ ี ต.ปรงัเผล ต.หว้ยเขย่ง ต.ชะแล 454,731.03           1,660,452.12        3.31                           2,040.00                         

608 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นตาล _บงึอาํพนัธ_์ ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ บา้นตาล 794,881.83           1,713,184.04        3.31                           2,039.00                         

609 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลยางชมุใหญ ่(อา่งเกบ็น ํ:ากดุชมุพ)ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ยางชมุใหญ ่ 1,076,870.77        1,687,208.88        3.31                           1,980.00                         

610   โครงการศกึษาหนองกอมเกาะ จ.หนองคาย อ.เมอืง ต.หนองกอมเกาะ 895,108.16           1,975,266.61        3.31                           1,881.00                         

611   โครงการศกึษากดุทงิ จ. บงึกาฬ อ.เมอืง ต.โนนสมบรูณ ์ 995,880.28           2,031,280.92        3.31                           1,747.00                         

612   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตเิขาสก จ.สรุาษฎธ์าน ี อ.บา้นตาขนุ อ.พนม ต.คลองศก 448,194.99           986,642.54           3.31                           1,521.00                         

613 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองแสง นครราชสมีา ประทาย โคกกลาง 898,310.46           1,714,565.91        3.31                           1,646.00                         

614 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บา้นเสยีว,เหลา่พฒันา_ นครพนม นาหวา้ บา้นเสยีว 1,043,335.25        1,950,380.79        3.31                           1,845.00                         

615 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบล แมร่าํพงึ _ พรบุา้นอา่วยาง, สระน ํ:าบา้นอา่วยาง _ ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพาน แมร่าํพงึ 561,974.79           1,239,037.93        3.30                           1,888.00                         

616 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _กงุ,โจดมว่ง,ดา่น,ด ู_่ ศรสีะเกษ ศลิาลาด กงุ 1,047,050.67        1,712,290.36        3.30                           2,022.00                         

617 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุคา้ว,แจนแลน_ กาฬสนิธ ุ์ กฉุนิารายณ ์ แจนแลน 1,032,692.54        1,834,259.04        3.30                           1,971.00                         

618 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยต ู1้ ชลบรุ ี สตัหบี บางเสร ่ 712,042.98           1,410,998.84        3.30                           -                                  

619 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 6 ตาํบล _ จนัจวา้, สนัทราย, ทา่ขา้วเปลอืก, จนัจวา้ใต ้, จอมสวรรค,์
 โยนก _

เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ 606,258.42           2,233,020.59        3.30                           2,118.00                         

620 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองมะงอ่ง กาฬสนิธ ุ์ กฉุนิารายณ ์ แจนแลน 1,032,863.86        1,834,171.01        3.30                           1,896.00                         

621 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟโูครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึสวยสาธารณประโยชน ์ สโุขทยั ศรนีคร นครเดฐิ 602,660.50           1,931,633.86        3.29                           1,693.00                         

622 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ นครเดฐิ, น ํ:าขมุ _ สโุขทยั ศรนีคร นครเดฐิ 602,664.91           1,931,633.03        3.29                           1,825.00                         

623 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นโพนกอ่ นครพนม ศรสีงคราม นาคาํ 1,064,586.90        1,958,422.47        3.29                           -                                  

624 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึสะคาม บงึกาฬ เซกา ป่งไฮ 1,017,393.87        1,992,267.13        3.27                           1,626.00                         

625 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ป่งไฮ,หนองท ุม่_ บงึกาฬ เซกา หนองท ุม่ 1,017,435.26        1,992,258.26        3.27                           1,852.00                         

626 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเบญ็กดุจบัใหญ ่ ยโสธร เมอืงยโสธร เข ื=องคาํ 1,052,384.91        1,750,678.46        3.26                           2,017.00                         

627 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ขมุเงนิ,เข ื=องคาํ_ ยโสธร เมอืงยโสธร ขมุเงนิ 1,054,426.10        1,743,064.46        3.26                           2,140.00                         

628 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ขมุเงนิ,เข ื=องคาํ) ยโสธร เมอืงยโสธร ขมุเงนิ 1,054,426.10        1,743,064.46        3.26                           2,029.00                         

629 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบงึสาํโรง _หนองบงึสาํโรง_ นครราชสมีา แกง้สนามนาง บงึสาํโรง 845,001.10           1,740,857.12        3.26                           1,817.00                         

630 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ยางทา่แจง้,ยางนอ้ย_ มหาสารคาม โกสมุพสิยั ยางทา่แจง้ 935,125.72           1,807,306.00        3.25                           2,132.00                         

631 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _นาก ั :ง,โนนศลิา,ปากคาด,หอคาํ_ บงึกาฬ ปากคาด ปากคาด 955,130.77           2,038,026.58        3.25                           2,013.00                         

632 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลนาทราย _หนองกดุใหญ_่ อดุรธาน ี พบิลูย์รกัษ์ นาทราย 935,630.06           1,946,206.34        3.25                           2,060.00                         

633 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาํบลหว้ยใหญ ,่ตาํบลสาํนกัทอ้น_ ระยอง บา้นฉาง สาํนกัทอ้น 718,704.71           1,414,155.72        3.24                           1,895.00                         

634 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระน ํ:า บา้นหนองสงัขใ์ต ้ นครพนม นาแก หนองสงัข ์ 1,081,725.20        1,885,011.57        3.24                           1,754.00                         

635 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาตงวฒันา,บา้นโพน_ สกลนคร โพนนาแกว้ นาตงวฒันา 1,065,539.46        1,905,160.39        3.24                           1,947.00                         

636 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _โคกสงู,บา้นดง,สะอาด_ ขอนแกน่ น ํ:าพอง สะอาด 897,993.61           1,855,128.41        3.24                           1,850.00                         

637 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _หนองบอ่,หวัดอน_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน หวัดอน 1,113,065.02        1,698,754.72        3.24                           2,076.00                         

638 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเข ื=องใน _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเรอื_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน เข ื=องใน 1,097,296.35        1,703,645.81        3.24                           1,928.00                         

639 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเข ื=องใน (อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเรอื) อบุลราชธาน ี เข ื=องใน เข ื=องใน 1,097,296.35        1,703,645.81        3.24                           1,831.00                         

640 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (หนองบอ่,หวัดอน) อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี หนองบอ่ 1,113,065.02        1,698,754.72        3.24                           1,789.00                         

641 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเรอื อบุลราชธาน ี เข ื=องใน เข ื=องใน 1,097,487.86        1,703,450.03        3.24                           1,934.00                         

642 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุนอก อบุลราชธาน ี เข ื=องใน หวัดอน 1,113,066.92        1,698,758.47        3.24                           1,849.00                         

643 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโคกมา้ _หนองโสน_ บรุรีมัย์ ประโคนชยั โคกมา้ 935,595.55           1,620,977.98        3.24                           2,093.00                         

644 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสะอาด _หนองน ํ:าข ุน่_ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ โนนสะอาด 854,928.87           1,753,730.24        3.24                           2,287.00                         

645 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุลาด,ดอนมดแดง_ อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี กดุลาด 1,148,558.98        1,698,915.88        3.23                           2,001.00                         

646 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (กดุลาด,ดอนมดแดง) อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี กดุลาด 1,148,558.98        1,698,915.88        3.23                           1,630.00                         

647 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองเมอืก บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หอคาํ 968,494.86           2,041,957.42        3.23                           -                                  

648 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุกวา้ง อบุลราชธาน ี บา้นแฮ โคกสาํราญ 858,727.52           1,822,780.67        3.23                           1,666.00                         

649 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ ป่าขาด, ทาํนบ _ สงขลา สงิหนคร ป่าขาด 665,673.65           801,007.03           3.22                           1,966.00                         

650 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลท ุง่กลุา _อา่งเกบ็น ํ:าฮอ่งแฮ_่ รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ ท ุง่กลุา 1,018,304.56        1,717,665.34        3.22                           1,874.00                         

651 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลท ุง่กลุา (อา่งเกบ็น ํ:าฮอ่งแฮ)่ รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ ท ุง่กลุา 1,018,304.56        1,717,665.34        3.22                           1,710.00                         

652 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นเกาะแดง ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี วงัดาล 788,550.53           1,548,169.80        3.22                           1,946.00                         

653 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าฮอ่งแฮ ่ รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ ท ุง่กลุา 1,018,302.23        1,717,661.39        3.22                           1,919.00                         
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654 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _แพง,โพนงาม,หนองบอน_ มหาสารคาม โกสมุพสิยั แพง 925,518.91           1,803,501.26        3.22                           1,852.00                         

655 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเมอืง _หนองเคยีงนอ้ย_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ เมอืง 1,111,125.43        1,620,630.66        3.21                           1,820.00                         

656 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองน ํ:าบา้นโคกคาํไหล อดุรธาน ี บา้นดงุ ออ้มกอ 960,739.41           1,949,657.37        3.21                           1,656.00                         

657 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าข ุน่ นครราชสมีา คอนสวรรค ์ หนองขาม 849,213.27           1,756,906.63        3.21                           1,543.00                         

658 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลออ้มกอ _หนองบา้นออ้มกอ_ อดุรธาน ี บา้นดงุ ออ้มกอ 960,938.11           1,949,798.87        3.21                           2,250.00                         

659 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บงึสาํโรง,สสีกุ_ นครราชสมีา แกง้สนามนาง สสีกุ 838,368.24           1,739,516.27        3.21                           2,208.00                         

660 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (บงึสาํโรง,สสีกุ) นครราชสมีา แกง้สนามนาง บงึสาํโรง 838,368.24           1,739,516.27        3.21                           2,001.00                         

661   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าวดัตาลเอน จ.อยุธยา อ.บางปะหนั ต.ตาลเอน 668,017.84           1,605,739.57        3.21                           1,902.00                         

662   โครงการศกึษาท ี=ราบล ุม่ภาคกลางตอนลา่ง จ.กรงุเทพมหานคร จ.
สมทุรปราการ จ.นนทบรุ ี

จ.ปทมุธาน ีจ.
พระนครศรอียุธยา จ.
อา่งทอง จ.ลพบรุ ีจ.
สงิหบ์รุ ีจ.ชยันาท จ.

สระบรุ ีจ.ฉะเชงิเทรา จ.
นครนายก จ.สพุรรณบรุ ี
จ.นครปฐม จ.สมทุรสาคร

 จ.สมทุรสงคราม

อ.เมอืงชยันาท อ.สรรพยา 
อ.อนิทรบ์รุ ีอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี
อ.พรหมบรุ ีอ.ทา่ว ุง้ อ.โพธิV

ทอง อ.ไชโย อ.เมอืง
อา่งทอง อ.ป่าโมก อ.ผกัไห่

 อ.เสนา อ.บางบาล อ.
เมอืงพระนครศรอียุธยา อ.
บางไทร อ.บางประอนิ อ.

สามโคก อ.เมอืงปทมุธาน ี
อ.ปากเกรด็ อ.เมอืงนนทบรุ ี

อ.บางกรวย เขตบางซ ื=

ต.หาดทา่เสา ต.ธรรมามลู ต.ทา่ชยั ต.
ในเมอืง ต.บา้นกลว้ย ต.ชยันาท ต.

หาดอาษา ต.สรรพยา ต.โผนางดาํออก
 ต.โผนางดาํตก ต.ชะน ํ:ารา้ย ต. ประคกุ

 ต.ทา่งาท ต.อนิทรบ์รุ ีต.ทนัยา ต.
น ํ:าตาล ต.โพกรวม ต.บางกระบอื ต.
บางพทุธา ต.ตน้โพธ ิV ต.มว่งหม ู ่ต.หวั

ป่า ต.พรหมบรุ ีต.บา้นแป้ง ต.

654,561.68           1,604,084.06        3.21                           1,779.00                         

663   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อ.กยุบรุ ีอ.สามรอ้ยยอด ต.เขาแดง ต.สามรอ้ยยอด ต.ไรเ่กา่ 601,395.82           1,353,703.67        3.21                           1,711.00                         

664   โครงการศกึษาดนูลาํพนั จ.มหาสารคาม อ.นาเชอืก ต.นาเชอืก 931,896.72           1,747,792.92        3.21                           1,704.00                         

665   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าเข ื=อนป่าสกัชลสทิธ ิV จ.ลพบรุ ี
จ.สระบรุ ี

อ.ทา่หลวง อ.พฒันานคิม 
อ.ชยับาดาล  อ.วงัมว่ง

ต.ทา่ดนิดาํ ต.หนองยายโตะ๊ ตใบวัชมุ
 ต.นาโสม ต.ซบัตะเคยีน

725,557.43           1,674,275.22        3.21                           1,637.00                         

666 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่บอ่สงคราม,บา้นขา่_ 1 นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,051,840.77        1,959,177.56        3.20                           1,844.00                         

667   โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าสลกัพระ จ.กาญจนบรุ ี อ.บอ่พลอย อ.ศรสีวสัด ิV อ.
เมอืง

ต.หนองร ีต.บอ่พลอย ต.ทา่กระดาน 
ต.หนองเป็ด ต.ดา่นแมแ่ฉลบ ต.เขา

โจด ต.วงัดง้ ต.ชอ่งสะเดา

536,739.52           1,563,377.71        3.20                           2,086.00                         

668 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลมว่ง _อา่งเกบ็น ํ:าหนองกดุจบั_ ยโสธร มหาชนะชยั มว่ง 1,075,051.20        1,716,237.60        3.20                           1,936.00                         

669 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองกดุจบั ยโสธร มหาชนะชยั มว่ง 1,072,014.44        1,718,658.39        3.20                           1,760.00                         

670   โครงการศกึษาแมน่ ํ:ามลูและบ ุง่ทาม จ.บรุรีมัย์ 
จ.ศรสีะเกษ 

จ.สรุนิทร์

อ.สตกึ อ.ชมุพลบรุ ีอ.ทา่ตมู
 อ.รตันบรุ ีอ.คเูมอืง อ.พทุ

โธสง

ต.ทบัใหญ ่ต.กดุขาคมี ต.แก ต.น ํ:า
เขยีว ต.หนองบวั ต.พระเทพ ต.ไพร
ขลา ต.นาหนองไผ ่ต.ชมุพลบรุ ีต.ศรี

ณรงค ์ต.กระเบ ื:อง ต.ยะวกึ ต.ปะเคยีบ
 ต.บา้นแพ

1,002,372.31        1,701,662.78        3.20                           1,648.00                         

671 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ หนัคา, สามงา่มทา่โบสถ ์_ ชยันาท หนัคา หนัคา 608,748.86           1,660,897.52        3.20                           1,915.00                         

672 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสรา้งคอม _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงัชา้ง_ อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 933,306.57           1,973,363.79        3.19                           2,008.00                         

673 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่บอ่,น ํ:าโมง_ หนองคาย ทา่บอ่ ทา่บอ่ 876,195.86           1,977,851.92        3.19                           1,909.00                         

674 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองไผ ่ หนองคาย ทา่บอ่ ทา่บอ่ 876,207.67           1,977,914.84        3.19                           1,890.00                         

675 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า สระบงึพระ นครราชสมีา โชคชยั ทา่ลาดขาว 838,949.20           1,623,389.59        3.19                           -                                  

676 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล บางเขา _ หนองน ํ:าบากง _ ปัตตาน ี หนองจกิ บางเขา 738,541.44           757,172.05           3.18                           1,894.00                         

677 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล บางเขา ( หนองน ํ:าบากง ) ปัตตาน ี หนองจกิ  บางเขา 738,541.44           757,172.05           3.18                           1,650.00                         

678 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึจะบ ู นครราชสมีา ดา่นขนุทด หนองบวัตะเกยีด 801,222.39           1,693,866.36        3.17                           2,030.00                         

679 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวัตะเกยีด _บงึจะบ_ู นครราชสมีา ดา่นขนุทด หนองบวัตะเกยีด 801,222.14           1,693,864.17        3.17                           2,084.00                         

680 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวัตะเกยีด (บงึจะบ)ู นครราชสมีา ดา่นขนุทด หนองบวัตะเกยีด 801,222.14           1,693,864.17        3.17                           1,959.00                         

681 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _หนองเป็ด,หนองหนิ_ ยโสธร เมอืงยโสธร หนองเป็ด 1,069,586.80        1,760,515.59        3.17                           2,167.00                         

682 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองทอง บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ โคกกอ่ง 1,008,995.74        2,032,827.03        3.16                           1,993.00                         

683 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  กดุเชยีงสา รอ้ยเอด็ จงัหาร ผกัแวน่ 983,383.03           1,794,751.30        3.16                           1,845.00                         

684 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุฮ ี อบุลราชธาน ี เข ื=องใน นาคาํใหญ ่ 1,101,514.28        1,695,751.46        3.16                           1,731.00                         

685 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโคกกอ่ง _หนองทอง_ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ โคกกอ่ง 1,008,985.93        2,032,830.17        3.16                           2,263.00                         

686 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ทา่ตมู,ผกัแวน่,มว่งลาด_ รอ้ยเอด็ จงัหาร ผกัแวน่ 980,208.61           1,793,507.11        3.16                           2,031.00                         

687 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (สรา้งถอ่,สหธาต)ุ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน สรา้งถอ่ 1,089,609.46        1,704,415.96        3.16                           2,024.00                         

688 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _สรา้งถอ่,สหธาต_ุ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน สรา้งถอ่ 1,089,609.46        1,704,415.96        3.16                           1,859.00                         

689 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (ทา่ตมู,ผกัแวน่,มว่งลาด) รอ้ยเอด็ จงัหาร ผกัแวน่ 980,208.61           1,793,507.11        3.16                           1,616.00                         

690 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ดมุใหญ ,่หนองชา้งใหญ_่ อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ ดมุใหญ ่ 1,119,931.46        1,733,467.67        3.15                           2,118.00                         

691 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ ฝายกนัน ํ:าเพ ื=อรกัษาระบบนเิวศกอ่นไหลลงแมน่ ํ:าโขง (หว้ย
ชะโนด หว้ยบางทราย หว้ยมกุ หว้ยบงัอ ี= หว้ยทม หว้ยฮ ู ้หว้ยบงัโกย)

มกุดาหาร หวา้นใหญ ่ ป่งขาม 1,114,360.44        1,853,072.03        3.15                           1,666.00                         

692   โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพฯ _พรโุตะ๊แดง_ จ.นราธวิาส อ.สไุหงปาด ีอ.ตากใบ ต.ตาํบลโตะ๊เดง็ ต.ปะลรุ ูต.รโิก ๋ต.ส ุ
ไฟงปาด ีต.เกาะสะทอ้น ต.โฆษิต ต.

เจะ๊เห ต.นานาค ต.บางขนุทอง 
ต.พรอ่น ต.ไพรวนั ต.ศาลาใหม ่

828,229.29           672,114.80           3.15                           1,601.00                         

693   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าสาละวนิ จ.แมฮ่อ่งสอน 
จ.ตาก

อ.สบเมย อ.ทา่สองยาง ต.แมส่ามแลบ ต.แมต่า้น 366,238.16           1,989,128.91        3.15                           1,538.00                         

694 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ทา่ไมร้วก _ อา่งเกบ็น ํ:าเขาลกูชา้ง _ เพชรบรุ ี ทา่ยาง ทา่ไมร้วก 587,798.38           1,416,129.21        3.15                           2,049.00                         
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695 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเลงิมอ่ อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ ดมุใหญ ่ 1,119,928.38        1,733,467.59        3.15                           1,997.00                         

696 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โนนสาํราญ,ละหานนา_ นครราชสมีา แกง้สนามนาง โนนสาํราญ 857,610.67           1,748,310.25        3.15                           2,071.00                         

697 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกดุธาต ุ_หนองหว้ยน ํ:าไหล_ ขอนแกน่ หนองนาคาํ กดุธาต ุ 851,657.94           1,868,004.21        3.14                           1,897.00                         

698 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหม ื=นศร ี_อา่งเกบ็น ํ:าบา้นกะเลา_ สรุนิทร์ สาํโรงทาบ หม ื=นศร ี 1,037,244.73        1,667,425.40        3.14                           1,895.00                         

699 คา่ใชจ้า่ยในการจา้งควบคมุงานและจดัการงานกอ่สรา้งโครงการพฒันา อนรุกัษ์ และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กรงุเทพฯ พญาไท พญาไท 666,377.06           1,524,524.39        3.14                           1,783.00                         

700 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหม ื=นศร ี(อา่งเกบ็น ํ:าบา้นกะเลา) สรุนิทร์ สาํโรงทาบ หม ื=นศร ี 1,037,244.73        1,667,425.40        3.14                           1,539.00                         

701 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบล สทงิหมอ้ _ หนองน ํ:าข ี:เหลก็3, หนองน ํ:าข ี:เหลก้4 _ สงขลา สงิหนคร สทงิหมอ้ 668,940.45           798,308.54           3.14                           1,839.00                         

702 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหว้ยน ํ:าไหล ขอนแกน่ หนองนา กดุธาต ุ 848,280.99           1,870,172.83        3.14                           2,086.00                         

703 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นกะเลา สรุนิทร์ สาํโรงทาบ หม ื=นศร ี 1,037,242.59        1,667,422.89        3.14                           1,897.00                         

704 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 6 ตาํบล _ ทา่ชยั, ชยันาท, นางลอื, แพรกศรรีาชา, หว้ยง,ู วงัไก ่
เถ ื=อน _

ชยันาท หนัคา วงัไกเ่ถ ื=อน 612,883.68           1,657,310.49        3.13                           2,059.00                         

705 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองเบ ี:ย เชยีงใหม ่ ไชยปราการ ศรดีงเย็น 511,660.00           2,172,780.00        3.13                           -                                  

706 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหวัทะเล _บงึทะเลสดีอ_ ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ หวัทะเล 794,131.24           1,711,413.72        3.13                           2,116.00                         

707 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่ชา้ง _บงึทา่ชา้ง_ อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,143,729.59        1,694,744.68        3.13                           2,068.00                         

708 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่ชา้ง (บงึทา่ชา้ง) อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,143,729.59        1,694,744.68        3.13                           1,563.00                         

709 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึทา่ชา้ง อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,143,730.83        1,694,739.90        3.13                           2,080.00                         

710 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บงึทะเลสดีอ ชยัภมู ิ บาํเหนจ็ณรงค ์ หวัทะเล 794,195.88           1,711,238.03        3.12                           1,836.00                         

711 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหอคาํ _หนองเครอืเขา_ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ หอคาํ 959,734.49           2,041,742.71        3.12                           1,995.00                         

712 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _บา้นดงุ,บา้นมว่ง,วงัทอง,ศรสีทุโธ_ อดุรธาน ี บา้นดงุ ศรสีทุโธ 953,379.28           1,964,526.44        3.12                           1,902.00                         

713 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพการระบายน ํ:าของลาํน ํ:าในล ุม่น ํ:า
สาขาน ํ:าแมจ่นัและล ุม่น ํ:าสาขาแมส่า พ ื:นท ี=ภาคเหนอื

เชยีงราย เชยีงใหม ่ แมร่มิ แมร่มิ 486,811.64           2,089,686.96        3.12                           1,892.00                         

714 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลชากพง _บงึจาํรงุตอนเหนอื_ ระยอง แกลง ชากพง 775,931.53           1,400,313.65        3.11                           2,057.00                         

715 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวัระเหว _สระน ํ:าบา้นหนองบวัระเหว_ ชยัภมู ิ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว 798,166.08           1,744,510.88        3.11                           1,862.00                         

716 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองฤกษ์ หนองคาย ทา่บอ่ กองนาง 880,685.46           1,984,165.42        3.11                           1,784.00                         

717 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กองนาง,พานพรา้ว_ หนองคาย ทา่บอ่ กองนาง 880,578.15           1,984,010.52        3.11                           1,990.00                         

718 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ตาํบลวงัดาล,ตาํบลบา้นทาม,ตาํบลบา้นหอย,ตาํบล
กบนิทร_์

ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี วงัดาล 788,591.26           1,548,314.09        3.11                           1,972.00                         

719 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบางสมบรูณ ์_บงึชวดบวั_ นครนายก องครกัษ์ บางสมบรูณ ์ 725,944.66           1,546,942.68        3.10                           2,274.00                         

720 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบางสมบรูณ ์(บงึชวดบวั) นครนายก องครกัษ์ บางสมบรูณ ์ 725,944.66           1,546,942.68        3.10                           2,067.00                         

721 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุลาด (บ ุง่สระพงั) อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี กดุลาด 1,141,634.05        1,695,954.81        3.10                           2,032.00                         

722 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุลาด _บ ุง่สระพงั_ อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี กดุลาด 1,141,634.05        1,695,954.81        3.10                           1,834.00                         

723 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองเป็ด หนองคาย ทา่บอ่ กองนาง 880,918.12           1,982,892.61        3.10                           -                                  

724 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึชวดบวั จ.นครนายก อ.องครกัษ์ ต.บางสมบรูณ ์ 725,851.00           1,547,029.00        3.10                           2,088.00                         

725 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บ ุง่สระพงั อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี กดุลาด 1,141,631.34        1,695,954.86        3.10                           1,588.00                         

726 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองสระดอกคาํ อบุลราชธาน ี ตาลสมุ จกิเทงิ 1,153,551.75        1,706,475.18        3.09                           1,853.00                         

727 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองละอ ุ ขอนแกน่ น ํ:าพอง กดุน ํ:าใส 903,859.41           1,850,874.80        3.09                           1,746.00                         

728 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า กดุกะเหลบิ ยโสธร เมอืงยโสธร หนองเป็ด 1,069,581.84        1,760,513.26        3.09                           -                                  

729 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลจกิเทงิ _หนองโงว้_ อบุลราชธาน ี ตาลสมุ จกิเทงิ 1,153,550.43        1,706,474.93        3.09                           2,246.00                         

730 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล หนองพลบั _ หนองน ํ:าวลยั _ ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หนองพลบั 575,427.28           1,391,055.22        3.09                           2,161.00                         

731 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุน ํ:าใส (หนองละอ)ุ ขอนแกน่ น ํ:าพอง กดุน ํ:าใส 903,197.37           1,851,102.68        3.09                           2,072.00                         

732 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล คลองทอ่มใต ้_ หนองน ํ:าบา้นวงัหนิ _ กระบ ี= คลองทอ่ม คลองทอ่มใต ้ 512,718.62           878,495.67           3.09                           2,014.00                         

733 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกดุน ํ:าใส _หนองละอ_ุ ขอนแกน่ น ํ:าพอง กดุน ํ:าใส 903,197.37           1,851,102.68        3.09                           1,917.00                         

734 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าคาํปลากา้ง ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,061,347.63        1,693,792.50        3.08                           1,969.00                         

735 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า คลองนอ้ย ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ กดุต ุม้ 838,518.17           1,745,120.82        3.08                           1,724.00                         

736 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _เชยีงขวญั,ดนิดาํ,บา้นเขอืง_ รอ้ยเอด็ จงัหาร ดนิดาํ 1,002,254.23        1,794,621.83        3.08                           2,016.00                         

737 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บา้นกรวด,หนิลาด_ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,634.91           1,604,414.77        3.08                           1,906.00                         

738 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (เชยีงขวญั,ดนิดาํ,บา้นเขอืง) รอ้ยเอด็ เชยีงขวญั เชยีงขวญั 1,002,254.23        1,794,621.83        3.08                           1,888.00                         

739 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (กดุต ุม้,บ ุง่คลา้) ชยัภมู ิ อาํเภอเมอืงชยัภมู ิ กดุต ุม้ 836,899.13           1,745,930.66        3.08                           1,883.00                         

740 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุต ุม้,บ ุง่คลา้_ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ กดุต ุม้ 836,899.13           1,745,930.66        3.08                           1,855.00                         

741 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บ ุง่ไขน่กสาธารณประโยชน ์ รอ้ยเอด็ จงัหาร ดนิดาํ 1,001,601.23        1,794,768.05        3.08                           1,849.00                         

742 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองโสน บรุรีมัย์ ประโคนชยั โคกมา้ 935,600.13           1,620,980.25        3.07                           -                                  

743 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _แวง,สระนกแกว้_ รอ้ยเอด็ โพนทอง สระนกแกว้ 1,034,012.75        1,807,241.79        3.07                           1,983.00                         

744 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหวันาคาํ _หนองลาด_ ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,201.45           1,863,330.87        3.07                           1,864.00                         

745 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,159.30           1,863,250.60        3.07                           1,640.00                         

746 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _กดุสระ,นากวา้ง,บา้นขาว_ อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี กดุสระ 901,570.46           1,940,808.27        3.06                           1,871.00                         

747 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองตะเกรา _อา่งเกบ็น ํ:าหนองเตยีน_ ฉะเชงิเทรา ทา่ตะเกยีบ คลองตะเกรา 804,421.10           1,479,293.52        3.06                           1,835.00                         

748 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลคลองตะเกรา (อา่งเกบ็น ํ:าหนองเตยีน) ฉะเชงิเทรา ทา่ตะเกยีบ คลองตะเกรา 804,421.10           1,479,293.52        3.06                           1,727.00                         

749 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ดอนหญา้นาง,ศรชีมภ_ู บงึกาฬ พรเจรญิ ดอนหญา้นาง 989,331.34           2,000,340.52        3.06                           1,959.00                         
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750 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองหลวง สกลนคร บา้นมว่ง หว้ยหลวั 964,994.48           1,970,009.59        3.05                           1,770.00                         

751 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองตะเกรา (อา่งเกบ็น ํ:าหนองเตยีน) ฉะเชงิเทรา ทา่ตะเกยีบ คลองตะเกรา 804,422.11           1,479,294.20        3.05                           1,540.00                         

752 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าบอ่คว ั :นสาธารณประโยชน ์ สกลนคร อากาศอาํนวย ทา่กอ้น 1,027,054.41        1,968,293.27        3.05                           -                                  

753 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _บา้นจนัทน,์บา้นมว่ง,วงัทอง_ อดุรธาน ี บา้นดงุ วงัทอง 962,290.32           1,970,456.41        3.05                           1,994.00                         

754 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลพนัชนะ _บงึพนัชนะ_ นครราชสมีา ดา่นขนุทด พนัชนะ 792,746.63           1,686,635.97        3.05                           2,131.00                         

755 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพธิV _กดุช_ี ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพธิV 1,080,798.10        1,681,528.58        3.05                           2,116.00                         

756 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโพธิV (กดุช)ี ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพธิV 1,080,798.10        1,681,528.58        3.05                           2,055.00                         

757 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลพนัชนะ (บงึพนัชนะ) นครราชสมีา ดา่นขนุทด พนัชนะ 792,746.63           1,686,635.97        3.05                           1,800.00                         

758 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุช ี ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพธิV 1,080,798.11        1,681,525.76        3.05                           1,758.00                         

759 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึพนัชนะ นครราชสมีา ดา่นขนุทด พนัชนะ 792,745.50           1,686,632.67        3.05                           1,671.00                         

760 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _รตันวาร,ีสรา้งถอ่นอ้ย,หวัตะพาน_ อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน รตันวาร ี 1,088,604.76        1,743,082.65        3.04                           2,251.00                         

761 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลยางสวา่ง _กดุพอก_ สรุนิทร์ รตันบรุ ี ยางสวา่ง 1,038,523.45        1,700,097.94        3.03                           1,974.00                         

762 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นหนองตะลมุป ุ นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา หนองบวัศาลา 836,960.57           1,652,184.13        3.03                           1,738.00                         

763 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ ตะเคยีนเล ื=อน, นครสวรรคต์ก _ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรคต์ก 616,542.73           1,731,747.30        3.03                           1,846.00                         

764 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวัศาลา _หนองน ํ:า บา้นหนองตะลมุป ุ๊ กใหม_่ นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา หนองบวัศาลา 836,958.61           1,652,182.74        3.03                           1,945.00                         

765 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _โพธิVชยั,วดัธาต,ุหาดคาํ_ หนองคาย เมอืงหนองคาย วดัธาต ุ 903,170.98           1,978,494.21        3.02                           1,803.00                         

766 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบอ่ สกลนคร บา้นมว่ง ดงเหนอื 986,182.56           1,993,039.03        3.01                           1,529.00                         

767 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองสงัข ์_สระน ํ:า บา้นหนองสงัขใ์ต_้ นครพนม นาแก หนองสงัข ์ 1,081,667.39        1,885,071.81        3.01                           2,132.00                         

768 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลชา้งม ิ=ง _หนองโคก_ สกลนคร พรรณานคิม ชา้งม ิ=ง 1,012,485.67        1,922,280.82        3.01                           2,029.00                         

769 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลดงเหนอื _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบอ่_ สกลนคร บา้นมว่ง ดงเหนอื 986,237.88           1,993,204.16        3.01                           1,881.00                         

770 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นหนิโงม 933,045.27           1,968,311.87        3.01                           -                                  

771 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นทา่หลวง หนองคาย เฝ้าไร ่ วงัหลวง 952,200.00           2,003,213.38        3.00                           -                                  

772 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นกระเทยีม สรุนิทร์ สงัขะ กระเทยีม 1,005,561.31        1,618,107.84        3.00                           -                                  

773 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบงุหวาย อดุรธาน ี เพญ็ จอมศรี 908,066.18           1,971,718.93        3.00                           2,003.00                         

774 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวัใหญ ่_หนองบวัใหญ_่ ชยัภมู ิ จตัรุสั หนองบวัใหญ ่ 806,919.30           1,725,324.39        3.00                           2,240.00                         

775 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลจอมศร ี_หนองบงุหวาย_ อดุรธาน ี เพญ็ จอมศรี 908,110.06           1,971,720.60        3.00                           2,026.00                         

776 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _กวนวนั,มชียั,เมอืงหม,ีหนองกอมเกาะ_ หนองคาย เมอืงหนองคาย เมอืงหม ี 894,903.32           1,975,655.45        3.00                           2,092.00                         

777 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า ท ุง่หนองแด อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี กดุสระ 904,674.28           1,934,833.82        3.00                           -                                  

778 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองแลง้ อดุรธาน ี ท ุง่ฝน ท ุง่ฝน 953,515.08           1,935,988.33        2.99                           -                                  

779 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ก ูท่อง,โคกส,ีหนองตมู_ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โคกส ี 923,999.25           1,824,794.98        2.99                           2,016.00                         

780 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองเขน อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน สรา้งถอ่นอ้ย 1,088,077.68        1,733,339.36        2.99                           -                                  

781 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึทบัแต ้ อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี ทา่ซงุ 611,308.52           1,694,595.60        2.99                           1,976.00                         

782 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ น ํ:าซมึ, ทา่ซงุ, หลมุเขา้ _ อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี ทา่ซงุ 611,309.34           1,694,594.48        2.99                           2,131.00                         

783 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ขวาว,นาเลงิ_ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นาเลงิ 1,028,061.36        1,769,146.96        2.99                           1,859.00                         

784 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล ( น ํ:าซมึ, ทา่ซงุ, หลมุเขา้ ) อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี น ํ:าซมึ 611,309.34           1,694,594.48        2.99                           1,723.00                         

785 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ขวาว,นาเลงิ) รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ขวาง 1,028,061.36        1,769,146.96        2.99                           1,723.00                         

786 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองนาแซง รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นางาม 1,029,863.75        1,767,244.95        2.99                           1,722.00                         

787 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลไฮหย่อง _หนองปลา_ สกลนคร พงัโคน ไฮหย่อง 1,008,346.59        1,932,168.89        2.98                           2,193.00                         

788 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ก ูจ่าน,นาคาํ_ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ นาคาํ 1,082,639.20        1,738,139.47        2.98                           2,011.00                         

789 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ก ูจ่าน,นาคาํ) ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ ก ูจ่าน 1,082,639.20        1,738,139.47        2.98                           1,869.00                         

790 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _เจา้ทา่,ธญัญา,ลาํช,ีเหลา่กลาง_ กาฬสนิธ ุ์ ฆอ้งชยั เหลา่กลาง 985,803.88           1,800,865.22        2.98                           1,967.00                         

791 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นบกัแฮด ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ นาคาํ 1,082,640.68        1,738,135.44        2.98                           2,079.00                         

792 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองปลา สกลนคร พงัโคน ไฮหย่อง 1,008,300.88        1,932,048.73        2.98                           1,512.00                         

793 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองญาต ิ_บ ุง่รมิอา่งเกบ็น ํ:าหนองญาต_ิ นครพนม เมอืงนครพนม หนองญาต ิ 1,111,742.99        1,929,507.26        2.97                           2,299.00                         

794 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _โพนทนั,ย่อ,สงเปือย_ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ ย่อ 1,061,961.20        1,740,317.75        2.97                           1,976.00                         

795 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลอากาศ _หนองน ํ:า บา้นอากาศ_ สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ 1,030,113.67        1,955,269.61        2.97                           1,953.00                         

796   โครงการศกึษาบงึสาํนกัใหญ ่_หนองจาํรงุ_ จ.ระยอง อ.แกลง ต.ชากพง 776,067.10           1,401,648.20        2.97                           1,740.00                         

797 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นอากาศ สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ 1,030,796.13        1,955,576.57        2.97                           1,972.00                         

798 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองใหญ ่ รอ้ยเอด็ อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,026,510.44        1,747,028.69        2.96                           1,714.00                         

799 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นคลองขวาง ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 895,076.85           1,367,613.26        2.96                           -                                  

800 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ยางหกั _ อา่งเกบ็น ํ:าบา้นหนิส ี_ ราชบรุ ี ปากทอ่ ยางหกั 560,060.46           1,474,371.29        2.96                           1,835.00                         

801 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _หนองหม ื=นถา่น,หว้ยหนิลาด_ รอ้ยเอด็ อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,026,949.31        1,747,426.62        2.96                           2,257.00                         

802 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโซ ่_อา่งเกบ็น ํ:าหนองบอ่เสนห่_์ บงึกาฬ โซพ่สิยั โซ ่ 973,710.18           2,003,518.32        2.96                           1,915.00                         

803 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (หนองหม ื=นถา่น,หว้ยหนิลาด) รอ้ยเอด็ อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,026,949.31        1,747,426.62        2.96                           1,900.00                         

804 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บา้นปรอื,หนองเตง็_ บรุรีมัย์ กระสงั บา้นปรอื 968,592.94           1,646,214.13        2.96                           2,222.00                         

805 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นหนิโงม _อา่งเกบ็หนองหญา้ขอ้_ อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นหนิโงม 936,384.42           1,968,683.84        2.96                           1,900.00                         

806 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองบอ่เสนห่ ์ บงึกาฬ โซพ่สิยั โซ ่ 973,694.94           2,003,503.56        2.96                           1,820.00                         
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807 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ จนัจวา้, ป่าสกั, โยนก _ เชยีงราย เชยีงแสน โยนก 605,803.87           2,239,005.60        2.96                           2,167.00                         

808 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น _หนองน ํ:า บา้นแหลมเขาจนัทร ์3_ ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 766,658.37           1,514,590.31        2.95                           2,104.00                         

809 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลล ิ:นฟ้า _หนองหญา้แพทย์_ ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ล ิ:นฟ้า 1,080,253.47        1,683,481.62        2.95                           2,059.00                         

810 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ ฝายกนัน ํ:าเพ ื=อรกัษาระบบนเิวศกอ่นไหลลงแมน่ ํ:าโขง (น ํ:า
โมง น ํ:าสวย หว้ยหลวง)

หนองคาย ทา่บอ่ กองนา 880,102.66           1,977,643.04        2.95                           1,850.00                         

811 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลล ิ:นฟ้า (หนองหญา้แพทย์) ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ล ิ:นฟ้า 1,080,253.47        1,683,481.62        2.95                           1,825.00                         

812 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองน ํ:า บา้นแหลมเขาจนัทร ์3) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 766,658.37           1,514,590.31        2.95                           1,644.00                         

813 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _สวา่ง,หนองลาด_ สกลนคร เมอืงสกลนคร หนองลาด 1,032,270.20        1,922,254.13        2.95                           1,826.00                         

814 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นแหลมเขาจนัทร์ จ.ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.เขาหนิซอ้น 766,120.00           1,514,634.00        2.94                           2,099.00                         

815 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหญา้แพทย์ ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ล ิ:นฟ้า 1,080,251.84        1,683,479.44        2.94                           1,855.00                         

816 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าสระน ํ:าสาธารณะ หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 934,931.45           1,982,005.70        2.94                           -                                  

817 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาแต,้โนนสะอาด_ สกลนคร คาํตากลา้ นาแต ้ 997,714.14           1,988,451.86        2.93                           2,005.00                         

818 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสะอาด _อา่งเกบ็น ํ:าแกง่หนิต ั :ง_ ขอนแกน่ แวงใหญ ่ โนนสะอาด 863,790.70           1,768,775.83        2.93                           2,289.00                         

819 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหทูาํนบ _หนองไมเ้สยีม_ บรุรีมัย์ ปะคาํ หทูาํนบ 902,968.49           1,591,721.97        2.92                           2,014.00                         

820 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยพนัหม ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ กดุกงุ 1,065,406.32        1,732,521.59        2.91                           1,569.00                         

821 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ หนองข ุน่, วงัหมนั, สะพานหนิ, กดุจอก _ ชยันาท วดัสงิห ์ หนองข ุน่ 598,373.85           1,681,549.26        2.91                           2,166.00                         

822 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบอ่ _สระน ํ:าท ุง่นาวงั_ จนัทบรุ ี ขลงุ บอ่ 863,255.62           1,372,086.33        2.91                           2,186.00                         

823 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุกงุ,ลมุพกุ_ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ กดุกงุ 1,065,969.04        1,732,785.94        2.91                           2,157.00                         

824 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ผอืฮ,ีฟ้าหยาด_ ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด 1,066,867.77        1,719,100.52        2.91                           2,106.00                         

825   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตทิบัลาน จ.ปราจนีบรุ ี
จ.นครราชสมีา

อ.ปักธงชยั อ.ครบรุ ีอ.เสงิ
สาง อ.นาด ี

ต.บพุราหมณ ์ต.ไทยสามคัค ีต.ลาํ
เพยีก ต.เสงิสาง ต.วงัน ํ:าเขยีว ต.

จระเขห้นิ ต.สะแกราช ต.อดุมทรพัย์

813,127.90           1,573,639.99        2.91                           2,076.00                         

826 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (กดุกงุ,ลมุพกุ) ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ กดุกงุ 1,065,969.04        1,732,785.94        2.91                           1,731.00                         

827 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ผอืฮ,ีฟ้าหยาด) ยโสธร มหาชนะชยั ผอืฮ ี 1,066,867.77        1,719,100.52        2.91                           1,637.00                         

828 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองอเีลงิ หนองคาย โพนพสิยั ชมุชา้ง 933,687.84           1,986,910.01        2.91                           -                                  

829 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า สระน ํ:าท ุง่นาวงั จนัทบรุ ี ขลงุ บอ่ 863,312.16           1,372,115.84        2.91                           1,693.00                         

830 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นป่าตอง ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด 1,064,934.31        1,718,856.19        2.91                           1,581.00                         

831 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบงึบรูพ ์_หนองหลม่_ ศรสีะเกษ บงึบรูพ ์ บงึบรูพ ์ 1,041,376.73        1,700,663.90        2.90                           2,137.00                         

832 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _เตาไห,นาทราย_ อดุรธาน ี พบิลูย์รกัษ์ นาทราย 936,930.03           1,952,479.25        2.90                           1,940.00                         

833 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ และศกึษาผลกระทบส ิ=งแวดลอ้ม อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมแ่สลม
หลวง จงัหวดัลาํปาง

ลาํปาง เถนิ เวยีงมอก 535,798.69           1,926,571.21        2.90                           1,931.00                         

834 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นอนิทรแ์ปลง อดุรธาน ี พบิลูย์รกัษ์ นาทราย 936,977.86           1,952,478.51        2.90                           1,989.00                         

835 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองหลม่ ศรสีะเกษ บงึบรูพ ์ บงึบรูพ ์ 1,041,380.54        1,700,659.83        2.90                           1,634.00                         

836 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุขาคมี สรุนิทร์ รตันบรุ ี กดุขาคมี 1,021,965.08        1,711,698.05        2.89                           -                                  

837 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทพัไทย _หนองน ํ:า บา้นโคกปราสาท_ สระแกว้ ตาพระยา ทพัไทย 909,909.04           1,567,028.90        2.89                           2,090.00                         

838 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพการระบายน ํ:าของลาํน ํ:าในล ุม่น ํ:า
สาขาลาํน ํ:าชตีอนลา่งและล ุม่น ํ:าสาขาลาํสะแทด พ ื:นท ี=ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

นครราชสมีา ประทาย ประทาย 899,904.25           1,717,147.45        2.89                           1,928.00                         

839 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลทพัไทย (หนองน ํ:า บา้นโคกปราสาท) สระแกว้ ตาพระยา ทพัไทย 909,909.04           1,567,028.90        2.89                           1,609.00                         

840 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกปราสาท สระแกว้ วฒันานคร ชอ่งก ุม่ 909,923.52           1,567,032.96        2.89                           1,949.00                         

841 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองไมเ้สยีม บรุรีมัย์ ปะคาํ หทูาํนบ 902,973.71           1,591,726.41        2.89                           -                                  

842 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกสุมุาลย์ _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแดง_ สกลนคร กสุมุาลย์ กสุมุาลย์ 1,070,926.20        1,922,698.67        2.88                           2,143.00                         

843 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลจมุพล _หนองสรวง_ หนองคาย โพนพสิยั จมุพล 933,511.68           2,001,663.84        2.88                           2,116.00                         

844 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหว้นหนิตนั บงึกาฬ ปากคาด ปากคาด 952,817.22           2,033,162.17        2.88                           2,090.00                         

845 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลปากคาด _หนองหว้นหนิตนั_ บงึกาฬ ปากคาด ปากคาด 952,850.58           2,033,201.65        2.88                           2,020.00                         

846 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองสรวง หนองคาย โพนพสิยั จมุพล 933,538.89           2,001,646.65        2.88                           1,983.00                         

847   โครงการศกึษาหว้ยเสอืเตน้ จ.ขอนแกน่ อ.น ํ:าพอง ต.น ํ:าพอง 901,990.17           1,857,820.27        2.88                           1,766.00                         

848 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแดง สกลนคร กสุมุาลย์ กสุมุาลย์ 1,070,863.20        1,922,770.43        2.88                           1,708.00                         

849 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ ทะเลสาบสงขลา เพ ื=อการอนรุกัษ์ ฟื: นฟรูะบบนเิวศและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

สงขลา เมอืงสงขลา บอ่ยาง 662,360.37           795,029.74           2.88                           1,553.00                         

850 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _ [บงึเสนาท, เกรยีงไกร, แควใหญ ,่ บางพระหลวง, บา้น
มะเกลอื _

นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ บงึเสนาท 622,211.96           1,739,919.67        2.88                           2,033.00                         

851 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นสาํโรงเกยีรตใิต ้ ศรสีะเกษ ขนุหาญ บกัดอง 1,090,826.89        1,608,512.30        2.87                           1,933.00                         

852 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบกัดอง _อา่งเกบ็น ํ:าบา้นสาํโรงเกยีรตใิต_้ ศรสีะเกษ ขนุหาญ บกัดอง 1,090,822.39        1,608,509.57        2.87                           1,920.00                         

853 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ ง ิ:ว, ปลอ้ง, ศรดีอนไชย, หนองแรด _ เชยีงราย เทงิ หนองแรด 619,532.35           2,169,354.80        2.87                           1,974.00                         

854 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหลม นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,058,101.70        1,960,112.07        2.86                           1,675.00                         

855 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลฟ้าหยาด (กดุกลาง) ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด 1,064,950.57        1,721,719.23        2.86                           2,081.00                         

856 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทา่บอ่สงคราม _หนองหลม_ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,058,087.64        1,960,139.64        2.86                           2,007.00                         

857 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลฟ้าหยาด _กดุกลาง_ ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด 1,064,950.57        1,721,719.23        2.86                           1,843.00                         

858 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองดงเวร หนองคาย เมอืงหนองคาย สกีาย 910,475.43           1,990,173.40        2.85                           1,910.00                         

859 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุกลาง ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด 1,063,497.07        1,723,601.13        2.85                           1,727.00                         
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860 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสกีาย _หนองดงเวร_ หนองคาย เมอืงหนองคาย สกีาย 910,649.21           1,990,091.91        2.85                           2,116.00                         

861 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหวัเมอืง _กดุพนัเขยีว_ ยโสธร มหาชนะชยั หวัเมอืง 1,058,229.90        1,730,995.63        2.85                           2,115.00                         

862   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตลาด จ.บรุรีมัย์ อ.เมอืง ต.เสมด็ ต.สะแกชาํ 939,165.47           1,648,593.05        2.85                           2,096.00                         

863 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสามสวน _หนองนาแซง_ ชยัภมู ิ บา้นแทน่ สามสวน 854,225.66           1,820,687.84        2.85                           1,859.00                         

864 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล คลองยาง _ หนองน ํ:าเขาฝาก2 _ กระบ ี= เกาะลนัตา คลองยาง 509,658.08           862,266.04           2.85                           1,853.00                         

865 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหวัเมอืง (กดุพนัเขยีว) ยโสธร มหาชนะชยั หวัเมอืง 1,058,229.90        1,730,995.63        2.85                           1,832.00                         

866 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลสามสวน (หนองนาแซง) ชยัภมู ิ  บา้นแทน่ สามสวน 854,225.66           1,820,687.84        2.85                           1,619.00                         

867 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองบวัใหญ ่ ชยัภมู ิ จตัรุสั หนองบวัใหญ ่ 807,013.11           1,725,309.15        2.85                           2,065.00                         

868 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุพนัเขยีว ยโสธร มหาชนะชยั หวัเมอืง 1,058,446.42        1,730,620.18        2.85                           1,939.00                         

869 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองนาแซง ชยัภมู ิ เสลภมู ิ นางาม 822,793.10           1,744,406.84        2.85                           1,651.00                         

870 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนางวั _หนองเครอืเชา_ นครพนม บา้นแพง นางวั 1,051,235.97        1,996,565.94        2.84                           1,850.00                         

871 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ตาดทอง,เวยีงคาํ,สอีอ,หนองหวา้_ อดุรธาน ี กมุภวาปี เวยีงคาํ 930,877.55           1,888,909.30        2.84                           1,909.00                         

872  อนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ตาํบลหว้ยใหญ ่อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี,ตาํบลสาํนกัทอ้นอาํเภอบา้น
ฉาง  จงัหวดัระยอง

ระยอง บางละมงุ บา้นฉาง หว้ยใหญ ่สาํนกัทอ้น 718,258.75           1,413,924.31        2.84                           1,890.00                         

873 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนชยัศร ี(บงึแซงน ํ:าจ ั=น) รอ้ยเอด็ โพนทอง โนนชยัศรี 1,032,501.90        1,795,734.59        2.84                           1,997.00                         

874 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโนนชยัศร ี_บงึแซงน ํ:าจ ั=น_ รอ้ยเอด็ โพนทอง โนนชยัศรี 1,032,501.90        1,795,734.59        2.84                           1,968.00                         

875 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึแซงน ํ:าจ ั=น รอ้ยเอด็ โพนทอง โนนชยัศรี 1,038,318.93        1,778,117.28        2.84                           1,722.00                         

876 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นถอ่น _หนองหวัชา้ง_ หนองคาย ทา่บอ่ บา้นถอ่น 885,753.20           1,970,054.15        2.83                           2,009.00                         

877 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ทา่เรอื,บา้นเสยีว,อากาศ_ นครพนม นาหวา้ ทา่เรอื 1,036,050.39        1,944,298.85        2.83                           2,219.00                         

878 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล สองพ ี=นอ้ง _ อา่งเกบ็น ํ:าบา้นหว้ยกระสงั _ เพชรบรุ ี แกง่กระจาน สองพ ี=นอ้ง 565,070.16           1,416,830.35        2.83                           2,270.00                         

879 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสะอาด _อา่งเกบ็น ํ:า บา้นโนนสะอาด_ ขอนแกน่ ชมุแพ โนนสะอาด 822,595.99           1,834,471.07        2.83                           1,820.00                         

880 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นโนนด ู่ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ บงึมะล ู 1,113,736.39        1,610,822.00        2.82                           1,755.00                         

881 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บงึมะล,ูเสาธงชยั_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ บงึมะล ู 1,113,741.22        1,610,825.99        2.82                           1,986.00                         

882 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบางมว่ง _ บงึพระ _ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ บางมว่ง 619,674.63           1,741,532.42        2.82                           1,904.00                         

883 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองหลวง สกลนคร สวา่งแดนดนิ หนองหลวง 965,552.68           1,928,941.40        2.82                           -                                  

884 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นางราํ,สาํพะเนยีง_ นครราชสมีา ประทาย นางราํ 885,273.79           1,713,344.98        2.82                           2,110.00                         

885 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองขมุสนุกัขส์าธารณประโยชน ์ อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี หาดทนง 615,607.00           1,701,661.57        2.81                           1,513.00                         

886 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นเด ื=อ _หนองระฆงั_ หนองคาย ทา่บอ่ บา้นเด ื=อ 883,194.77           1,970,547.83        2.81                           2,273.00                         

887 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ สะแกกรงั, หาดทนง, เกาะเทโพ _ อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี หาดทนง 615,611.54           1,701,662.44        2.81                           2,119.00                         

888 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล ( สะแกกรงั, หาดทนง, เกาะเทโพ ) อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี สะแกกรงั 615,611.54           1,701,662.44        2.81                           1,711.00                         

889 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ตาํบลมาบไผ,่ตาํบลหนองกะขะ,ตาํบลหนองตาํลงึ_ ชลบรุ ี พานทอง หนองตาํลงึ 724,943.91           1,480,955.07        2.81                           2,125.00                         

890 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ เพ ื=อเพ ิ=มน ํ:าตน้ทนุ วนอทุยานแหง่ชาตพิมุว่ง ตาํบลจรเข ้
สามพนั อาํเภออ ูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเพ ื=อการอนรุกัษ์ฟื: นฟรูะบบนเิวศ

สพุรรณบรุ ี อ ูท่อง ตาํบลจรเขส้ามพนั 592,228.58           1,587,140.67        2.80                           1,589.00                         

891 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ทา่โพธิVชยั,ท ุง่กระเตน็,เยย้ปราสาท_ บรุรีมัย์ หนองก ี= ทา่โพธ ิVชยั 884,307.13           1,628,527.76        2.79                           1,878.00                         

892 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลศรสีงคราม _สระหนองผอื_ นครพนม ศรสีงคราม ศรสีงคราม 1,059,315.18        1,958,140.74        2.79                           2,154.00                         

893 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลมว่ง _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไร_่ สกลนคร บา้นมว่ง มว่ง 983,658.25           1,977,113.69        2.78                           2,256.00                         

894 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองซน _อา่งเกบ็น ํ:าหนองเลงิ_ นครพนม นาทม หนองซน 1,046,130.81        1,974,761.37        2.78                           2,196.00                         

895 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลปราสาท _อา่งเกบ็น ํ:าบา้นดอนไมง้าม_ บรุรีมัย์ บา้นดา่น ปราสาท 954,577.10           1,670,044.97        2.78                           2,193.00                         

896 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบวั _หนองบวัหลม่_ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ หนองบวั 1,095,285.69        1,681,390.74        2.78                           1,996.00                         

897 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ ฝายกนัน ํ:าเพ ื=อรกัษาระบบนเิวศกอ่นไหลลงแมน่ ํ:าโขง 
(แมน่ ํ:าเลย หว้ยน ํ:าชม หว้ยน ํ:าโสม)

เลย เชยีงคาน ปากตม 837,004.86           1,969,152.64        2.78                           1,599.00                         

898 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลปราสาท (อา่งเกบ็น ํ:าบา้นดอนไมง้าม) บรุรีมัย์ บา้นดา่น ปราสาท 954,577.10           1,670,044.97        2.78                           1,570.00                         

899 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไร ่ สกลนคร แมเ่มาะ สบป้าด 568,737.62           2,015,048.84        2.78                           1,574.00                         

900 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองบวัหลม่ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ หนองบวั 1,095,289.34        1,681,386.56        2.78                           1,551.00                         

901 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นดอนไมง้าม บรุรีมัย์ บา้นดา่น ปราสาท 954,578.37           1,670,039.59        2.78                           1,550.00                         

902 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ท ุง่หลวง,เหลา่ตา่งคาํ_ หนองคาย โพนพสิยั เหลา่ตา่งคาํ 919,415.68           1,989,611.61        2.78                           2,083.00                         

903 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึชะอม นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา หนองระเวยีง 843,351.53           1,654,726.87        2.77                           1,645.00                         

904 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นางวั,นาหวา้_ 2 นครพนม นาหวา้ นางวั 1,045,762.97        1,937,827.96        2.77                           2,206.00                         

905 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองระเวยีง _บงึชะอม_ นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา หนองระเวยีง 843,352.47           1,654,721.85        2.77                           2,005.00                         

906 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล กายูบอเกาะ _ พรปุาลมีอ _ ยะลา รามนั กายูบอเกาะ 769,275.14           720,496.13           2.77                           1,824.00                         

907 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสามผง _อา่งเกบ็น ํ:าหนองพงโพด_ นครพนม ศรสีงคราม สามผง 1,045,252.81        1,965,639.60        2.77                           2,114.00                         

908 อนรุกัษ์ฟื: นฟพูรคุนัธลุ ี จ.สรุาษฎรธ์าน ี อ.ทา่ชนะ ต.คนัธลุ ี 629,035.72           832,665.39           2.77                           1,967.00                         

909 อนรุกัษ์ฟื: นฟพูรหุญา้ทา่ตอน จ.เชยีงใหม ่ อ.แมอ่าย ต.ทา่ตอน ต.แมน่าวาง 540,136.67           2,217,847.34        2.77                           1,753.00                         

910 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโพนงาม _หนองคางโฮง_ สกลนคร อากาศอาํนวย โพนงาม 1,035,001.85        1,971,159.50        2.77                           1,914.00                         

911 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ ลาดยาว, บา้นไร,่ เนนิข ี:เหลก็, สระแกว้ _ นครสวรรค ์ ลาดยาว ลาดยาว 580,001.86           1,747,463.56        2.77                           1,852.00                         

912 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:ากดุเลาะกดุกวา้ง นครพนม นาหวา้ นาหวา้ 1,045,711.26        1,937,793.26        2.76                           1,957.00                         

913 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึทงุเทยีว ขอนแกน่ น ํ:าพอง น ํ:าพอง 908,683.25           1,855,298.85        2.76                           1,877.00                         

914 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _บา้นโตน้,พระบ,ุหนองแวง_ ขอนแกน่ พระยืน บา้นโตน้ 900,361.67           1,803,047.43        2.76                           2,015.00                         
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915 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองหลวง จ.เชยีงราย อ.เมอืง อ.เวยีงชยั ต.หว้ยสกั ต.ดอนศลิา ต.เวยีงชยั 598,550.22           2,194,640.81        2.76                           1,905.00                         

916 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลละหาน _หนองน ํ:ากนิ_ ชยัภมู ิ จตัรุสั ละหาน 815,649.86           1,733,617.25        2.76                           2,156.00                         

917 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลน ํ:าพอง _บงึทงุเทยีว_ ขอนแกน่ น ํ:าพอง น ํ:าพอง 908,620.47           1,855,219.92        2.76                           2,090.00                         

918 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กระเบ ื:อง,ยะวกึ_ 1 สรุนิทร์ ชมุพลบรุ ี กระเบ ื:อง 958,320.24           1,699,077.11        2.76                           2,039.00                         

919 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลละหาน (หนองน ํ:ากนิ) ชยัภมู ิ จตัรุสั ละหาน 815,649.86           1,733,617.25        2.76                           2,028.00                         

920 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ดองกาํเมด็,ตะเคยีน_ ศรสีะเกษ ขขุนัธ ์ ดองกาํเมด็ 1,062,798.39        1,639,551.30        2.76                           1,832.00                         

921 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (กระเบ ื:อง,ยะวกึ) 1 สรุนิทร์ ชมุพลบรุ ี กระเบ ื:อง 958,320.24           1,699,077.11        2.76                           1,603.00                         

922 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุเสลา _บงึระนาม_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ กดุเสลา 1,129,523.50        1,629,246.97        2.76                           2,064.00                         

923 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:ากนิ ชยัภมู ิ จตัรุสั ละหาน 816,995.94           1,723,288.56        2.76                           1,924.00                         

924 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ารอ่งโพธ ิV ศรสีะเกษ ขขุนัธ ์ ตะเคยีน 1,062,801.52        1,639,550.83        2.76                           1,645.00                         

925 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองไผ ่_ อา่งเกบ็น ํ:าหนองโอน_ อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี หนองไผ ่ 914,945.75           1,916,184.36        2.75                           1,841.00                         

926 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ดอนเตย,นาทม_ นครพนม นาทม ดอนเตย 1,042,443.07        1,969,517.30        2.75                           2,115.00                         

927 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าเข ื=อนปากสลกั สรุนิทร์ ชมุพลบรุ ี กระเบ ื:อง 958,315.50           1,699,074.73        2.75                           1,768.00                         

928 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _เชยีงเพง็,ท ุง่มน,ศรฐีาน,เหลา่ไฮ_ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ ท ุง่มน 1,075,954.63        1,747,423.75        2.74                           2,033.00                         

929 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ขนนุ,โนนสาํราญ_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ ขนนุ 1,126,980.57        1,623,333.42        2.74                           1,815.00                         

930 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองอ ึ=ง _อา่งเกบ็น ํ:าคาํปลากา้ง_ ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,059,078.51        1,695,074.38        2.73                           2,273.00                         

931 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ บงึปลา,ขมุเหมอืงบา้นบากนั,ขมุเหมอืงกอแล_ ยะลา เมอืงยะลา ลาํใหม ่ 742,089.40           725,228.12           2.73                           1,858.00                         

932 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโพนงาม _หนองไชยวานสาธารณประโยชน_์ สกลนคร อากาศอาํนวย โพนงาม 1,029,660.23        1,969,550.50        2.73                           1,846.00                         

933 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาสงิห ์_หนองบอ่_ บงึกาฬ ศรวีไิล นาสงิห์ 999,766.19           2,026,493.41        2.73                           1,816.00                         

934 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าทา่จนี จ.ชยันาท จ.สพุรรณบรุ ี
จ.นครปฐม จ.สมทุรสาคร

อ.เมอืงชยันาท อ.หนัคา อ.
สามชกุ อ.ศรปีระจนัต ์อ.

เมอืงสพุรรณบรุ ีอ.บางปลา
มา้ อ.สองพ ี=นอ้ง อ.บางเลน
 อ.นครชยัศร ีอ.สามพราน 

อ.บางกระท ุม่  อ.เมอืง
สมทุรสาคร

ต.หาดทา่เสา ต.หนองนอ้ย ต.หว้ยง ู
ต.สามงา่มทา่โบสถ ์ต.หนัคา ต.วงัไก ่
เถ ื=อน ต.ปากน ํ:า ต.เดมิบาง ต.เขาพระ
 ต.นางบวช ต.สามชกุ ต.ย่านยาว ต.
บา้นกรา่ง ต.มดแดง ต.วงัยาง ต.โพธิV
พระยา ต.สนามชยั ต.ร ั :วใหญ ่ต.ทา่พ ี=
เล ี:ยง ต.ทา่ระหดั ต.บางปลามา้ ต.ตะ

คา่ ต.บา้นแหลม ต.กฤษณ

612,183.59           1,668,672.50        2.73                           1,844.00                         

935 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ ป่าแฝก, หวังม้, ทานตะวนั, เวยีงหา้ว _ เชยีงราย พาน ทานตะวนั 584,112.63           2,154,667.16        2.73                           1,952.00                         

936 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นหนองบวั สรุนิทร์ โนนนารายณ ์ หนองหลวง 1,034,733.46        1,690,663.53        2.73                           -                                  

937 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  กดุโด มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม แกง่เลงิจาน 956,421.37           1,792,924.87        2.73                           2,059.00                         

938 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองไชยวานสาธารณประโยชน ์ สกลนคร อากาศอาํนวย โพนงาม 1,029,633.90        1,969,514.43        2.73                           1,998.00                         

939 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบอ่ บงึกาฬ ศรวีไิล นาสงิห์ 999,973.14           2,026,117.31        2.73                           1,832.00                         

940 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตะกดุปะอวด บรุรีมัย์ แคนดง แคนดง 945,494.22           1,701,918.67        2.73                           1,502.00                         

941 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล สไุหงปาด ี_ อา่งเกบ็น ํ:าโคกยาง _ นราธวิาส สไุหงปาด ี สไุหงปาด ี 820,810.19           680,644.74           2.72                           1,879.00                         

942 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าเคม็ ศรสีะเกษ ศลิาลาด โจดมว่ง 1,051,983.44        1,710,897.36        2.71                           1,668.00                         

943 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ท ี=หนองโคกยาง สรุนิทร์ ปราสาท โคกยาง 983,816.06           1,627,948.01        2.71                           1,537.00                         

944 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _คอ้ทอง,คอ้วงั,โนนคณู,ฟ้าหว่น,สรา้งปี=_ ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย โนนคณู 1,076,865.72        1,701,806.86        2.71                           2,049.00                         

945 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โคกยาง,ตาเบา_ สรุนิทร์ ปราสาท โคกยาง 983,817.21           1,627,943.73        2.71                           2,158.00                         

946 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ทา่บอ่,น ํ:าโมง,บา้นวา่น_ หนองคาย ทา่บอ่ บา้นวา่น 875,227.11           1,974,075.81        2.71                           1,987.00                         

947 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระน ํ:า บา้นหนองแวง หนองคาย ทา่บอ่ บา้นวา่น 875,440.56           1,973,054.26        2.71                           1,704.00                         

948 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าบงึฉวาก จ.สพุรรณบรุ ีจ.ชยันาท อ.เดมิบางนางบวช อ.หนัคา ต.เดมิบาง ต.ปากน ํ:า ต.หวัเขา่ ต.บา้น
เช ี=ยน

613,651.96           1,648,140.41        2.71                           2,064.00                         

949 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกองนาง _หนองเป็ด_ หนองคาย ทา่บอ่ กองนาง 880,991.43           1,982,943.21        2.71                           1,840.00                         

950 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองกวาง บรุรีมัย์ กระสงั หนองเตง็ 968,588.75           1,646,217.94        2.71                           -                                  

951 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาเมยีง,บกัได_ สรุนิทร์ พนมดงรกั ตาเมยีง 962,613.65           1,596,175.98        2.70                           2,034.00                         

952 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล สไุหงปาด ี_ บงึบา้นปีเหลง็ _ นราธวิาส สไุหงปาด ี สไุหงปาด ี 821,663.26           690,743.96           2.70                           2,063.00                         

953   โครงการศกึษาหนองปลาคณู จ.รอ้ยเอด็ อ.เสลภมู ิ ต.ขวาว ต.เมอืงไพร 1,036,057.11        1,772,186.68        2.69                           1,947.00                         

954   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าทะเลสาบ _คขูดุ/ขดุสาํเภา_ จ.พทัลงุ 
จ.สงขลา

อ.สทงิพระ อ.สงิหนคร อ.
กระแสสนิธ ุ ์อ.ปากพะยูน

ต.คลองร ีต.ทา่หนิ ต.คขูดุ ต.บางเขยีด
 ต.ชะแล ้ต.ปากรอ ต.ควนโส ต.ควน
เนยีง ต.เกาะใหญ ่ต.ปากพะยูน ต.

ดอนประด ู ่ต.เกาะหมาก ต.เกาะนางคาํ

655,871.80           825,148.18           2.69                           1,785.00                         

955   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าสงครามตอนลา่ง จ. นครพนม อ.ศรสีงคราม อ.ทา่อเุทน ต.นาคาํ ต.ทา่บอ่สงคราม ต.ไชยบรุ ี 1,055,549.54        1,959,603.04        2.69                           1,635.00                         

956   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าทา่จนี จ.ชยันาท จ.สพุรรณบรุ ี
จ.นครปฐม จ.สมทุรสาคร

อ.เมอืงชยันาท อ.หนัคา อ.
สามชกุ อ.ศรปีระจนัต ์อ.

เมอืงสพุรรณบรุ ีอ.บางปลา
มา้ อ.สองพ ี=นอ้ง อ.บางเลน
 อ.นครชยัศร ีอ.สามพราน 

อ.บางกระท ุม่  อ.เมอืง
สมทุรสาคร

ต.หาดทา่เสา ต.หนองนอ้ย ต.หว้ยง ู
ต.สามงา่มทา่โบสถ ์ต.หนัคา ต.วงัไก ่
เถ ื=อน ต.ปากน ํ:า ต.เดมิบาง ต.เขาพระ
 ต.นางบวช ต.สามชกุ ต.ย่านยาว ต.
บา้นกรา่ง ต.มดแดง ต.วงัยาง ต.โพธิV
พระยา ต.สนามชยั ต.ร ั :วใหญ ่ต.ทา่พ ี=
เล ี:ยง ต.ทา่ระหดั ต.บางปลามา้ ต.ตะ

คา่ ต.บา้นแหลม ต.กฤษณ

612,183.59           1,668,672.50        2.69                           1,608.00                         
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ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

957   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตเิข ื=อนศรนีครนิทร์ จ.กาญจนบรุ ี อ.ศรสีวสัด ิV อ.ทองผาภมู ิอ.
ไทรโยค

ต.แมแ่ฉลม ต.เขาโจด ต.แมก่ระมงุ 504,744.32           1,617,793.67        2.69                           1,564.00                         

958 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _จาํปาขนั,เดน่ราษฎร,์ศรสีวา่ง_ รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ จาํปาขนั 1,030,270.33        1,727,675.08        2.68                           1,882.00                         

959 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองนาแซง ชยัภมู ิ เสลภมู ิ นางาม 822,683.55           1,744,341.25        2.68                           1,894.00                         

960 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาํบลแปลงยาว,ตาํบลหวัสาํโรง_ ฉะเชงิเทรา แปลงยาว แปลงยาว 752,036.40           1,504,450.67        2.68                           2,142.00                         

961 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองนาแซง _หนองนาแซง_ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ หนองนาแซง 822,710.06           1,744,250.14        2.68                           2,076.00                         

962 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองนาแซง (หนองนาแซง) ชยัภมู ิ อาํเภอเมอืงชยัภมู ิ นาแซง 822,710.06           1,744,250.14        2.68                           1,977.00                         

963 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _สรอ้ยพรา้ว,สะแบง_ อดุรธาน ี หนองหาน สรอ้ยพรา้ว 935,485.66           1,932,660.39        2.68                           1,851.00                         

964 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลแปลงยาว,ตาํบลหวัสาํโรง) ฉะเชงิเทรา แปลงยาว แปลงยาว 752,036.40           1,504,450.67        2.68                           1,516.00                         

965 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นหนองสะฑติ จ.ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว 752,076.00           1,504,432.00        2.68                           1,721.00                         

966 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _เหลา่พฒันา,อากาศ_ นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,034,659.05        1,954,546.24        2.68                           2,257.00                         

967 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลแปลงยาว,ตาํบลหวัสาํโรง) ฉะเชงิเทรา แปลงยาว แปลงยาว หวัสาํโรง 752,038.41           1,504,450.88        2.68                           2,078.00                         

968 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองมมุเลาสาธารณประโยชน ์ อดุรธาน ี หนองหาน สะแบง 935,479.83           1,932,692.23        2.68                           1,736.00                         

969 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาํบลนาจอมเทยีน,ตาํบลบางเสร_่ ชลบรุ ี สตัหบี บางเสร ่ 712,060.52           1,410,995.55        2.67                           2,067.00                         

970 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _น ํ:าออ้ม,หนองโก_ ขอนแกน่ กระนวน หนองโก 941,858.39           1,849,698.39        2.67                           2,165.00                         

971 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น _หนองขาหยั=ง_ ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 768,054.03           1,517,814.77        2.67                           2,087.00                         

972 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองขาหยั=ง) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 768,054.03           1,517,814.77        2.67                           1,693.00                         

973 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองขาหยั=ง จ.ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.เขาหนิซอ้น 767,992.00           1,517,805.00        2.67                           1,606.00                         

974 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองขาหยั=ง) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 768,049.71           1,517,813.28        2.67                           1,903.00                         

975 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตลาด จ.บรุรีมัย์ อ.เมอืง ต.เสมด็ ต.สะแกชาํ 939,165.47           1,648,593.05        2.67                           1,920.00                         

976 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองใหญ ่ ขอนแกน่ กระนวน น ํ:าออ้ม 942,076.70           1,849,470.90        2.66                           1,706.00                         

977 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอาด ยโสธร มหาชนะชยั บงึแก 1,073,418.41        1,722,975.17        2.66                           1,621.00                         

978 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าสาละวนิ จ.แมฮ่อ่งสอน 
จ.ตาก

อ.สบเมย อ.ทา่สองยาง ต.แมส่ามแลบ ต.แมต่า้น 366,238.16           1,989,128.91        2.66                           1,927.00                         

979 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตเิข ื=อนศรนีครนิทร์ จ.กาญจนบรุ ี อ.ศรสีวสัด ิV อ.ทองผาภมู ิอ.
ไทรโยค

ต.แมแ่ฉลม ต.เขาโจด ต.แมก่ระมงุ 504,744.32           1,617,793.67        2.66                           2,001.00                         

980 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _จนัทบเพชร,สายตะก_ู บรุรีมัย์ บา้นกรวด สายตะก ู 952,271.07           1,590,096.68        2.66                           2,216.00                         

981 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บงึแก,มว่ง_ ยโสธร มหาชนะชยั มว่ง 1,074,791.79        1,717,564.28        2.66                           2,086.00                         

982   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตปิางสดีา จ.สระแกว้ 
จ.ปราจนีบรุ ี

อ.วฒันานคร อ.นาด ีอ.
สระแกว้

ต.ทา่แยก 846,260.34           1,548,197.04        2.66                           1,573.00                         

983 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุสระ,หมมูน่_ อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี หมมูน่ 904,743.94           1,934,795.59        2.66                           2,255.00                         

984 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โนนสะอาด,หนองเขยีด_ ขอนแกน่ ชมุแพ โนนสะอาด 817,733.22           1,840,357.87        2.66                           2,249.00                         

985 อนรุกัษ์ฟื: นฟทู ี=ราบล ุม่น ํ:ายม จ.สโุขทยั 
จ.พษิณโุลก

อ.บางระกาํ ต.ชมุแสงสงคราม ต.ทา่นางงาม ต.
บางระกาํ ต.วงัอทิก

618,432.44           1,853,763.73        2.65                           1,998.00                         

986 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หวัหนองตะพอง 4 จนัทบรุ ี มะขาม มะขาม 847,557.44           1,403,992.65        2.65                           2,081.00                         

987   โครงการศกึษาเกาะแตน จ.สรุาษฎธ์าน ี อ.เกาะสมยุ ต.ตล ิ=งงาม 603,616.81           1,035,615.06        2.65                           2,090.00                         

988 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพการระบายน ํ:าของลาํน ํ:าในล ุม่น ํ:า
สาขาคลองใหญแ่ละล ุม่น ํ:าสาขาหว้ยพรหมโหด พ ื:นท ี=ภาคตะวนัออก

สระแกว้ เมอืงสระแกว้ สระขวญั 876,035.22           1,518,078.93        2.65                           1,771.00                         

989   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตแิมย่ม จ.ลาํปาง 
จ.แพร่

อ.สอง อ.งาว ต.สะเอยีม ต.เตาปนู 624,541.69           2,069,551.56        2.65                           1,726.00                         

990   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุ ี อ.บา้นลาด อ.เมอืง อ.บา้น
แหลม อ.ทา่ยาง

ต.บา้นแหลม ต.บางครก ต.ทา่แรง้ ต.
บา้นก ุม่ ต.หนองโสน ต.คลองกระแชง
 ต.ทา่ราบ ต.ตน้มะมว่ง ต.บา้นหมอ้ ต.
สมอพลอื ต.บา้นลาด ต.ทา่เสน ต.ตาํ
หร ุต.ถ ํ:ารงค ์ต.ทา่ยาง ต.ยางหย่อง 
ต.ทา่แลง ต.ทา่คอย ต.ทา่ไมร้วก ต.

หว้ยแทเ่พรยีง

594,494.15           1,434,873.37        2.65                           1,699.00                         

991   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าบงึฉวาก จ.สพุรรณบรุ ี
จ.ชยันาท

อ.เดมิบางนางบวช อ.หนัคา ต.เดมิบาง ต.ปากน ํ:า ต.หวัเขา่ ต.บา้น
เช ี=ยน

613,651.96           1,648,140.41        2.65                           1,674.00                         

992   โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าหว้ยขาแขง้ จ.อทุยัธาน ี
จ.ตาก

อ.หว้ยยอด อ.บา้นไร ่อ.อ ุง้
ผาง อ.ลานสกั

ต.ระบาํ ต.ป่าออ้ ต.คอกควาย ต.แกน่
มะกรดู ต.แมล่ะม ุง้

534,395.61           1,725,668.80        2.65                           1,624.00                         

993   โครงการศกึษาแมน่ ํ:านา่น จ.อตุรดติถ ์
จ.นครสวรรค ์
จ.พษิณโุลก 

จ.พจิติร

อ.เวยีงสา อ.พรหมพริาม อ.
บางกระท ุม่ อ.เมอืง อ.เมอืง

ต.แควใหญ ่ 661,122.27           1,961,373.79        2.65                           1,579.00                         

994   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตอิา่วพงังา _อา่วพงังา_ จ.พงังา อ.ตะก ั=วท ุง่ อ.เมอืง ต.กระโสม ต.กะไหล ต.คลองเคยีน ต.
เกาะปันหยี

441,125.70           917,566.33           2.65                           1,557.00                         

995 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนตาล _อา่งเกบ็น ํ:าบงึบอ่_ นครพนม ทา่อเุทน โนนตาล 1,094,164.59        1,948,617.51        2.65                           1,941.00                         

996 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองหานกมุภวาปี จ.ชยัภมู ิ อ.กมุภวาปี ต.อ ุม่จาน ต.เชยีงแหว ต.พนัดอน ต.
แชแล

930,114.72           1,905,833.35        2.65                           2,043.00                         

997 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นหว้ยตากดา้ย ชลบรุ ี พานทอง หนองตาํลงึ 724,922.27           1,481,001.27        2.65                           -                                  

998 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าลาํพระเพลงิ1 นครราชสมีา วงัน ํ:าเขยีว วงัหม ี 792,162.04           1,591,568.88        2.64                           -                                  
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ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

999   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าเจา้พระยา กรงุเทพฯ จ.นนทบรุ ีจ.
สมทุรปราการ จ.

ปทมุธาน ีจ.สพุรรณบรุ ี
จ.สงิหบ์รุ ีจ.ลพบรุ ีจ.

ชยันาท จ.
พระนครศรอียุธยา จ.

อา่งทอง จ.อทุยัธาน ีจ.
นครสวรรค ์

อ.โกรกพระ อ.เมอืงนครวรรค ์
 อ.พยุหครี ีอ.เมอือทุยัธาน ี
อ.เมอืงชยันาท อ.สรรพยา 
อ.อนิทรบ์รุ ีอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี
อ.พรหมบรุ ีอ.ทา่ว ุง้ อ.โพธิV

ทอง อ.ไชโย อ.เมอืง
อา่งทอง อ.ป่าโมก อ.ผกัไห่

 อ.เสนา อ.บางบาล อ.
เมอืงพระนครศรอียุธยา อ.
บางไทร อ.บางประอนิ อ.

สามโคก อ.เมอืงป

ต.บางมะฝ่อ ต.ยางตาล ต.โกรกพระ 
ต.ยางขาว ต.ตะเคยีนเล ื=อน ต.กลาง
แดด ตาํบลย่านมทัร ีต.นครสวรรคต์ก 
ต.ปากน ํ:าโพ ต.พยุหะ ต.ทา่น ํ:าออ้ย 

ต.น ํ:าทรง ต.หาดทนง ต.เกาะเทโพ ต.
หาดทา่เสา ต.ธรรมามลู ต.ทา่ชยั ต.ใน
เมอืง ต.บา้นกลว้ย ต.ชยันาท ต.หาด
อาษา ต.สรรพยา ต.โผนางดาํออก ต.

โผนา

654,831.29           1,627,681.92        2.64                           1,872.00                         

1000 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองเสมด็ สรุนิทร์ สงัขะ ทบัทนั 1,017,422.53        1,631,582.61        2.63                           2,085.00                         

1001 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหว้ยแกว้ สรุนิทร์ รตันบรุ ี ดอนแรด 1,034,288.17        1,706,581.72        2.63                           1,525.00                         

1002 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทบัทนั _อา่งเกบ็น ํ:าหนองเสมด็_ สรุนิทร์ สงัขะ ทบัทนั 1,017,421.51        1,631,577.12        2.63                           2,076.00                         

1003 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าสงครามตอนลา่ง จ. นครพนม อ.ศรสีงคราม อ.ทา่อเุทน ต.นาคาํ ต.ทา่บอ่สงคราม ต.ไชยบรุ ี 1,055,549.54        1,959,603.04        2.63                           1,933.00                         

1004 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเหลา่พฒันา _หนองดดุสาธารณประโยชน_์ นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,041,007.43        1,952,950.43        2.63                           2,267.00                         

1005 อนรุกัษ์ฟื: นฟลู ุม่น ํ:าโมงตอนลา่ง จ.หนองคาย อ.ทา่บอ่ อ.ศรเีชยีงใหม ่ ต.น ํ:าโมง ต.ทอ่บอ่ ต.หนองปลาปาก 876,150.22           1,980,963.45        2.63                           1,792.00                         

1006 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ชมุชา้ง,นาหนงั_ หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 933,674.23           1,986,626.61        2.62                           2,042.00                         

1007 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่ดอกคาํ _หนองน ํ:า บา้นโนนสา_ บงึกาฬ บงึโขงหลง ทา่ดอกคาํ 1,038,838.41        2,013,227.21        2.62                           1,819.00                         

1008 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่ชา้ง,บ ุง่มะแลง_ อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,147,253.42        1,696,554.97        2.62                           2,161.00                         

1009 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นโนนสา บงึกาฬ บงึโขงหลง ทา่ดอกคาํ 1,038,439.65        2,013,891.95        2.62                           1,947.00                         

1010 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบฟแูหลง่น ํ:า บงึกระจบั ชยันาท หนัคา หนัคา 608,744.12           1,660,898.91        2.61                           -                                  

1011 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลพดุซา _บงึพดุซา_ นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา พดุซา 826,036.59           1,666,408.01        2.61                           2,124.00                         

1012 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล แหลม _ อา่งเกบ็น ํ:าท ุง่ทบัใน _ นครศรธีรรมราช หวัไทร แหลม 630,179.60           883,301.48           2.61                           2,138.00                         

1013 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึหว้ยชนัแปลง1 ขอนแกน่ น ํ:าพอง วงัชยั 910,168.42           1,851,082.01        2.61                           1,887.00                         

1014 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดา่นมว่งคาํ _บงึแต_้ สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ดา่นมว่งคาํ 1,066,359.68        1,901,349.69        2.61                           1,847.00                         

1015 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลวงัชยั _บงึหว้ยชนัแปลง1_ ขอนแกน่ น ํ:าพอง วงัชยั 910,283.26           1,850,994.53        2.61                           2,193.00                         

1016 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนางวั _หนองแขใ้หญ_่ นครพนม นาหวา้ นางวั 1,049,202.96        1,933,633.17        2.61                           1,815.00                         

1017 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าหว้ยขาแขง้ จ.อทุยัธาน ี
จ.ตาก

อ.หว้ยยอด อ.บา้นไร ่อ.อ ุง้
ผาง อ.ลานสกั

ต.ระบาํ ต.ป่าออ้ ต.คอกควาย ต.แกน่
มะกรดู ต.แมล่ะม ุง้

534,395.61           1,725,668.80        2.61                           1,912.00                         

1018 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตสิรินิาถ จ.ภเูกต็ อ.ถลาง ต.ไมข้าว ต.สาค ูต.เชงิทะเล 422,654.54           894,336.79           2.61                           1,671.00                         

1019 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองแขใ้หญ ่ นครพนม นาหวา้ นางวั 1,049,185.81        1,933,717.15        2.60                           1,842.00                         

1020 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองหวัค ู จ.อดุรธาน ี อ.ผอื ต.คาํบง 882,038.76           1,948,297.73        2.60                           2,097.00                         

1021 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองกดุแร ่ บงึกาฬ โซพ่สิยั โซ ่ 975,438.51           1,998,151.69        2.60                           -                                  

1022 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองท ุง่ทอง จ.สรุาษฎรธ์าน ี อ.เคยีนซา อ.บา้นนาสาร ต.เขาตอก ต.เคยีนซา ต.อรญัคามจารี
 ต.ทา่ช ี

526,894.34           977,998.00           2.60                           1,839.00                         

1023 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ ยางตาล ,ย่านมทัร,ีกลางแดด_ นครสวรรค ์ โกรกพระ ยางตาล 619,438.13           1,721,263.39        2.60                           1,980.00                         

1024 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาํบลลาดตะเคยีน,ตาํบลหาดนางแกว้_ ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี หาดนางแกว้ 787,576.76           1,545,269.08        2.60                           1,893.00                         

1025 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึง ิ:ว พษิณโุลก บางกระท ุม่ ไผล่อ้ม 645,560.76           1,829,334.86        2.60                           1,602.00                         

1026   โครงการศกึษาสบแมน่ ํ:ามลูช ี จ.ศรสีะเกษ 
จ.อบุลราชธาน ี

อ.วารนิชาํราบ อ.เมอืง อ.
กนัทรารมย์

ต.คซูอด ต.กดุเมอืงฮาม ต.น ํ:าคาํ ต.
ล ิ:นฟ้า ต.โพธิV ต.โพนขวา ต.บวันอ้ย 
ต.หนองบวั ต.ละทาย ต.หนองแกว้ ต.
 หนองกนิผล ต.วารนิชาํราบ ต.บ ุง่ไหม

 ต.ปทมุ

1,114,675.79        1,686,604.55        2.60                           1,960.00                         

1027 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ ไผล่อ้ม, ทา่ฬอ่, ป่ามะคาบ _ พษิณโุลก บางกระท ุม่ ไผล่อ้ม 645,559.17           1,829,339.07        2.60                           1,871.00                         

1028   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าบางประกง จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุ ี อ.บา้นสรา้ง อ.เมอืงปราจนีบรุ ี
 อ.ศรมีหาโพธิV อ.บางน ํ:า

เปร ี:ยว อ.บางคลา้ อ.คลอง
เข ื=อน

ต.บา้นสรา้ง ต.บางกระเบา ต.บางเตย 
ต.บางพลวง ต.บางแตน ต.วดัโบสถ ์ต.
รอบเมอืง ต.บางเดชะ ต.หนา้เมอืง ต.
บางบรบิรูณ ์ต.ทา่งาม ต.หาดยาง ต.
โยธะกา ต.บางขนาก ต.บางกระเจด็ 

ต.หวัไทร ต.ปากน ํ:า ต.บางโรง ต.คลอง
เข ื=อน

726,762.79           1,515,500.44        2.60                           1,851.00                         

1029   โครงการศกึษาแกง่ละวา้ จ.ขอนแกน่ อ.บา้นแฮด อ.บา้นไผ ่ ต.เมอืงเพยี ต.บา้นไผ ่ 893,697.72           1,789,836.43        2.60                           1,834.00                         

1030 คา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจ ออกแบบ เพ ื=อจดัหาน ํ:าและเพ ิ=มน ํ:าตน้ทนุสนบัสนนุน ํ:าเพ ื=อสตัวป์่าและชา้งป่าท ั=วประเทศ กรงุเทพฯ พญาไท พญาไท 666,377.06           1,524,524.39        2.60                           1,549.00                         

1031   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองแวง จ.ชยัภมู ิ อ.คอนสวรรค ์ ต.โคกม ั=งงอบ 851,009.25           1,763,805.78        2.60                           1,521.00                         

1032 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลคาํแกว้ _อา่งเกบ็น ํ:าบา้นดอนเสยีด_ บงึกาฬ โซพ่สิยั คาํแกว้ 978,360.94           2,010,812.38        2.59                           1,999.00                         

1033 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึกาฬ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ บงึกาฬ 992,897.50           2,036,184.29        2.59                           1,930.00                         

1034 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบงึกาฬ _บงึกาฬ_ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ บงึกาฬ 992,944.23           2,036,108.87        2.59                           1,930.00                         

1035 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _คอ้ทอง,บา้นไทย_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน บา้นไทย 1,084,697.36        1,712,336.09        2.59                           1,869.00                         

1036 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (คอ้ทอง,บา้นไทย) อบุลราชธาน ี เข ื=องใน คอ้ทอง 1,084,697.36        1,712,336.09        2.59                           1,661.00                         

1037 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าอา่งเกบ็หนองหญา้ขอ้ อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นหนิโงม 936,368.27           1,968,740.53        2.59                           -                                  

1038 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้แหลง่น ํ:าหนองจนัทรส์าธารณประโยชน ์ บงึกาฬ ศรวีไิล ศรวีไิล 1,002,506.18        2,019,445.03        2.59                           -                                  

1039 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า สระปัง อบุลราชธาน ี เข ื=องใน บา้นไทย 1,082,706.92        1,715,752.80        2.59                           2,024.00                         
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1040 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่บอ่,บา้นเด ื=อ_ หนองคาย ทา่บอ่ บา้นเด ื=อ 881,004.18           1,972,911.20        2.58                           2,060.00                         

1041 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ยางข ี:นก,หนองเหลา่_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน ยางข ี:นก 1,097,425.59        1,715,751.65        2.58                           1,859.00                         

1042 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองไมง้าม _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสบู_ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนองไมง้าม 929,252.34           1,590,310.23        2.58                           1,824.00                         

1043 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึหนองใหญ ่ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน หนองเหลา่ 1,097,442.94        1,715,685.42        2.58                           1,769.00                         

1044 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสบู บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนองไมง้าม 929,251.13           1,590,313.23        2.58                           1,723.00                         

1045 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองกะชะ หนองคาย ทา่บอ่ บา้นเด ื=อ 880,972.48           1,972,940.70        2.58                           1,531.00                         

1046 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูกาะระเกาะพระทอง จ.พงังา อ.ตะก ั=วป่า อ.ครุะบรุ ี ต.ครุะ ต.เกาะพระทอง 427,884.41           1,015,461.97        2.57                           1,760.00                         

1047 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _แกง่เลงิจาน,ทา่สองคอน_ มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม ทา่สองคอน 953,616.99           1,793,684.93        2.57                           1,865.00                         

1048 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _ โกรกพระ, บางมะฝ่อ, บางประมงุ, นากลาง, ศาลาแดง _ นครสวรรค ์ โกรกพระ บางประมงุ 610,454.16           1,725,167.70        2.57                           2,129.00                         

1049 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่มว่ง _หนองน ํ:า บา้นตราด_ บรุรีมัย์ สตกึ ทา่มว่ง 980,402.64           1,696,383.28        2.56                           2,268.00                         

1050 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _กดุธาต,ุบา้นโคก_ ขอนแกน่ หนองนาคาํ บา้นโคก 855,428.08           1,862,726.49        2.56                           2,000.00                         

1051 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่มว่ง (หนองน ํ:า บา้นตราด) บรุรีมัย์  สตกึ ทา่มว่ง 980,402.64           1,696,383.28        2.56                           1,890.00                         

1052 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูพฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบ
กระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝนใน ต.คลองขนาน ต.คลองเขมา้ อ.เหนอืคลอง จ.กระบ ี= พ ื:นท ี=ภาคใต ้

กระบ ี= เหนอืคลอง คลองขนาน คลองเขมา้ 497,434.71           886,838.29           2.56                           1,535.00                         

1053 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึหนองท ุม่ทาม ขอนแกน่ หนองนา บา้นโคก 862,126.88           1,783,074.66        2.56                           1,517.00                         

1054 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าเจา้พระยา กรงุเทพฯ จ.นนทบรุ ีจ.
สมทุรปราการ จ.

ปทมุธาน ีจ.สพุรรณบรุ ี
จ.สงิหบ์รุ ีจ.ลพบรุ ีจ.

ชยันาท จ.
พระนครศรอียุธยา จ.

อา่งทอง จ.อทุยัธาน ีจ.
นครสวรรค ์

อ.โกรกพระ อ.เมอืงนครวรรค ์
 อ.พยุหครี ีอ.เมอือทุยัธาน ี
อ.เมอืงชยันาท อ.สรรพยา 
อ.อนิทรบ์รุ ีอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี
อ.พรหมบรุ ีอ.ทา่ว ุง้ อ.โพธิV

ทอง อ.ไชโย อ.เมอืง
อา่งทอง อ.ป่าโมก อ.ผกัไห่

 อ.เสนา อ.บางบาล อ.
เมอืงพระนครศรอียุธยา อ.
บางไทร อ.บางประอนิ อ.

สามโคก อ.เมอืงป

ต.บางมะฝ่อ ต.ยางตาล ต.โกรกพระ 
ต.ยางขาว ต.ตะเคยีนเล ื=อน ต.กลาง
แดด ตาํบลย่านมทัร ีต.นครสวรรคต์ก 
ต.ปากน ํ:าโพ ต.พยุหะ ต.ทา่น ํ:าออ้ย 

ต.น ํ:าทรง ต.หาดทนง ต.เกาะเทโพ ต.
หาดทา่เสา ต.ธรรมามลู ต.ทา่ชยั ต.ใน
เมอืง ต.บา้นกลว้ย ต.ชยันาท ต.หาด
อาษา ต.สรรพยา ต.โผนางดาํออก ต.

โผนา

654,831.29           1,627,681.92        2.56                           1,790.00                         

1055 โครงการศกึษาถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้ระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ากดุหวาย ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ คซูอด 1,069,831.95        1,689,571.39        2.55                           -                                  

1056   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตเิขาใหญ ่ จ.ปราจนีบรุ ี
จ.นครราชสมีา
จ.นครนายก

จ.สระบรุ ี

อ.ปากชอ่ง อ.วงัน ํ:าเขยีว อ.
นาด ีอ.กบนิทรบ์รุ ีอ.
ประจนัตคาม อ.เมอืง

ปราจนีบรุ ีอ.ปากพล ีอ.บา้น
นา อ.เมอืงนครนายก อ.
แกง่คอย อ.มวกเหลก็

ต.หนิตงั ต.เขาพระ ต.เขาพระ ต.เนนิ
หอม ต.โพธิVงาม ต.สาลกิา ต.บฝุ้าย 

ต.หนิลาด ต.ชะอม  ต.นาด ีต.หมสู ีต.
บพุราหมณ ์

755,778.60           1,597,611.71        2.55                           1,953.00                         

1057   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองปลกัพระยาและระยาบงัสา จ.สตลู อ.เมอืง อ.ควนโดน ต.ฉลงุ ต.ควนโพธิV ต.ควนโดน ต.ย่าน
ซ ื=อ

615,047.13           745,624.04           2.55                           1,949.00                         

1058   โครงการศกึษาพรแุมร่าํพงึ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อ.บางสะพาน ต.แมร่าํพงึ 559,920.93           1,239,159.99        2.55                           1,938.00                         

1059   โครงการศกึษาพรคุวนข ี:เส ี:ยน จ.พทัลงุ อ.ระโนด อ.หวัไทร อ.ควน
ขนนุ

ต.เครง๊ ต.บา้นขาว ต.ตะเครยีะ ต.
ควนขะลกิ ต.ทะเลนอ้ย ต.ระโนด ต.

พนางตงุ ต.มะกอกเหนอื

626,426.19           860,636.30           2.55                           1,821.00                         

1060   โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเขาสอยดาว จ.จนัทบรุ ี อ.มะขาม อ.ทา่ใหม ่อ.โป่ง
น ํ:ารอ้น

ต.ทรายขาว ต.ทบัไทร ต.ตะเคยีนทอง
 ต.ฉมนั ต.แกง่หางแมว

536,742.43           1,563,377.71        2.55                           1,814.00                         

1061   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าวงั จ.ลาํปาง อ.แจห้ม่ อ.เมอืง อ.เกาะคา 
อ.สบปราบ อ.เถนิ อ.วงัเหนอื

ต.บา้นเลง ต.บญุนาคพฒันา ต.ท ุง่ฝาย
 ต.ตน้ธงชยั ต.พชิยั ต.เวยีงเหนอื ต.

สบต ุย๋ ต.ชมพ ูต.ปงแสนทอง ต.ทา่ผา
 ต.นาแกว้ ต.นาแสง่ ต.แมก่วัะ ต.สบ

ปราบ ต.แมถ่อด

536,685.03           2,002,491.55        2.55                           1,784.00                         

1062   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตแิกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ี อ.แกง่กระจาน อ.ทา่ยาง อ.
หวัหนิ อ.หนองหญา้ปลอ้ง

ต.น ํ:ากลดัเหนอื ต.สองพ ี=นอ้ง ต.แกง่
กระจาน ต.หนองพลบั ต.ลดัหลวง

543,493.21           1,422,498.54        2.55                           1,688.00                         

1063   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหลมสน-ปากแมน่ ํ:ากระบรุ-ีปากคลองกะเปอร์ จ.พงังา 
จ.ระนอง

อ.ครุะบรุ ีอ.กะเปอร์ ต.เกาะพระทอง ต.ครุะ ต.แมน่างขาว 
ต.บางหนิ ต.มว่งกลวง

441,360.80           1,061,628.21        2.55                           1,549.00                         

1064   โครงการศกึษาแมน่ ํ:ายม จ.แพร ่
จ.พะเยา 

จ.นครสวรรค ์
จ.สโุขทยั 

จ.พษิณโุลก 
จ.พจิติร

อ.เชยีงมว่น อ.สอง อ.เมอืง
 อ.สงูเมน่ อ.เดน่ชยั อ.

ศรสีชันาลยั อ.สวรรคโลก อ.
ศรสีาํโรง อ.เมอืง อ.กงไกร
ลาศ อ.บางระกาํ อ.สามงา่ม

 อ.โพธิVประทบัชา้ง อ.
โพทะเล อ.ปง

จ.พจิติร อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค ์ 633,288.28           2,110,871.29        2.55                           1,523.00                         

1065 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ท ุง่ใหญ ,่นาชมุแสง,นาทม_ อดุรธาน ี ท ุง่ฝน ท ุง่ใหญ ่ 945,387.32           1,939,453.47        2.54                           1,926.00                         

1066 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นตราด บรุรีมัย์ สตกึ ทา่มว่ง 980,405.25           1,696,381.30        2.54                           1,989.00                         

1067 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองปลาราก อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ บ ุง่หวาย 1,114,234.95        1,685,388.46        2.54                           1,655.00                         

1068 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองก ิ=ว _หนองน ํ:า บา้นหวักญุแจ_ ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 730,228.00           1,464,831.73        2.54                           1,839.00                         

1069 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบ ุง่หวาย _หนองปลาราก_ อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ บ ุง่หวาย 1,114,236.13        1,685,390.60        2.54                           2,067.00                         

1070   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าแควใหญ ่ จ.กาญจนบรุ ี อ.ศรสีวสัด ิV อ.เมอืง ต.ทา่กระดาน ต.ชอ่งสะเดา ต.วดัดง้ 
ต.ลาดหญา้ ต.หนองบวั ต.แกแงเส ี=ยน

 ต.ทา่มะขาม ต.บา้นเหนอื

504,600.99           1,663,380.41        2.54                           1,565.00                         

1071 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _เบดิ,หนองหลวง_ สรุนิทร์ โนนนารายณ ์ หนองหลวง 1,034,731.35        1,690,661.83        2.54                           2,146.00                         
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1072 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตแิกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ีจ.
ประจวบครีขีนัธ ์

อ.แกง่กระจาน อ.ทา่ยาง อ.
หวัหนิ อ.หนองหญา้ปลอ้ง

ต.น ํ:ากลดัเหนอื ต.สองพ ี=นอ้ง ต.แกง่
กระจาน ต.หนองพลบั ต.ลดัหลวง

543,493.21           1,422,498.54        2.53                           1,999.00                         

1073 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองแสงท ุง่ รอ้ยเอด็ โพนทอง แวง 1,036,254.75        1,813,351.02        2.53                           1,614.00                         

1074 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _โคกสวา่ง,ไทยเจรญิ,บกุระสงั,เยย้ปราสาท,สารภ_ี นครราชสมีา หนองบนุนาก สารภ ี 869,884.49           1,637,145.81        2.53                           2,214.00                         

1075 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _แวง,หนองใหญ_่ รอ้ยเอด็ โพนทอง แวง 1,036,131.31        1,813,534.53        2.53                           1,983.00                         

1076 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล นาหมอ่ม _ หนองน ํ:าบา้นนาหมอ่ม _ สงขลา นาหมอ่ม นาหมอ่ม 667,252.92           770,579.03           2.53                           1,939.00                         

1077 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _ดอนชา้ง,บา้นเป็ด,บา้นหวา้,เมอืงเกา่,หนองแวง_ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ดอนชา้ง 902,712.21           1,815,462.52        2.53                           2,219.00                         

1078 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _โพนงาม,สามคัค,ีเหลา่ออ้ย_ กาฬสนิธ ุ์ รอ่งคาํ สามคัค ี 1,001,332.26        1,807,231.43        2.52                           1,956.00                         

1079 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสรา้งถอ่ _กดุสเีฒา่_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน สรา้งถอ่ 1,090,588.56        1,700,684.97        2.52                           2,016.00                         

1080 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลพระอาจารย์ _หนองน ํ:า บา้นกลางคลอง 22_ นครนายก องครกัษ์ พระอาจารย์ 717,087.71           1,547,673.89        2.51                           2,112.00                         

1081 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ดนู,โนนสงั_ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ ดนู 1,102,456.84        1,680,839.78        2.51                           1,832.00                         

1082 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นค ูค้ตคลอง22 จ.นครนายก อ.องครกัษ์ ต.ศรีษะกระบอื 717,025.00           1,547,381.00        2.51                           2,011.00                         

1083 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่บอ่สงคราม,บา้นขา่_ 2 นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,049,109.32        1,957,413.90        2.51                           1,882.00                         

1084 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองหลวงใหญ ่ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ คอนสวรรค ์ 857,987.75           1,760,310.03        2.50                           2,028.00                         

1085 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นปรอื บรุรีมัย์ กระสงั บา้นปรอื 965,453.30           1,644,841.29        2.50                           1,755.00                         

1086 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองทงึ กาฬสนิธ ุ์ ยางตลาด หวันาคาํ 955,258.93           1,816,287.78        2.50                           1,606.00                         

1087 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทา่บอ่สงคราม _หนองน ํ:า บา้นทา่บอ่สงคราม_ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,056,930.03        1,961,929.42        2.50                           2,198.00                         

1088 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลยางหวาย _หนองหลวงใหญ_่ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ ยางหวาย 857,934.80           1,760,282.04        2.50                           2,063.00                         

1089 คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาและบรหิารจดัการระบบงานสาํรวจและออกแบบแหลง่น ํ:าอจัฉรยิะ กรงุเทพฯ พญาไท พญาไท 666,377.06           1,524,524.39        2.50                           2,046.00                         

1090 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นปรอื _อา่งเกบ็น ํ:าบา้นปรอื_ บรุรีมัย์ กระสงั บา้นปรอื 965,458.19           1,644,844.34        2.50                           1,973.00                         

1091   โครงการศกึษาพรหุญา้ทา่ตอน จ.เชยีงใหม ่ อ.แมอ่าย ต.ทา่ตอน ต.แมน่าวาง 540,136.67           2,217,847.34        2.50                           1,953.00                         

1092   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าสายบรุ ี จ.ยะลา จ.นราธวิาส จ.
ปัตตาน ี

อ.รามนั อ.สายบรุ ีอ.สคุรินิ ต. ต.กายูบอเกาะ ต.อาซอ่ง ต.ทา่ธง 
ต.ตะโละ๊หะลอ ต.เกะรอ ต.มะนงัดาลาํ
 ต.ตะบ ิ:ง ต.กะดนุง ต.เกยีร ์ต.สคุรินิ

777,268.59           697,134.57           2.50                           1,938.00                         

1093   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตทิะเลบนั จ.สตลู อ.เมอืง อ.ควนโดน ต.วงัประจมิ ต.ตาํมะลงิ 627,313.05           740,350.55           2.50                           1,909.00                         

1094   โครงการศกึษาลาํโดมใหญแ่ละเขตหา้มลา่สตัวป์่ายอดโดม จ.อบุลราชธาน ี อ.น ํ:ายืน ต.โดมประดษิฐ ์ต.ศรวีเิชยีร 1,159,031.45        1,604,503.34        2.50                           1,824.00                         

1095 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีด โครงการพฒันา อนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า
และระบบกระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝน

กรงุเทพฯ พญาไท พญาไท 666,377.06           1,524,524.39        2.50                           1,775.00                         

1096 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูพฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบ
กระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝนใน ต.เกาะเทโพ ต.หาดทนง อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ีพ ื:นท ี=ภาคกลาง

อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี เกาะเทโพ หาดทนง 614,743.98           1,699,737.30        2.50                           1,547.00                         

1097 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลยางหวาย (หนองหลวงใหญ)่ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ ยางหวาย 857,934.80           1,760,282.04        2.50                           1,501.00                         

1098 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดงเย็น _หนองแปน_ อดุรธาน ี บา้นดงุ ดงเย็น 966,412.48           1,954,640.95        2.49                           2,075.00                         

1099 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแปน อดุรธาน ี บา้นดงุ ดงเย็น 966,405.80           1,954,640.01        2.49                           1,579.00                         

1100 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟโูครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึคณู พจิติร บงึนาราง หว้ยแกว้ 619,190.55           1,788,658.96        2.48                           1,657.00                         

1101 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเสลา บรุรีมัย์ ประโคนชยั หนองบอน 946,851.55           1,610,786.11        2.48                           2,009.00                         

1102 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระหลวง นครพนม ศรสีงคราม บา้นเอ ื:อง 1,059,348.11        1,948,144.24        2.48                           2,007.00                         

1103 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตหิม ูเ่กาะตะรเุตา จ.สตลู อ.เมอืง ต.เกาะสาหรา่ย 569,591.91           731,235.93           2.48                           1,645.00                         

1104 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดงหมอ้ทองใต ้_อา่งเกบ็น ํ:าหนองน ํ:าแลน_ สกลนคร บา้นมว่ง ดงหมอ้ทองใต ้ 971,401.05           1,988,747.49        2.48                           2,157.00                         

1105 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองบอน _หนองเสลา_ บรุรีมัย์ ประโคนชยั หนองบอน 946,848.18           1,610,790.78        2.48                           2,111.00                         

1106 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ หว้ยแกว้, แหลมรงั, บงึนาราง _ พจิติร บงึนาราง หว้ยแกว้ 619,186.68           1,788,660.38        2.48                           2,059.00                         

1107 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองหลกั _อา่งเกบ็น ํ:าลาํประโดก_ นครราชสมีา ชมุพวง หนองหลกั 897,541.44           1,705,672.68        2.48                           1,847.00                         

1108 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองน ํ:าแลน สกลนคร บา้นมว่ง ดงหมอ้ทองใต ้ 971,406.00           1,988,795.57        2.48                           1,799.00                         

1109 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าลาํประโดก นครราชสมีา ชมุพวง หนองหลกั 897,541.08           1,705,673.27        2.48                           1,698.00                         

1110 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นแขม สรุนิทร์ สาํโรงทาบ สะโน 1,036,737.33        1,675,073.79        2.48                           1,624.00                         

1111 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลศรสีาํราญ _บงึนกโง_่ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ ศรสีาํราญ 859,424.07           1,768,350.34        2.47                           2,243.00                         

1112 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยยางเฌอ รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี เมอืงนอ้ย 1,014,961.93        1,765,851.61        2.47                           1,909.00                         

1113 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ข ี:เหลก็,เมอืงนอ้ย,เหลา่_ รอ้ยเอด็ อาจสามารถ ข ี:เหลก็ 1,015,274.92        1,766,094.72        2.47                           2,269.00                         

1114 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสะโน _อา่งเกบ็น ํ:าบา้นแขม_ สรุนิทร์ สาํโรงทาบ สะโน 1,036,736.68        1,675,074.83        2.47                           2,096.00                         

1115 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาเด ื=อ,บา้นเอ ื:อง_ นครพนม ศรสีงคราม บา้นเอ ื:อง 1,059,319.34        1,948,430.45        2.47                           2,065.00                         

1116 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (ข ี:เหลก็,เมอืงนอ้ย,เหลา่) รอ้ยเอด็ อาจสามารถ ข ี:เหลก็ 1,015,274.92        1,766,094.72        2.47                           1,723.00                         

1117 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 8 ตาํบล _เชยีงเครอื,ทา่แร,่บา้นแป้น,เหลา่ปอแดง,ง ิ:วดอ่น,ธาต ุ
เชงิชมุ,ธาตนุาเวง,ฮางโฮง_

สกลนคร เมอืงสกลนคร ธาตเุชงิชมุ 1,053,103.45        1,908,499.94        2.47                           2,029.00                         

1118 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _นาแพง,บา้นโคก,โพธิVไชย_ ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย บา้นโคก 868,082.40           1,776,958.04        2.47                           2,116.00                         

1119 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคาํออ้ สว่นท ี= 2 นครพนม ศรสีงคราม บา้นเอ ื:อง 1,052,908.88        1,950,881.97        2.46                           2,042.00                         

1120 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หว้ยบงึไผ ่ หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ทรายทอง 856,810.49           1,864,183.32        2.46                           1,861.00                         

1121 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หว้ยน ํ:าเคม็ ศรสีะเกษ ศลิาลาด กงุ 1,047,051.14        1,712,286.82        2.46                           1,840.00                         

1122 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่บอ่สงคราม,บา้นเอ ื:อง_ นครพนม ศรสีงคราม บา้นเอ ื:อง 1,052,846.55        1,950,895.61        2.46                           2,168.00                         

1123 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโนนหอม _หนองฮากสาธารณประโยชน_์ สกลนคร เมอืงสกลนคร โนนหอม 1,054,423.32        1,891,927.94        2.46                           2,048.00                         

1124 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทรายทอง _หว้ยบงึไผ_่ หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ทรายทอง 854,296.17           1,869,101.22        2.46                           1,851.00                         
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1125 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นธาต ุ_หนองศรเีจรญิ_ อดุรธาน ี เพญ็ บา้นธาต ุ 909,486.80           1,963,665.34        2.46                           1,884.00                         

1126 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองฮากสาธารณประโยชน ์ สกลนคร เมอืงสกลนคร โนนหอม 1,054,488.84        1,891,914.86        2.46                           1,690.00                         

1127 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึบกัขอด ขอนแกน่ หนองนา กดุธาต ุ 853,748.48           1,865,215.73        2.45                           1,983.00                         

1128 อนรุกัษ์ฟื: นฟปู่าชายเลนปะเหลยีนละง ู จ.ตรงั จ.สตลู อ.ท ุง่หวา้ อ.ละง ูอ.ปะเหลยีน ต.ทา่ขา้ม ต.ละง ูต.ปากน ํ:า ต.ปะ
เหลยีน

517,891.56           1,136,272.71        2.45                           1,941.00                         

1129 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล เขากระปกุ _ อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสามเขา _ เพชรบรุ ี ทา่ยาง เขากระปกุ 571,831.08           1,399,915.31        2.45                           2,232.00                         

1130 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (สตกึ,สะแก) บรุรีมัย์  สตกึ สตกึ 964,232.00           1,696,820.66        2.45                           2,083.00                         

1131 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _สตกึ,สะแก_ บรุรีมัย์ สตกึ สตกึ 964,232.00           1,696,820.66        2.45                           1,879.00                         

1132 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุธาต ุ_บงึบกัขอด_ ขอนแกน่ หนองนาคาํ กดุธาต ุ 853,804.53           1,865,347.54        2.45                           1,871.00                         

1133 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุโนนคอ้ บรุรีมัย์ สตกึ สะแก 964,235.44           1,696,823.98        2.44                           2,046.00                         

1134 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าตาปี จ.นครศรธีรรมราช
จ.สรุาษฎธ์าน ี

อ.พนุพนิ อ.ท ุง่ใหญ ่ ต.ทา่ขา้ม ต.เขาหวัควาย ต.ทา่สะทอ้น
 ต.ท ุง่สงั ต.ท ุง่ใหญ ่ต.บางรปู

534,158.29           1,009,973.38        2.44                           2,031.00                         

1135 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลละหานทราย _หนองละหานทราย_ บรุรีมัย์ ละหานทราย ละหานทราย 913,401.21           1,597,878.98        2.44                           2,217.00                         

1136 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _จานแสนไชย,เมอืงหลวง_ ศรสีะเกษ หว้ยทบัทนั จานแสนไชย 1,038,218.14        1,663,039.59        2.44                           2,183.00                         

1137 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสนามไชย _หนองสนามไชย_ จนัทบรุ ี นายายอาม สนามไชย 812,439.08           1,398,156.41        2.44                           2,079.00                         

1138 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองละหานทราย บรุรีมัย์ ละหานทราย ละหานทราย 913,401.42           1,597,881.41        2.44                           1,922.00                         

1139 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นน ํ:าคาํ ศรสีะเกษ หว้ยทบัทนั จานแสนไชย 1,038,218.61        1,663,043.36        2.44                           1,837.00                         

1140 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองผอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,039,165.25        1,967,680.14        2.44                           1,667.00                         

1141 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองสนามไชยสาธารณประโยชน ์ จนัทบรุ ี นายายอาม สนามไชย 812,229.44           1,398,520.09        2.44                           1,525.00                         

1142 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย์ อ.นางรอง อ.ลาํปลายมาศ 
อ.ชาํน ิ

ต.ลาํปลายมาศ ต.โคกกลาง ต.บา้น
ยาง ต.เมอืงยาง ต.หนองปลอ่ง ต.

โคกสวน ต.ถนนหกั ต.ถาวร

914,264.25           1,648,704.31        2.43                           1,661.00                         

1143 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลในเมอืง _หนองน ํ:า บา้นหนองขาม_ ขอนแกน่ ภเูวยีง ในเมอืง 851,175.61           1,847,574.47        2.43                           1,874.00                         

1144 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นหนองขาม ขอนแกน่ ภเูวยีง ในเมอืง 853,582.70           1,834,556.28        2.43                           1,551.00                         

1145 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า สระ ลพบรุ ี ลาํสนธ ิ หนองรี 755,445.76           1,685,141.63        2.42                           1,769.00                         

1146 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ ซบัสมบรูณ,์ หนองร ี_ ลพบรุ ี ลาํสนธ ิ หนองรี 755,441.33           1,685,136.23        2.42                           2,147.00                         

1147 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ( ซบัสมบรูณ,์ หนองร ี) ลพบรุ ี วเิชยีรบรุ ี ซบัสมบรูณ ์ 755,441.33           1,685,136.23        2.42                           1,846.00                         

1148 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า แกม้ลงิลาํสะโตน สระแกว้ ตาพระยา ทพัราช 896,670.00           1,562,989.00        2.41                           1,501.00                         

1149 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองขา่ ขอนแกน่ ชนบท วงัแสง 870,630.05           1,774,889.64        2.40                           2,058.00                         

1150 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลวงัแสง _หนองขา่_ ขอนแกน่ ชนบท วงัแสง 869,342.09           1,774,674.01        2.40                           2,055.00                         

1151 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลวงัแสง (หนองขา่) ขอนแกน่ ชนบท วงัแสง 869,342.09           1,774,674.01        2.40                           1,983.00                         

1152   โครงการศกึษาบงึเกลอื บอ่แก จ.รอ้ยเอด็ อ.เสลภมู ิ ต.บงึเกลอื 1,035,717.87        1,780,676.05        2.40                           1,910.00                         

1153 คา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจ ออกแบบ ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพโครงการพฒันาแหลง่น ํ:าและระบบกระจายน ํ:า กรงุเทพฯ พญาไท พญาไท 666,377.06           1,524,524.39        2.40                           1,747.00                         

1154 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพการระบายน ํ:าของลาํน ํ:าในล ุม่น ํ:า
สาขาคลองเทพาและล ุม่น ํ:าสาขาคลองนาทว ีในพ ื:นท ี=ภาคใตช้ายแดน

สงขลา นาทว ี นาทว ี 716,817.49           724,111.04           2.40                           1,568.00                         

1155 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองหาร จ.สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อ.เมอืง ต.ธาตเุชงิชมุ ต.ฮางโฮง ต.เชยีงเครอื
 ต.ทา่แร ่ต.นาแกว้ ต.บา้นแป้น ต.

เหลา่ปอแดง ต.มว่งลายฃ

1,051,251.16        1,910,196.68        2.40                           2,064.00                         

1156 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองอเีลงิ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศลิา 909,897.93           1,827,556.26        2.39                           2,066.00                         

1157 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลปากคาด _หนองมมุ_ บงึกาฬ ปากคาด ปากคาด 955,420.23           2,030,732.60        2.39                           2,110.00                         

1158 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเมอืงบวั _หนองน ํ:า บา้นซาด_ สรุนิทร์ ชมุพลบรุ ี เมอืงบวั 947,966.42           1,705,729.07        2.39                           1,937.00                         

1159 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลศลิา _หนองอเีลงิ_ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศลิา 913,380.34           1,829,533.68        2.39                           1,920.00                         

1160 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเมอืงบวั (หนองน ํ:า บา้นซาด) สรุนิทร์ ชมุพลบรุ ี เมอืงบวั 947,966.42           1,705,729.07        2.39                           1,509.00                         

1161 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองมมุ บงึกาฬ ปากคาด ปากคาด 955,401.01           2,030,726.74        2.39                           1,832.00                         

1162 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นซาด สรุนิทร์ ชมุพลบรุ ี เมอืงบวั 947,964.07           1,705,732.60        2.39                           1,609.00                         

1163 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าปากอจีอ้น ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,057,027.90        1,698,426.31        2.38                           2,072.00                         

1164 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหนองอ ึ=ง _อา่งเกบ็น ํ:าปากอจีอ้น_ ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,057,025.39        1,698,423.80        2.38                           2,260.00                         

1165 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าวงั จ.ลาํปาง อ.แจห้ม่ อ.เมอืง อ.เกาะคา 
อ.สบปราบ อ.เถนิ อ.วงัเหนอื

ต.บา้นเลง ต.บญุนาคพฒันา ต.ท ุง่ฝาย
 ต.ตน้ธงชยั ต.พชิยั ต.เวยีงเหนอื ต.

สบต ุย๋ ต.ชมพ ูต.ปงแสนทอง ต.ทา่ผา
 ต.นาแกว้ ต.นาแสง่ ต.แมก่วัะ ต.สบ

ปราบ ต.แมถ่อด

536,685.03           2,002,491.55        2.38                           1,569.00                         

1166 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึเคง็สาธารระประโยชน ์ บงึกาฬ เซกา หนองท ุม่ 1,016,697.99        1,984,946.57        2.37                           1,517.00                         

1167 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองบวั ขอนแกน่ ชมุแพ ชมุแพ 828,906.46           1,827,621.61        2.37                           1,510.00                         

1168 อนรุกัษ์ฟื: นฟพูรบุา้นไมข้าว จ.ภเูกต็ อ.ถลาง ต.ไมข้าว 422,812.48           901,961.06           2.37                           1,659.00                         

1169 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพฯ (พรโุตะ๊แดง) จ.นราธวิาส อ.สไุหงปาด ีอ.ตากใบ ต.ตาํบลโตะ๊เดง็ ต.ปะลรุ ูต.รโิก ๋ต.ส ุ
ไฟงปาด ีต.เกาะสะทอ้น ต.โฆษิต ต.

เจะ๊เห ต.นานาค ต.บางขนุทอง 
ต.พรอ่น ต.ไพรวนั ต.ศาลาใหม ่

828,229.29           672,114.80           2.37                           1,824.00                         

1170 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _หนองเหลา่,หนองฮาง_ อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ หนองเหลา่ 1,106,050.17        1,718,589.02        2.37                           2,261.00                         

1171 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลชมุแพ _หนองบวั_ ขอนแกน่ ชมุแพ ชมุแพ 828,918.25           1,827,654.47        2.37                           1,965.00                         

1172 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองท ุม่ _บงึเคง็สาธารระประโยชน_์ บงึกาฬ เซกา หนองท ุม่ 1,016,181.90        1,985,340.93        2.37                           1,891.00                         
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1173 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยยาง อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ หนองเหลา่ 1,106,052.38        1,718,594.31        2.37                           1,550.00                         

1174 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึสไีฟ จ.พจิติร อ.เมอืง ต.คลองคะเชนทร ์ต.ทา่หลวง ต.ใน
เมอืง ต.เมอืงเกา่ ต.โรง

642,529.77           1,815,992.87        2.36                           1,747.00                         

1175 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทา่กระเสรมิ _หนองแมซ่ดั_ ขอนแกน่ น ํ:าพอง ทา่กระเสรมิ 915,836.16           1,840,225.33        2.36                           1,976.00                         

1176 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดา่นชมุพล _หนองน ํ:าบา้นทบัทมิสยาม1_ ตราด บอ่ไร ่ ดา่นชมุพล 898,511.11           1,382,932.18        2.36                           1,834.00                         

1177 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นทบัทมิสยาม1 ตราด บอ่ไร ่ ดา่นชมุพล 898,532.00           1,382,925.33        2.36                           1,530.00                         

1178 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองแมซ่ดั ขอนแกน่ น ํ:าพอง ทา่กระเสรมิ 915,983.11           1,840,249.70        2.36                           1,755.00                         

1179 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหว้ยหลวั _หนองหลวง_ สกลนคร บา้นมว่ง หว้ยหลวั 965,157.55           1,969,680.02        2.35                           2,162.00                         

1180 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล เขานพินัธ ์_ หนองตอเสยีด _ สรุาษฎรธ์าน ี เวยีงสระ เขานพินัธ ์ 541,177.02           947,841.72           2.35                           2,111.00                         

1181 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหวันาคาํ (หนองทงึ) กาฬสนิธ ุ์ ยางตลาด หวันาคาํ 955,395.86           1,816,284.00        2.35                           1,980.00                         

1182 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคาํไฮ _กดุจนัทร_์ รอ้ยเอด็ พนมไพร คาํไฮ 1,055,312.94        1,733,634.44        2.35                           1,934.00                         

1183 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหวันาคาํ _หนองทงึ_ กาฬสนิธ ุ์ ยางตลาด หวันาคาํ 955,395.86           1,816,284.00        2.35                           1,880.00                         

1184 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลคาํไฮ (กดุจนัทร)์ รอ้ยเอด็ พนมไพร คาํไฮ 1,055,312.94        1,733,634.44        2.35                           1,514.00                         

1185 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าฝายน ํ:าลน้หว้ยสงาว เลย ปากชม หว้ยพชิยั 982,906.47           1,958,047.90        2.35                           -                                  

1186 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ขมุเหมอืงบา้นป ู ลาํพนู ล ี: ล ี: 502,669.00           1,967,235.05        2.35                           678.00                            

1187 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,265.67           2,108,403.38        2.35                           -                                  

1188 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้แมล่าย เชยีงใหม ่ สนักาํแพง หว้ยแกว้ 527,465.71           2,084,803.39        2.35                           -                                  

1189 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้คลองหวา้โทน ชว่ง 2 ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ หว้ยทราย 577,227.00           1,297,794.99        2.35                           2,192.00                         

1190 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหว้ยเกาแดง ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ กดุกงุ 1,061,290.55        1,731,875.22        2.35                           2,092.00                         

1191 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุจนัทร์ รอ้ยเอด็ พนมไพร คาํไฮ 1,054,106.19        1,735,848.31        2.35                           2,097.00                         

1192 อา่งเกบ็น ํ:า รร.ชมุพลทหารเรอืสตัหบี เขตฐานทพัเรอืสตัหบี ชลบรุ ี สตัหบี บางเสร ่ 702,216.20           1,410,768.68        2.35                           2,150.00                         

1193 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  แมน่ ํ:าโขงสว่นท ี= 9 มกุดาหาร วา่นใหญ ่ ชะโนด 1,114,280.24        1,853,273.62        2.35                           843.00                            

1194 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าบา้นทา่ดนิแดง - บา้นวงัขยาย กาญจนบรุ ี สงัขละบรุ ี ปรงัเผล 459,155.00           1,652,123.00        2.35                           1,931.00                         

1195 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองหว้ยไผ ่ อบุลราชธาน ี น ํ:ายืน ยาง 1,157,736.22        1,623,932.77        2.35                           1,848.00                         

1196 ฝายน ํ:าลน้กอง ิ:ว เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ ลวงเหนอื 512,965.73           2,088,103.39        2.35                           1,811.00                         

1197 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองขามแป ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ หนองขาม 853,796.54           1,756,004.34        2.35                           749.00                            

1198 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยทรายขาว ลาํพนู แมท่า ทาปลาดกุ 522,418.00           2,041,694.05        2.35                           687.00                            

1199 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองคนัธลุ ี สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ชนะ คนัธลุ ี 513,665.79           1,068,802.20        2.35                           -                                  

1200 ปรบัปรงุซอ่มแซมลาํภาช ี ราชบรุ ี บา้นคา บา้นบงึ 545,974.25           1,472,441.34        2.35                           661.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1201 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยบางทราย มกุดาหาร วา่นใหญ ่ บางทรายนอ้ย 1,112,807.27        1,847,116.08        2.35                           806.00                            

1202 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นกดุจอก รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน องีอ่ง 985,051.10           1,751,891.52        2.35                           680.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1203 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยแมบ่อน พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุพ ื:นท ี=โครงการจดัท ี=ดนิ
ทาํกนิใหช้มุชน _คทช._

เชยีงใหม ่ แมอ่อน แมท่า 533,002.28           2,055,380.99        2.35                           686.00                            

1204 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 522,165.71           2,124,603.35        2.35                           2,063.00                         

1205 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้ดอยตงุ 1 เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง 586,047.13           2,245,438.00        2.35                           1,956.00                         

1206 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นปัถว ีสนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ จนัทบรุ ี มะขาม ปัถว ี 851,431.21           1,407,723.64        2.34                           1,936.00                         

1207 ระบบกระจายน ํ:าฝายน ํ:าลน้แมต่นื ลาํพนู ล ี: แมต่นื 481,999.93           1,992,604.90        2.34                           1,868.00                         

1208 ฝายน ํ:าลน้นาหมากปิน แมฮ่อ่งสอน เมอืง ผาบอ่ง 389,652.94           2,129,189.24        2.34                           2,264.00                         

1209 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 800,865.89           1,683,203.65        2.34                           -                                  

1210 อนรุกัษ์ฟื: นฟกูวา๊นพะเยา จ.พะเยา อ.เมอืงพะเยา ต.เวยีง ต.บา้นตอ๋ม ต.บา้นสาง ต.แม ่
ใส ต.แมต่ ํeา ต.บา้นต ุน่

591,226.73           2,119,634.06        2.34                           1,551.00                         

1211 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง นครพนม วงัยาง วงัยาง 713,165.88           1,643,203.53        2.34                           -                                  

1212 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นหลายทา่ ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 492,465.74           1,976,403.47        2.34                           2,166.00                         

1213 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม _ 2 ฝายน ํ:าลน้บา้นหนองหญา้ไทร_ สโุขทยั ครีมีาศ ศรคีรีมีาศ 547,515.73           1,861,553.51        2.34                           -                                  

1214 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บวกครกนอ้ย เชยีงใหม ่ เมอืง หนองป่าครั=ง 503,765.73           2,078,103.40        2.34                           -                                  

1215 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองหว้ยกดุแคน รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี อ ุม่เมา้ 1,013,123.40        1,775,959.05        2.34                           1,913.00                         

1216 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเชยีงบญุมา บงึกาฬ บงึโขงหลง ทา่ดอกคาํ 1,038,382.80        2,012,529.64        2.34                           1,767.00                         

1217 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยโพง ยโสธร เลงินกทา ศรแีกว้ 1,068,680.57        1,802,798.83        2.34                           1,727.00                         

1218 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยควัะ นา่น ทา่วงัผา ศรภีมู ิ 685,865.52           2,111,603.42        2.34                           2,263.00                         

1219 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา หว้ยน ํ:าพงุ เพชรบรูณ ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 738,091.80           1,852,473.08        2.34                           824.00                            

1220 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,517.09           2,186,242.94        2.34                           -                                  

1221 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมจ่าง ลาํปาง แมท่ะ หวัเสอื 540,551.88           2,007,608.90        2.34                           855.00                            

1222 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยระว ี สรุนิทร ์ ทา่ตมู บะ 996,134.63           1,697,012.82        2.34                           816.00                            

1223 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้คลองเสวยีด สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ฉาง เสวยีด 509,810.00           1,032,710.00        2.34                           719.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1224 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูกม้ลงิชมุชนจกุเสมด็ ชลบรุ ี สตัหบี สตัหบี 710,516.01           1,399,463.27        2.34                           2,145.00                         

1225 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _คสูะคาม,บา้นเหลา่_ สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 981,418.96           1,967,314.77        2.34                           1,964.00                         

1226 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _โคกสวา่ง,ผาน ํ:ายอ้ย,ศรแีกว้,หอ้งแซง_ ยโสธร เลงินกทา ศรแีกว้ 1,068,682.08        1,802,797.37        2.34                           1,945.00                         

1227 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่ดอกคาํ _หนองเชยีงบญุมา_ บงึกาฬ บงึโขงหลง ทา่ดอกคาํ 1,038,433.31        2,012,516.19        2.34                           1,908.00                         



25

ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

1228 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลอ ุม่เมา้ _หนองหว้ยกดุแคน_ รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี อ ุม่เมา้ 1,013,126.87        1,775,869.11        2.34                           1,807.00                         

1229 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนมหาพชืผลการเกษตร _แปลงใหญล่าํไย_ เชยีงราย ป่าแดด ป่าแงะ 604,500.00           2,165,500.12        2.34                           740.00                            

1230 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืงพะเยา ทา่จาํปี 556,065.81           1,495,703.27        2.34                           -                                  

1231 บาํรงุรกัษาอนรุกัษ์ฟื: นฟ ูพรอ้มกอ่สรา้งบอ่ซมึน ํ:า พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,870.71           2,158,358.69        2.34                           -                                  

1232 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 634,165.58           2,150,103.35        2.34                           -                                  บาํรงุรกัษา

1233 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นทาสองทา่ ลาํพนู แมท่า ทาปลาดกุ 524,765.72           2,049,203.43        2.34                           -                                  

1234 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  คลองทา่ลาด ฉะเชงิเทรา บางคลา้ ปากน ํ:า 738,999.45           1,520,133.59        2.34                           816.00                            

1235 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        2.34                           -                                  

1236 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าท ุง่ใหญน่เรศวรดา้นตะวนัตก กาญจนบรุ ี สงัขละบรุ ี ไลโ่ว ่ 490,406.00           1,660,406.00        2.34                           1,939.00                         

1237 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึสาํนกัใหญ ่(หนองจาํรงุ) จ.ระยอง อ.แกลง ต.ชากพง 776,067.10           1,401,648.20        2.34                           1,713.00                         

1238 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองบวังาม สกลนคร วานรนวิาส คสูะคาม 981,333.84           1,967,355.15        2.34                           1,816.00                         

1239 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:ากดุเรอืคาํ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,075,457.40        1,961,296.08        2.34                           -                                  บาํรงุรกัษา

1240 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:ารนิ แมฮ่อ่งสอน เมอืง ปางหม ู 394,565.84           2,133,003.37        2.34                           2,031.00                         

1241 ระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบรเพด็ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 634,875.00           1,741,706.84        2.34                           2,182.00                         

1242 ฝายน ํ:าลน้หว้ยพ ี: ชว่ง 2 อตุรดติถ ์ ทองแสนขนั น ํ:าพ ี: 639,762.01           1,941,263.25        2.34                           2,107.00                         

1243 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยไมแ้ดงงาม สโุขทยั ศรสีชันาลยั แมส่นิ 565,471.91           1,960,798.93        2.33                           2,246.00                         

1244 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,700.51           2,068,338.45        2.33                           -                                  

1245 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าปาด อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด เดน่เหลก็ 676,254.11           1,964,335.88        2.33                           896.00                            

1246 ฝายน ํ:าลน้คลองประแสร์ ระยอง วงัจนัทร/์แกลง วงัจนัทร/์กระแสบน 776,766.15           1,451,603.37        2.33                           2,084.00                         

1247 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้และคลองสง่น ํ:าบา้นคลองเขาลอ้ม สงขลา รตัภมู ิ เขาพระ 631,466.46           784,201.00           2.33                           -                                  

1248 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,207.68           2,105,219.61        2.33                           -                                  

1249 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึบา้นซ ุง้สาธารณประโยชน ์ พระนครศรอียุธยา นครหลวง บา้นช ุง้ 675,716.05           1,599,981.33        2.33                           1,900.00                         

1250 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.47        2.33                           -                                  

1251 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:าหนองแดง Solar Floating Flow 3,000 qu.m per day Head10 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,507.52           2,160,853.61        2.33                           -                                  

1252 ฝายน ํ:าลน้ว ุง้ไพร พษิณโุลก เมอืง มะขามสงู 631,865.75           1,871,703.54        2.33                           1,816.00                         

1253 อา่งเกบ็น ํ:าพาน อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 933,900.45           1,979,141.80        2.33                           2,232.00                         

1254 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้แมว่าง เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 463,014.32           2,063,227.07        2.33                           813.00                            

1255 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 907,488.89           1,847,030.91        2.33                           673.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1256 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าหนองโคลน พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี วงัดาล 784,761.03           1,548,015.26        2.33                           2,248.00                         

1257 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ฝายนอ้ย อตุรดติถ ์ ลบัแล ฝายหลวง 610,265.69           1,954,003.51        2.33                           -                                  

1258 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ลาํน ํ:าแมย่าว สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญ ่ ลาํปาง เกาะคา เกาะคา, ทา่ผา 541,595.96           2,011,997.03        2.33                           712.00                            

1259 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        2.33                           -                                  

1260 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:ากดุเจยี _แกม้ลงิ_พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด 1,084,823.56        1,732,841.23        2.33                           2,082.00                         

1261 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าป่าสกัสว่นท ี= 3 _คลองพเุตย_ เพชรบรูณ ์ วเิชยีรบรุ ี พเุตย 723,116.40           1,720,500.72        2.33                           812.00                            

1262 บาํรงุรกัษาสนบัสนนุโครงการพระราชดาํร ิ เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย อมกอ๋ย 433,498.98           1,972,014.63        2.33                           -                                  

1263 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้วงัศาลา มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั หนองบวั 944,065.89           1,727,703.89        2.33                           -                                  

1264 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโพนงาม _หนองราษฎร_์ มหาสารคาม โกสมุพสิยั โพนงาม 923,357.13           1,808,925.79        2.33                           1,967.00                         

1265 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล หนองหญา้ปลอ้ง _ อา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขาบนัได _ เพชรบรุ ี หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง 575,198.50           1,463,537.68        2.33                           1,871.00                         

1266 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 4 ตาํบล _ นครหลวง, บา้นช ุง้, แมล่า, พระนอน _ พระนครศรอียุธยา นครหลวง บา้นช ุง้ 675,717.07           1,599,977.73        2.33                           1,844.00                         

1267 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 4 ตาํบล ( นครหลวง, บา้นช ุง้, แมล่า, พระนอน ) พระนครศรอียุธยา นครหลวง นครหลวง 675,717.07           1,599,977.73        2.33                           1,808.00                         

1268 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบล หนองหญา้ปลอ้ง ( อา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขาบนัได ) เพชรบรุ ี หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง 575,198.50           1,463,537.68        2.33                           1,759.00                         

1269 ฝายน ํ:าลน้เพ ื=อการเกษตรท ี= 2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,965.71           2,077,103.40        2.33                           1,811.00                         

1270 กอ่สรา้งแหลง่น ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญม่งัคดุ ชมุพร หลงัสวน พอ้แดง 510,807.00           1,095,946.00        2.33                           1,840.00                         

1271 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล แหลง่น ํ:าคลองน ํ:าจ ุ,๊หนองโปรง่ดนิแดง _วงัโบสถ ์
,ระวงิ_ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพชรบรูณ ์ หนองไผ,่เมอืงเพชรบรูณ ์ วงัโบสถ ,์ระวงิ 727,239.52           1,771,259.15        2.33                           710.00                            

1272 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าป่าชมุชนบา้นเนนินอ้ย ฉะเชงิเทรา ทา่ตะเกยีบ ทา่ตะเกยีบ 788,583.00           1,492,098.04        2.33                           2,179.00                         

1273 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองสนิปนุ นครศรธีรรมราช ท ุง่ใหญ ่ ทา่ยาง 532,305.40           936,369.37           2.33                           833.00                            

1274 อนรุกัษ์ฟื: นฟกูดุตากรา้-กดุกน้กรองพรอ้มระบบกระจายน ํ:า รอ้ยเอด็ โพนทราย สามขา 1,028,574.95        1,714,112.63        2.33                           2,226.00                         

1275 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองเสวยีด สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ฉาง เสวยีด 509,865.77           1,032,802.07        2.33                           -                                  

1276 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยเอก บรุรีมัย์ บา้นใหมไ่ชยพจน ์ หนองเยือง 909,580.58           1,718,675.46        2.33                           813.00                            

1277 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:านา่น จ.อตุรดติถ ์จ.พษิณโุลก 
จ.พจิติร จ.นครสวรรค ์

อ.เวยีงสา อ.พรหมพริาม อ.
บางกระท ุม่ อ.เมอืง อ.เมอืง

ต.แควใหญ ่ 661,122.27           1,961,373.79        2.33                           1,590.00                         

1278 ฝายน ํ:าลน้บา้น ศาลา มหาสารคาม บรบอื โนนแดง 942,559.93           1,760,492.76        2.33                           1,915.00                         

1279 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บา้นป่าพล ู ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 483,781.69           2,015,294.55        2.33                           735.00                            

1280 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นปาง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,965.74           2,003,103.45        2.33                           -                                  

1281 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลผาชา้งนอ้ย _จดุท ี= 2_ จาํนวน 2 แหง่ _บา้นหว้ยกอก, บา้นสะนามใต_้

พะเยา ปง ผาชา้งนอ้ย 656,782.00           2,129,950.64        2.33                           1,842.00                         



26
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1282 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นศรเีต ี:ย ลาํพนู บา้นโฮง่ ศรเีต ี:ย 472,565.76           2,034,003.44        2.33                           -                                  

1283 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ตน้สะเดา ลาํปาง เสรมิงาม เสรมิขวา 521,465.73           2,003,503.45        2.32                           1,861.00                         

1284 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าฮอ่งแฮ ่ รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ ท ุง่กลุา 1,018,365.89        1,720,104.03        2.32                           -                                  บาํรงุรกัษา

1285 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:ากาด นา่น นานอ้ย ศรสีะเกษ 683,665.57           2,027,603.50        2.32                           1,819.00                         

1286 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุ ี อ.บา้นลาด อ.เมอืง อ.บา้น
แหลม อ.ทา่ยาง

ต.บา้นแหลม ต.บางครก ต.ทา่แรง้ ต.
บา้นก ุม่ ต.หนองโสน ต.คลองกระแชง
 ต.ทา่ราบ ต.ตน้มะมว่ง ต.บา้นหมอ้ ต.
สมอพลอื ต.บา้นลาด ต.ทา่เสน ต.ตาํ
หร ุต.ถ ํ:ารงค ์ต.ทา่ยาง ต.ยางหย่อง 
ต.ทา่แลง ต.ทา่คอย ต.ทา่ไมร้วก ต.

หว้ยแทเ่พรยีง

594,494.15           1,434,873.37        2.32                           1,858.00                         

1287 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืงตาก โป่งแดง 536,994.98           1,881,857.58        2.32                           -                                  

1288 ฝายน ํ:าลน้บา้นระนกุ สรุนิทร์ สงัขะ บา้นจารย์ 1,012,051.50        1,615,086.65        2.32                           2,054.00                         

1289 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองตรอน อตุรดติถ ์ ตรอน น ํ:าอา่ง 628,865.71           1,929,003.52        2.32                           -                                  

1290 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองราษฎร์ มหาสารคาม โกสมุพสิยั โพนงาม 923,209.04           1,809,112.96        2.32                           1,904.00                         

1291 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.47        2.32                           -                                  

1292 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยควัะ นา่น ทา่วงัผา ศรภีมู ิ 685,865.52           2,111,603.42        2.32                           2,036.00                         

1293 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าดอนพนู นครนายก เมอืงนครนายก ดอนยอ 727,762.00           1,561,466.97        2.32                           2,095.00                         

1294 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นใหมเ่จรญิธรรม นครราชสมีา เทพารกัษ์ หนองแวง 769,165.90           1,686,903.61        2.32                           2,230.00                         

1295 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่สา้ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 515,565.11           2,038,740.16        2.32                           744.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1296 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา นาหวา้ใหญ ่ 1,140,289.67        1,768,754.60        2.32                           -                                  

1297 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองโดก นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,042,940.05        1,950,347.01        2.32                           -                                  

1298 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม _ 1 ฝายน ํ:าลน้บา้นหนองบวัเขาดนิ_ สโุขทยั ครีมีาศ หนองจกิ 576,834.19           1,854,019.17        2.32                           -                                  

1299 อา่งเกบ็น ํ:ากดุเรอืคาํ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,075,457.40        1,961,296.08        2.32                           2,034.00                         

1300 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนามกฬีาบา้นเนนิฆอ้ สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนั
เน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

ระยอง แกลง เนนิฆอ้ 771,048.32           1,406,626.92        2.32                           688.00                            

1301 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ลาํพลบัพลา ขอนแกน่ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 998,847.66           1,714,332.12        2.32                           710.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1302 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 634,165.58           2,150,103.35        2.32                           1,911.00                         

1303 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ปากรอ่งเปือย ขอนแกน่ หนองเรอื กดุกวา้ง 857,302.79           1,822,711.76        2.32                           -                                  

1304 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกกรวด นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 982,906.47           1,958,047.90        2.32                           -                                  

1305 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยน ํ:ายาม สกลนคร อากาศอาํนวย สามคัคพีฒันา 1,038,906.72        1,965,289.35        2.32                           819.00                            

1306 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองเสวยีด สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ฉาง เสวยีด 509,865.77           1,032,802.07        2.32                           2,064.00                         

1307 บาํรงุรกัษาอา่งเกน็น ํ:ากดุนาแซง ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย บา้นโคก 866,965.85           1,779,003.77        2.32                           -                                  บาํรงุรกัษา

1308 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมส่ลอง _บา้นป่าคาสามคัค_ี เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองนอก 570,652.00           2,226,963.08        2.32                           671.00                            

1309 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยปางหา้ง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุพ ื:นท ี= สปก. เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ กองแขก 429,017.00           2,029,567.07        2.32                           708.00                            

1310 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:ากดุชมพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย คอนกาม 982,906.47           1,958,047.90        2.32                           -                                  

1311 ฝายน ํ:าลน้หว้ยโพธิVกร ุ เพชรบรุ ี บา้นลาด ทา่ชา้ง 598,832.96           1,444,668.71        2.32                           1,828.00                         

1312 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยหวัชา้ง ชมุพร เมอืงชมุพร บา้นนา 501,871.95           1,156,008.99        2.32                           2,052.00                         

1313 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,665.61           2,180,303.31        2.32                           -                                  

1314 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน หวัตะพาน 975,229.86           1,738,164.32        2.32                           -                                  บาํรงุรกัษา

1315 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยยูง สตลู ละง ู น ํ:าผดุ 593,211.20           773,863.81           2.32                           -                                  

1316 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยกระแทก ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        2.32                           846.00                            

1317 ปรบัปรงุฝาย กฎุ ิ11 สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า ชยัภมู ิ ภเูขยีว ธาตทุอง 830,176.01           1,797,122.26        2.32                           829.00                            

1318 ฝายน ํ:าลน้หว้ยละโอง _ตอนลา่ง_ อาํนาจเจรญิ เมอืง นาวงั 1,093,065.84        1,776,704.20        2.31                           2,094.00                         

1319 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าเขานอ้ย_ฝายพระเทพ_, อา่งเกบ็น ํ:าบอ่แมน้, อา่งเกบ็น ํ:าหนองกราด พรอ้มระบบกระจายน ํ:า
ดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ _สนบัสนนุโครงการอนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร_ิ จงัหวดัลพบรุ ี

ลพบรุ ี พฒันานคิม ดลีงั 703,798.79           1,654,550.74        2.31                           728.00                            

1320 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นดงไรใ่หญ ่ สกลนคร สวา่งแดนดนิ บงใต ้ 958,817.55           1,933,315.87        2.31                           2,232.00                         

1321 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมส่ะป๊อก _บา้นประตเูมอืง_ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 460,180.00           2,058,534.00        2.31                           1,941.00                         

1322 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.72           2,105,494.17        2.31                           -                                  

1323 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยสะเนยีน ลาํปาง_จ.นา่น_ เมอืง สะเนยีน 557,065.69           2,034,303.44        2.31                           -                                  

1324 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้วดัท ุง่หา่ง เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 520,565.72           2,148,303.33        2.31                           -                                  

1325 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลผาชา้งนอ้ย _จดุท ี= 3_ จาํนวน 3 แหง่ _บา้นสะนามเหนอื, บา้นหว้ยเอ ีeยน, บา้น
น ํ:าปกุ_

พะเยา ปง ผาชา้งนอ้ย 660,839.00           2,128,845.60        2.31                           2,017.00                         

1326 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าท ี= 6 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 430,465.78           1,982,103.48        2.31                           -                                  บาํรงุรกัษา

1327 โครงการบรหิาร พฒันา อนรุกัษ์ ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตแิละแมน่ ํ:าลาํคลองบงึสไีฟ จงัหวดัพจิติร พจิติร เมอืงพจิติร ทา่หลวง 642,548.93           1,815,936.68        2.31                           1,744.00                         

1328 อา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 556,065.81           1,495,703.27        2.31                           2,284.00                         

1329 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา นาหวา้ใหญ ่ 941,829.49           2,000,548.80        2.31                           1,812.00                         

1330 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สนัดอนรอม ลาํพนู ท ุง่หวัชา้ง บา้นปวง 509,065.73           1,977,503.46        2.31                           -                                  

1331 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าโป่งฮอ่ม เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนเหนอื 526,165.72           2,061,103.42        2.31                           -                                  บาํรงุรกัษา
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1332 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นดงไรใ่หญ ่ สกลนคร สวา่งแดนดนิ บงใต ้ 958,817.55           1,933,315.87        2.31                           -                                  บาํรงุรกัษา

1333 กอ่สรา้งฝายทดน ํ:าลาํหว้ยเปาโยน-พตุมู ในพ ื:นท ี=โครงการจดัท ี=ดนิทาํกนิใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล _คทช._ เพชรบรุ ี บา้นลาด หว้ยลกึ 584,262.00           1,439,971.98        2.31                           2,083.00                         

1334 ปรบัปรงุซอ่มแซมลาํหว้ยเขด็กา ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ บอ่นอก 576,922.00           1,326,295.99        2.31                           706.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1335 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยหนิซา เลย เชยีงคาน ธาต ุ 787,865.62           1,960,503.63        2.31                           -                                  

1336 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบกระจายน ํ:าจากฝายน ํ:าลน้แมล่ะแกะ๊ ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 481,268.00           2,020,521.05        2.31                           660.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1337 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองโอ นครพนม เมอืงนครพนม บา้นผ ึ:ง 1,101,905.95        1,925,539.13        2.31                           1,673.00                         

1338 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บา้นผ ึ:ง,โพธิVตาก_ นครพนม เมอืงนครพนม โพธิVตาก 1,101,845.33        1,925,554.52        2.31                           2,281.00                         

1339 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (บา้นผ ึ:ง,โพธิVตาก) นครพนม อาํเภอเมอืงนครพนม บา้นผ ึ:ง 1,101,845.33        1,925,554.52        2.31                           1,875.00                         

1340 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 557,936.43           2,133,733.71        2.31                           -                                  

1341 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด และระบบกระจายน ํ:า ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,352.63           2,108,218.43        2.31                           873.00                            

1342 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าพงุ เชยีงราย ป่าแดด ป่าแงะ 607,118.16           2,149,465.92        2.31                           897.00                            

1343 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าแหลง่น ํ:าหว้ยโศก สนบัสนนุพ ื:นท ี= สปก. กระบ ี= เขาพนม เขาพนม 506,019.08           905,665.76           2.31                           2,105.00                         

1344 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,265.62           2,151,403.36        2.31                           -                                  บาํรงุรกัษา

1345 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:า ทอ่สง่น ํ:าสายย่อย HDPE f 315 mm. PE80 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,363.30           2,152,380.59        2.31                           -                                  

1346 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมจ่นั เชยีงราย แมจ่นั แมค่าํ 615,535.65           2,239,588.10        2.31                           864.00                            

1347 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าเขามนัเทศ ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ท ุง่พระยา 797,437.04           1,510,651.83        2.31                           1,888.00                         

1348 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยตาป๋อง ประจวบครีขีนัธ ์ กยุบรุ ี หาดขาม 577,980.00           1,346,515.99        2.31                           1,986.00                         

1349 ฝายน ํ:าลน้ศนูย์ฝึกอาชพีภสูงิห ์ กาฬสนิธ ุ์ เมอืง ภดูนิ 979,938.69           1,846,516.95        2.31                           2,234.00                         

1350 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นหนองหวา้ นครราชสมีา ลาํทะเมนชยั ชอ่งแมว 946,165.67           1,834,703.89        2.31                           -                                  บาํรงุรกัษา

1351 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าบางประกง จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุ ี อ.บา้นสรา้ง อ.เมอืงปราจนีบรุ ี
 อ.ศรมีหาโพธิV อ.บางน ํ:า

เปร ี:ยว อ.บางคลา้ อ.คลอง
เข ื=อน

ต.บา้นสรา้ง ต.บางกระเบา ต.บางเตย 
ต.บางพลวง ต.บางแตน ต.วดัโบสถ ์ต.
รอบเมอืง ต.บางเดชะ ต.หนา้เมอืง ต.
บางบรบิรูณ ์ต.ทา่งาม ต.หาดยาง ต.
โยธะกา ต.บางขนาก ต.บางกระเจด็ 

ต.หวัไทร ต.ปากน ํ:า ต.บางโรง ต.คลอง
เข ื=อน

726,762.79           1,515,500.44        2.31                           1,619.00                         

1352 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหนัตรา _พ ื:นท ี=แกม้ลงิ_ พจิติร เมอืงพจิติร บา้นบ ุง่ 648,864.00           1,812,391.00        2.31                           1,989.00                         

1353 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,280.75           1,988,151.13        2.31                           -                                  

1354 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าหนองบา้นไคน้ ุน่ กาฬสนิธ ุ์ หว้ยผ ึ:ง ไคน้ ุน่ 1,029,127.50        1,842,299.07        2.31                           698.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1355 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเซมิ เลย วงัสะพงุ ทรายขาว 556,065.81           1,495,703.27        2.31                           -                                  

1356 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        2.31                           721.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1357 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยหนิต ั :ง ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 482,765.74           2,015,903.45        2.31                           -                                  

1358 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 610,665.64           1,997,803.48        2.31                           1,892.00                         

1359 ฝายน ํ:าลน้แมม่าน แพร่ สงูเมน่ หวัฝาย 620,265.63           1,992,503.49        2.30                           2,089.00                         

1360 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํคนัฉ ู ชยัภมู ิ จตัรุสั บา้นกอก 813,627.86           1,733,168.39        2.30                           802.00                            

1361 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,665.72           2,012,503.45        2.30                           -                                  

1362 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองน ํ:าขาว ระนอง กระบรุ ี จ.ป.ร. 486,428.01           1,168,636.95        2.30                           2,231.00                         

1363 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองโสน สกลนคร วารชิภมู ิ หนองลาด 987,836.96           1,919,459.75        2.30                           1,764.00                         

1364 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองปาปรงั เชยีงราย เชยีงของ บญุเรอืง 637,754.00           2,211,446.00        2.30                           1,650.00                         

1365 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองปลาคณู จ.รอ้ยเอด็ อ.เสลภมู ิ ต.ขวาว ต.เมอืงไพร 1,036,057.11        1,772,186.68        2.30                           1,961.00                         

1366 ฝายน ํ:าลน้แมอ่อน เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนเหนอื 527,665.72           2,054,603.42        2.30                           2,296.00                         

1367 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํพงัช ู มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั 
พทุไธสง

เมก็ดาํ
บา้นยาง

938,987.93           1,721,248.38        2.30                           2,034.00                         

1368 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        2.30                           -                                  

1369 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นใหมเ่จรญิธรรม นครราชสมีา เทพารกัษ์ หนองแวง 769,165.90           1,686,903.61        2.30                           -                                  บาํรงุรกัษา

1370 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บา้นสนั ลาํปาง หา้งฉตัร แมส่นั 528,861.00           2,021,672.06        2.30                           743.00                            

1371 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุศนูย์จดัการขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการฟื: นฟปู่าตน้น ํ:าภาคเหนอื ลาํปาง แมท่ะ แมท่ะ 563,232.00           2,015,152.07        2.30                           2,122.00                         

1372 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองดนิจี= กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ ลาํหว้ยหลวั 1,012,338.66        1,846,689.01        2.30                           -                                  บาํรงุรกัษา

1373 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นหนองกก มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั เมอืงเสอื 951,792.29           1,714,142.45        2.30                           -                                  

1374 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าบา้นใหมเ่จรญิธรรม นครราชสมีา เทพารกัษ์ หนองแวง 769,165.89           1,686,903.61        2.30                           653.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1375 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเซมิ เลย วงัสะพงุ ทรายขาว 784,265.60           1,905,303.65        2.30                           2,103.00                         

1376 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,565.40           2,104,894.18        2.30                           -                                  

1377 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าเคม็ นครราชสมีา พมิาย ดงใหญ ่ 888,705.26           1,695,156.82        2.30                           736.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1378 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สบจอ๋ง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,665.74           1,991,503.46        2.30                           -                                  

1379 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยผบั อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ คเูมอืง 1,130,274.01        1,678,184.52        2.30                           716.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1380 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํเซบก อบุลราชธาน ี ตาลสมุ ตาลสมุ 1,156,621.43        1,702,468.00        2.30                           816.00                            

1381 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _นาเข,พะทาย,หนองแวง_ นครพนม ทา่อเุทน พะทาย 1,061,174.91        1,980,203.37        2.30                           2,178.00                         

1382 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลวดัหลวง _หนองเบน_ หนองคาย โพนพสิยั วดัหลวง 929,557.83           1,991,339.01        2.30                           2,171.00                         

1383 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบญุเรอืง ( หนองปาปรงั ) เชยีงราย เชยีงของ บญุเรอืง 637,758.04           2,211,447.23        2.30                           2,078.00                         
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1384 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองลาด _อา่งเกบ็น ํ:าหนองโสน_ สกลนคร วารชิภมู ิ หนองลาด 988,251.11           1,919,189.57        2.30                           1,917.00                         

1385 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบญุเรอืง _ หนองปาปรงั _ เชยีงราย เชยีงของ บญุเรอืง 637,758.04           2,211,447.23        2.30                           1,826.00                         

1386 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํสวะ - ลาํมลูนอ้ย _แกม้ลงิ_ อบุลราชธาน ี ดอนมดแดง ดอนมดแดง 1,152,673.40        1,702,164.41        2.30                           2,245.00                         

1387 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าชา้งป่าคลองป่าสกั ชลบรุ ี บอ่ทอง พลวงทอง 790,883.95           1,460,399.96        2.30                           1,815.00                         

1388 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํพลบัพลา สรุนิทร์ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 1,012,441.88        1,713,380.74        2.30                           -                                  

1389 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึกระจบัเช ื=อมตอ่คลองไดตะโก เช ื=อมตอ่แมน่ ํ:าป่าสกั พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย์

เพชรบรูณ ์ วเิชยีรบรุ ี บงึกระจบั 720,485.01           1,744,935.02        2.30                           726.00                            

1390 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืง แมน่าเรอื 585,165.65           2,111,603.38        2.30                           2,186.00                         

1391 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 800,865.89           1,683,203.65        2.30                           2,226.00                         

1392 อา่งเกบ็น ํ:าคลองขนุทอง ระนอง เมอืง ราชกดู 455,465.58           1,081,002.25        2.30                           1,930.00                         

1393 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,399.25           2,108,272.05        2.30                           -                                  

1394 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยวงัหบี กาญจนบรุ ี หว้ยกระเจา ดอนแสลบ 574,265.82           1,577,803.38        2.30                           -                                  

1395 ระบบน ํ:าเพ ื=อการเกษตรพ ื:นท ี=เทดิพระเกยีรตฯิ เลย เอราวณั ผาอนิทรแ์ปลง 816,665.59           1,920,503.68        2.30                           1,820.00                         

1396 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเบน หนองคาย โพนพสิยั วดัหลวง 929,419.29           1,991,757.99        2.30                           2,091.00                         

1397 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบอ่ นครพนม ทา่อเุทน พะทาย 1,060,834.46        1,980,183.62        2.30                           1,900.00                         

1398 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นโฮง่หลวง ลาํพนู บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ 481,265.74           2,024,803.44        2.30                           -                                  

1399 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองตาหลงัใน สระแกว้ วงัน ํ:าเย็น ตาหลงัใน 835,138.23           1,495,866.52        2.30                           2,022.00                         

1400 ฝายน ํ:าลน้หว้ยตาเหมา ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั กา้นเหลอืง 1,053,735.24        1,673,819.52        2.30                           2,293.00                         

1401 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าโคกป่าจกิ _แกม้ลงิ_ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ สงเปือย 1,062,783.12        1,741,476.74        2.30                           1,942.00                         

1402 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สงัขยวน ขอนแกน่ ภผูามา่น นาฝาย 804,865.67           1,845,403.69        2.30                           -                                  

1403 กอ่สรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศล ุม่น ํ:าแมล่ะอปุ _บา้นหนองแดง_ จาํนวน 7 แหง่ สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า เชยีงใหม ่ กลัยาณวิฒันา บา้นจนัทร์ 428,432.00           2,114,903.07        2.30                           725.00                            

1404 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํเชงิไกรบา้นหนองกระสงั นครราชสมีา โนนไทย ดา่นจาก 834,377.81           1,675,640.43        2.30                           -                                  

1405 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,665.61           2,180,303.31        2.30                           2,064.00                         

1406 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ หนองสาธารณะประโยชน ์ ขอนแกน่ พระยืน หนองแวง 898,071.90           1,807,650.28        2.30                           670.00                            

1407 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,074.04           2,008,190.11        2.30                           -                                  

1408 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ศนูย์ฝึกอาชพีภสูงิห ์ กาฬสนิธ ุ์ เมอืงกาฬสนิธ ุ์ ภดูนิ 978,837.23           1,847,126.26        2.29                           706.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1409 ฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง นครพนม วงัยาง วงัยาง 713,165.88           1,643,203.53        2.29                           1,838.00                         

1410 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองประแสร์ ระยอง วงัจนัทร/์แกลง วงัจนัทร/์กระแสบน 776,766.15           1,451,603.37        2.29                           -                                  

1411 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบสง่น ํ:าจากลาํเชยีงไกรถงึอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด บา้นเกา่ 796,295.39           1,685,587.90        2.29                           710.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1412 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองง ิ:วงก ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 493,425.00           1,970,324.05        2.29                           733.00                            

1413 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.48        2.29                           2,033.00                         

1414 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหม ูบ่า้นท ี= 4 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        2.29                           -                                  

1415 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขามเีกยีรต ิ สงขลา สะเดา เขามเีกยืรต ิ 666,866.62           748,000.84           2.29                           -                                  บาํรงุรกัษา

1416 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองกรงุกรกั พษิณโุลก บางระกาํ ทา่งาม 613,965.72           1,856,803.53        2.29                           -                                  

1417 บาํรงุรกัษาอา่งดกัตะกอนเหนอือา่งฯแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        2.29                           -                                  บาํรงุรกัษา

1418 ระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม _ 3 ฝายน ํ:าลน้บา้นโนนประด ู_่ สโุขทยั ครีมีาศ ศรคีรีมีาศ 583,094.02           1,861,867.79        2.29                           1,962.00                         

1419 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยพระเหลา อาํนาจเจรญิ พนา ไมก้ลอน 1,129,274.86        1,749,873.91        2.29                           -                                  

1420 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าในพ ื:นท ี=แนวกนัชนรอบเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าหว้ยขาแขง้ กรณหีม ูบ่า้นตะเพนิค ี= ในเขตอทุยาน
แหง่ชาตพิเุตย

สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง วงัยาว 531,414.08           1,658,136.58        2.29                           2,158.00                         

1421 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตงุ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ ภผูาหมอก 1,123,353.14        1,608,419.07        2.29                           1,607.00                         

1422 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 558,665.78           1,649,203.45        2.29                           1,893.00                         

1423 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าสลกัพระ จ.กาญจนบรุ ี อ.บอ่พลอย อ.ศรสีวสัด ิV อ.
เมอืง

ต.หนองร ีต.บอ่พลอย ต.ทา่กระดาน 
ต.หนองเป็ด ต.ดา่นแมแ่ฉลบ ต.เขา

โจด ต.วงัดง้ ต.ชอ่งสะเดา

536,739.52           1,563,377.71        2.29                           2,054.00                         

1424 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองซง ระยะ 3 พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย เทงิ หนองแรด 620,462.68           2,168,254.42        2.29                           660.00                            

1425 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ภผูาหมอก,เสาธงชยั_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ ภผูาหมอก 1,123,353.92        1,608,421.84        2.29                           2,188.00                         

1426 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โพนแพง,อากาศ_ สกลนคร อากาศอาํนวย โพนแพง 1,027,746.50        1,951,742.36        2.29                           2,174.00                         

1427 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น _หนองน ํ:า บา้นเขาหนิซอ้น_ ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 774,847.48           1,521,195.38        2.29                           2,021.00                         

1428 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองน ํ:า บา้นเขาหนิซอ้น) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 774,847.48           1,521,195.38        2.29                           1,959.00                         

1429 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ทา่สดีา,พรสวรรค_์ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ พรสวรรค ์ 1,054,664.17        1,797,816.50        2.29                           1,878.00                         

1430 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองโดก นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,042,465.47        1,950,404.02        2.29                           -                                  บาํรงุรกัษา

1431 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยไมร้ ู ปราจนีบรุ ี นาด ี นาด ี 798,666.02           1,567,803.55        2.29                           -                                  

1432 อา่งเกบ็น ํ:าคลองยาง บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 898,805.02           1,571,538.55        2.29                           2,132.00                         

1433 บาํรงุรกัษากอ่สรา้งอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไร ่_สบูน ํ:าจากหนองกะโละ๊มาลง_ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,900.13           2,163,609.36        2.29                           -                                  

1434 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าสาธารณะ เลย ภเูรอื รอ่งจกิ 745,075.02           1,920,993.99        2.29                           719.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1435 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกวางโตน หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ยางหลอ่ 838,370.63           1,890,665.45        2.29                           653.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1436 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงพระบาทหว้ยตม้ _บา้นนาทราย_ ลาํพนู ล ี: นาทราย 488,360.00           2,008,216.00        2.29                           1,901.00                         

1437 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแขนนาง ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี  วงัดาล ,
 กบนิทร์

788,536.46           1,548,379.91        2.29                           2,293.00                         
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1438 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        2.29                           658.00                            

1439 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 522,165.71           2,124,603.35        2.29                           -                                  

1440 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองวสิยัพรอ้มระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตร 2,000  ไร ่ ชมุพร เมอืงชมุพร วสิยัเหนอื 501,947.00           1,151,977.00        2.29                           2,180.00                         

1441 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองข ี:เห ี=ย สนบัสนนุเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่ายอดโดม อบุลราชธาน ี น ํ:ายืน โดมประดษิฐ์ 1,158,722.27        1,604,726.50        2.29                           2,140.00                         

1442 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 642,065.76           1,871,003.55        2.29                           -                                  บาํรงุรกัษา

1443 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองบว่งชา้ง พทัลงุ เมอืง นาโหนด 614,966.35           824,101.19           2.29                           -                                  

1444 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยลาํตะเพนิ กาญจนบรุ ี หนองปรอื หนองปรอื 550,915.78           1,616,803.42        2.29                           2,016.00                         

1445 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 556,065.81           1,495,703.27        2.29                           -                                  

1446 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 556,065.81           1,495,703.27        2.29                           -                                  

1447 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมต่ ุย๋ ลาํปาง เมอืงปาน ท ุง่กวา๋ว 548,781.30           2,024,235.22        2.29                           818.00                            

1448 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,700.51           2,068,338.45        2.29                           -                                  

1449 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกวนอ้ย รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ พรสวรรค ์ 1,054,510.00        1,797,563.69        2.28                           1,728.00                         

1450 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองน ํ:า บา้นเขาหนิซอ้น) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 774,846.79           1,521,193.79        2.28                           1,536.00                         

1451 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสามพอน นครศรธีรรมราช ฉวาง ไสหรา้ 563,466.01           935,701.69           2.28                           2,054.00                         

1452 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าค ู ้ เลย ภหูลวง ภหูอ 782,965.71           1,898,003.65        2.28                           1,926.00                         

1453 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 634,165.58           2,150,103.35        2.28                           2,025.00                         

1454 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํโดมใหญแ่ละเขตหา้มลา่สตัวป์่ายอดโดม จ.อบุลราชธาน ี อ.น ํ:ายืน ต.โดมประดษิฐ ์ต.ศรวีเิชยีร 1,159,031.45        1,604,503.34        2.28                           1,704.00                         

1455 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืงตาก หนองบวัใต ้ 512,102.33           1,853,964.59        2.28                           -                                  

1456 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยยาง นา่น สนัตสิขุ ป่าแลวหลวง 706,778.24           2,095,656.31        2.28                           1,831.00                         

1457 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        2.28                           -                                  

1458 อนรุกัษ์ฟื: นฟสูระเกบ็น ํ:าเขาวง ชว่ง 2 นครสวรรค ์ ตาคล ี ชอ่งแค 651,546.26           1,678,756.73        2.28                           2,103.00                         

1459 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        2.28                           -                                  

1460 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหมหม ูเ่กาะลบิงปากน ํ:าตรงั จ.ตรงั อ.สเิกา อ.ปะเหลยีน อ.กนัตงั ต.นาเกลอื ต.ลบิง ต.หาดสาํราญ 538,375.26           820,964.41           2.28                           1,606.00                         

1461 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสาหรา่ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 556,065.81           1,495,703.27        2.28                           -                                  

1462 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน หวัตะพาน 1,088,154.27        1,744,963.26        2.28                           -                                  

1463 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน หวัตะพาน 1,088,154.27        1,744,963.26        2.28                           -                                  

1464 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าบอ่ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 556,065.81           1,495,703.27        2.28                           -                                  

1465 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ยางนอ้ย,เลงิใต ้,แหใ่ต_้ มหาสารคาม โกสมุพสิยั แหใ่ต ้ 941,122.99           1,800,439.56        2.28                           1,995.00                         

1466 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โพนทอง,เหนอื_ กาฬสนิธ ุ์ เมอืงกาฬสนิธ ุ์ เหนอื 982,221.08           1,824,132.68        2.28                           1,936.00                         

1467 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนคอม _หนองใหญ_่ ขอนแกน่ ภผูามา่น โนนคอม 811,991.75           1,842,266.98        2.28                           1,855.00                         

1468 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํน ํ:าในเขตพ ื:นท ี=4 ตาํบล อาํเภอคลองทอ่ม ชว่ง 1 กระบ ี= คลองทอ่ม คลองทอ่มเหนอื,คลองทอ่มใต ้,พรดุนิ
นา,เพหลา

523,217.00           889,440.00           2.28                           1,925.00                         

1469 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืง ทา่จาํปี 580,965.65           2,129,103.36        2.28                           -                                  บาํรงุรกัษา

1470 คลองสง่น ํ:าบา้นชา่งบ ี= สรุนิทร ์ ศขีรภมู ิ ชา่งบ ี= 1,005,634.38        1,656,252.68        2.28                           2,110.00                         

1471 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองใหญ ่ ขอนแกน่ อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,026,976.33        1,747,347.09        2.28                           1,970.00                         

1472 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  อา่งเกบ็น ํ:าแกง่ดอนกลาง กาฬสนิธ ุ์ เมอืงกาฬสนิธ ์ กาฬสนิธ ุ์ 982,089.59           1,823,815.93        2.28                           1,840.00                         

1473 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองเลงิเปลอืย มหาสารคาม โกสมุพสิยั .แหใ่ต ้ 941,130.79           1,800,589.22        2.28                           1,701.00                         

1474 ฝายน ํ:าลน้ลาํพะยังตอนลา่ง กาฬสนิธ ุ์ นาค ู ภแูลน่ชา้ง 1,035,509.62        1,853,810.05        2.28                           2,180.00                         

1475 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 593,565.69           1,969,003.49        2.28                           -                                  บาํรงุรกัษา

1476 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุกล ุม่เกษตรแปลงใหญล่าํไย ลาํพนู เวยีงหนองลอ่ง วงัผาง 473,584.00           2,036,879.05        2.28                           1,969.00                         

1477 ฝายน ํ:าลน้บา้น โนนธรรม มหาสารคาม บรบอื โนนแดง 940,668.57           1,760,037.55        2.28                           2,174.00                         

1478 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมง่อนนอ้ย เชยีงใหม ่ ฝาง แมง่อน 510,365.72           2,192,003.28        2.27                           -                                  

1479 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:ากก จ.เชยีงใหม ่
จ.เชยีงราย

อ.เมอืง อ.เชยีงแสน อ.แม ่
อาย

ต.โยนก ต.รมิกก ต.รอบเวยีง ต.เวยีง 
ต.แมย่าว ต.หว้ยชมภ ูต.ทา่ตอน

581,146.02           2,204,232.85        2.27                           1,696.00                         

1480 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  คลองพระปรง ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี กบนิทร์ 792,607.63           1,547,850.41        2.27                           871.00                            

1481 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองจนัด ี นครศรธีรรมราช ฉวาง ฉวาง 555,375.14           928,841.86           2.27                           885.00                            

1482 ฝายน ํ:าลน้บา้นนาแก หนองบวัลาํภ ู นาวงั นาแก 825,455.27           1,921,814.03        2.27                           1,859.00                         

1483 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  แมน่ ํ:าสงครามตอนลา่ง นครพนม ทา่อเุทน ไชยบรุ ี 1,080,364.40        1,960,129.10        2.27                           866.00                            

1484 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืงตาก หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.49        2.27                           -                                  

1485 ฝายน ํ:าลน้จอมแจง้ อตุรดติถ ์ ลบัแล ชยัจมุพล 610,765.70           1,951,303.50        2.27                           1,890.00                         

1486 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตเิขาสก จ.สรุาษฎรธ์าน ี อ.บา้นตาขนุ อ.พนม ต.คลองศก 448,194.99           986,642.54           2.27                           2,021.00                         

1487 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองใช ้ ระยอง แกลง ทางเกวยีน 775,881.16           1,424,003.33        2.27                           -                                  

1488 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าบา้นคลองปรงิ ชลบรุ ี บอ่ทอง เกษตรสวุรรณ 776,432.97           1,471,169.05        2.27                           2,028.00                         

1489 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 982,906.47           1,958,047.90        2.27                           -                                  

1490 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยชม เลย ปากชม ปากชม 805,165.57           1,989,403.63        2.27                           -                                  

1491 ระบบสง่น ํ:าวงัหนิ พทัลงุ กงหรา ชะรดั,นาโหนด 608,735.72           824,806.22           2.27                           2,183.00                         

1492 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สรุนิทร ์ พบพระ รวมไทยพฒันา 478,675.00           1,818,854.00        2.27                           676.00                            
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1493 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยสายเพชร ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพาน ทองมงคล 548,065.86           1,242,602.75        2.27                           -                                  

1494 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสนบัสนนุโครงการสรา้งผลผลติทางการเกษตร เพ ื=อชว่ยเหลอืประชาชนภายใตส้ถานการณแ์พร่
ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019

กาญจนบรุ ี เมอืงกาญจนบรุ ี แกง่เส ี:ยน 554,877.00           1,561,373.00        2.27                           2,270.00                         

1495 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองหอยกาบ นครราชสมีา โนนสงู ลาํมลู 857,119.01           1,669,171.70        2.27                           1,974.00                         

1496 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพหนองแดง หนองกะโละ๊ หนองอา่ง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,923.79           2,161,090.72        2.27                           833.00                            

1497 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาทม _อา่งเกบ็น ํ:าหนองเทา_ นครพนม นาทม นาทม 1,036,171.14        1,976,722.19        2.27                           1,818.00                         

1498 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาทม (อา่งเกบ็น ํ:าหนองเทา) นครพนม นาทม นาทม 1,036,171.14        1,976,722.19        2.27                           1,764.00                         

1499 บาํรงุรกัษาฝายใตท้อ่เหล ี=ยม เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 617,565.61           2,185,703.31        2.27                           -                                  

1500 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองตาแทน พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลพบรุ ี ทา่ว ุง้ บางงา 662,151.96           1,642,664.91        2.27                           707.00                            

1501 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,517.09           2,186,242.94        2.27                           -                                  

1502 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        2.27                           -                                  

1503 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเข ื=องพรอ้มระบบกระจายน ํ:า ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ กดุต ุม้ 836,926.40           1,745,939.19        2.27                           2,192.00                         

1504 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.62           2,178,303.31        2.27                           2,291.00                         

1505 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้วงัศาลา มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั หนองบวั 944,540.08           1,728,220.18        2.27                           723.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1506 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าเย็น ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 490,865.73           1,979,503.47        2.27                           -                                  

1507 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตน้ยาง ลาํพนู แมท่า ทา่ท ุง่หลวง 501,965.73           2,039,803.43        2.27                           -                                  

1508 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํเชงิไกร นครราชสมีา โนนสงู ดอนชมพ ู 862,745.36           1,681,832.86        2.27                           877.00                            

1509 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นทาสองทา่ ลาํพนู แมท่า ทาปลาดกุ 524,765.72           2,049,203.43        2.27                           -                                  

1510 ปรบัปรงุซอ่มแซมหว้ยระวพีรอ้มระบบสง่น ํ:าและระบบอา่งพวง ชว่ง กม.ท ี= 0+000 ถงึ กม.ท ี= 43+000 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร,์ จอมพระ, ทา่ตมู ต ั :งใจ,จอมพระ,เป็นสขุ,ล ุม่ระว,ีบะ,
หนองเมธ ี

994,685.32           1,689,005.66        2.27                           653.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1511 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงหว้ยกา้งปลา _จาํนวน 6 แหง่_ เชยีงราย แมจ่นั ป่าตงึ 571,850.00           2,223,814.98        2.27                           699.00                            

1512 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยน ํ:าในเขตพ ื:นท ี=ปฏริปูท ี=ดนิ นครสวรรค ์ ไพศาล ี โพธ ิVประสาท 667,153.39           1,709,479.04        2.27                           2,043.00                         

1513 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองผกัช ู ชยัภมู ิ บา้นแทน่ สามสวน 851,782.01           1,820,045.35        2.27                           2,091.00                         

1514 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นเกา่นอ้ย มหาสารคาม วาปีปทมุ แคน 955,872.93           1,761,175.68        2.27                           -                                  

1515 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหว้ยตาด สนบัสนนุโครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเน ื=องมาจากพระราชดาํรใินสมเดจ็พระ
กนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

นา่น บอ่เกลอื ภฟู้า 732,993.00           2,101,117.00        2.27                           1,918.00                         

1516 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองกดุพงัเครอื ขอนแกน่ น ํ:าพอง ทา่กระเสรมิ 914,535.61           1,838,983.69        2.27                           726.00                            

1517 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.48        2.27                           1,832.00                         

1518 ฝายน ํ:าลน้บา้นรานอ ยะลา บนันงัสตา ตาเนา๊ะปแูต ๊ 753,167.21           706,800.73           2.27                           2,285.00                         

1519 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นหนองโงง้ มหาสารคาม วาปีปทมุ บา้นหวาย 960,496.49           1,754,470.69        2.26                           721.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1520 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 1,036,663.56        1,875,328.05        2.26                           -                                  

1521 ปรบัปรงุประสทิธภิาพบงึปึกยาว ปัตตาน ี ปะนาเระ ปะนาเระ 773,369.12           760,183.63           2.26                           849.00                            

1522 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าหนองกระทงิ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า แมฮ่อ่งสอน ปาย เวยีงใต ้ 437,707.51           2,140,397.84        2.26                           679.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1523 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าดว้ยไฟฟ้าฝายวงักระโดด ศรสีะเกษ วงัหนิ ดวนใหญ ่ 1,064,143.37        1,660,345.78        2.26                           -                                  

1524 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสกั นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 693,865.54           2,064,203.47        2.26                           -                                  บาํรงุรกัษา

1525 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:าพองตอนลา่ง รอ้ยเอด็ โพนทอง วงัสามคัค ี 920,770.84           1,814,752.32        2.26                           840.00                            

1526 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมท่ะลาย พะเยา จนุ จนุ 556,065.81           1,495,703.27        2.26                           -                                  

1527 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้น บเูกะ๊อาง ู ยะลา เมอืง ปโุรง 747,367.08           712,500.75           2.26                           -                                  

1528 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่สา้ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 515,565.73           2,038,703.43        2.26                           2,251.00                         

1529 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมร่มิ เชยีงใหม ่ แมร่มิ หว้ยทราย 496,619.87           2,091,998.10        2.26                           875.00                            

1530 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หนองเมก็ ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หนองเมก็ 899,065.84           1,747,303.81        2.26                           -                                  

1531 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยพ ี: ชว่ง 1 อตุรดติถ ์ ทองแสนขนั น ํ:าพ ี: 639,762.01           1,941,263.25        2.26                           -                                  

1532 สนบัสนนุโครงการพระราชดาํร ิ เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย อมกอ๋ย 433,498.98           1,972,014.63        2.26                           2,064.00                         

1533 ฝายน ํ:าลน้หว้ยสะเนยีน ลาํปาง_จ.นา่น_ เมอืง สะเนยีน 557,065.69           2,034,303.44        2.26                           2,094.00                         

1534 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 556,065.81           1,495,703.27        2.26                           -                                  

1535 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสาหรา่ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 556,065.81           1,495,703.27        2.26                           -                                  

1536 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _แกง้สนามนาง,โนนสาํราญ_ นครราชสมีา แกง้สนามนาง โนนสาํราญ 852,240.20           1,747,339.32        2.26                           1,884.00                         

1537 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นหนองไผ ่ ขอนแกน่ พล ลอมคอม 882,027.01           1,749,659.74        2.26                           2,145.00                         

1538 ฝายน ํ:าลน้หว้ยหวาย ชยัภมู ิ เมอืง ชลีอง 812,165.89           1,736,303.68        2.26                           1,890.00                         

1539 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นหนองกก มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั เมอืงเสอื 952,531.35           1,713,825.60        2.26                           655.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1540 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึสรวง นครราชสมีา แกง้สนามนาง โนนสาํราญ 856,316.13           1,743,989.61        2.26                           1,799.00                         

1541 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ดอยลาน 603,690.82           2,180,630.24        2.26                           -                                  

1542 บาํรงุรกัษาซอ่มปรบัปรงุอา่งเกบ็น ํ:าคลองแขยง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า กาํแพงเพชร คลองลาน สกังาม 982,906.47           1,958,047.90        2.26                           -                                  

1543 ฝายน ํ:าลน้ลาํเชงิไกร นครราชสมีา โนนไทย กาํปัง 830,814.11           1,674,242.23        2.26                           2,163.00                         

1544 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นนาเหรยีง ชมุพร สว ี ครน 505,065.75           1,138,902.43        2.26                           -                                  

1545 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าวงักระโดนหว้ยคลา้ ศรสีะเกษ วงัหนิ ดวนใหญ ่ 1,064,227.42        1,660,950.60        2.26                           -                                  

1546 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยระไซร ้ สรุนิทร ์ เมอืง สวาย 968,220.32           1,637,694.26        2.26                           2,085.00                         



31

ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

1547 ฝายน ํ:าลน้ใหมส่ขุสนัต ์ ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 489,365.74           1,999,703.46        2.26                           1,901.00                         

1548 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าไร ่ เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.71           2,066,903.41        2.26                           -                                  

1549 บาํรงุรกัษาหนองแดงและหนองเขยีวพรอ้มตกแตง่คนัดนิ พ ื:นท ี=ผวิ 95 ไร ่ขดุลอกลกึเฉล ี=ย 3.5 
   เมตร และยกระดบัคนัดนิสงูเฉล ี=ย 1.5 เมตร จากพ ื:นดนิเดมิ รวมลกึ 10 เมตร

พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,449.43           2,160,892.27        2.26                           -                                  

1550 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิ ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ลาดกระทงิ 761,947.02           1,505,504.10        2.26                           743.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1551 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงปางหนิฝน_บา้นพยุใต_้ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ปางหนิฝน 420,473.00           2,048,032.07        2.26                           2,138.00                         

1552 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 547,583.00           1,861,735.00        2.26                           708.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1553 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        2.26                           664.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1554 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 594,065.67           2,005,603.47        2.26                           -                                  

1555 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 522,665.72           2,070,403.41        2.26                           1,956.00                         

1556 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบรเิวณเขาหลวงเช ื=อมตอ่อา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขาดาวเรอืง _168 ไร_่ พรอ้มระบบกระจาย
น ํ:า

อทุยัธาน ี สวา่งอารมณ ์ หนองหลวง 599,216.98           1,727,000.61        2.26                           2,147.00                         

1557 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้วดัท ุง่หา่ง เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 520,565.72           2,148,303.33        2.26                           1,868.00                         

1558 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหนองหารและระบบกระจายน ํ:า นครพนม ทา่อเุทน ไชยบรุ ี, พนอม 1,077,230.51        1,958,547.11        2.26                           846.00                            

1559 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองโดก นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,042,940.05        1,950,347.01        2.26                           -                                  

1560 กอ่สรา้งอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขาม พรอ้มระบบกระจายน ํ:า พะเยา ปง ขนุควร 643,615.00           2,110,514.02        2.26                           2,274.00                         

1561 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนบน _น ํ:าแมเ่หว_ ลาํปาง วงัเหนอื วงัเหนอื 565,434.26           2,118,902.39        2.25                           811.00                            

1562 บาํรงุรกัษาฝายคลองแดน ตราด แหลมงอบ คลองใหญ ่ 867,091.37           1,357,142.27        2.25                           -                                  

1563 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมป่ ู ลาํปาง หา้งฉตัร เมอืงยาว 522,065.72           2,020,303.44        2.25                           -                                  บาํรงุรกัษา

1564 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเขม็ นครพนม โพนสวรรค ์ นาหวับอ่ 1,075,172.45        1,938,584.09        2.25                           2,183.00                         

1565 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองปลกัพระยาและระยาบงัสา จ.สตลู อ.เมอืง อ.ควนโดน ต.ฉลงุ ต.ควนโพธิV ต.ควนโดน ต.ย่าน
ซ ื=อ

615,047.13           745,624.04           2.25                           1,994.00                         

1566 ฝายน ํ:าลน้ท ุง่สามหมอน เชยีงราย เชยีงของ สถาน 643,865.52           2,227,303.27        2.25                           1,899.00                         

1567 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองโคกกลาง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า หนองบวัลาํภ ู โนนสงั โนนสงั 880,287.55           1,866,591.88        2.25                           1,983.00                         

1568 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองบางกระออก คลองหนองชะโด คลองบางขาม ลพบรุ ี บา้นหม ี= บางขาม 656,358.80           1,654,524.69        2.25                           862.00                            

1569 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองบวั พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ _มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย_ เชยีงราย เมอืงเชยีงราย บา้นด ู่ 589,149.00           2,209,632.96        2.25                           701.00                            

1570 ฝายน ํ:าเพ ื=อการเกษตรท ี= 1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 522,665.72           2,070,403.41        2.25                           2,253.00                         

1571 โครงการอนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ◌า้คลองทา่ด ีตา้บลกา้โลน อา้เภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช ลานสกา กา้โลน 586,306.17           931,907.49           2.25                           1,961.00                         

1572 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้คลองแสลง จนัทบรุ ี เมอืง แสลง 839,684.61           1,404,326.52        2.25                           719.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1573 ฝายน ํ:าลน้สบจอ๋ง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,665.74           1,991,503.46        2.25                           2,296.00                         

1574 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้เข ื=อนผาก เชยีงใหม ่ พรา้ว น ํ:าแพร่ 519,365.72           2,140,403.33        2.25                           -                                  

1575 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ตน้ผ ึ:ง นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 692,465.58           2,060,003.47        2.25                           -                                  

1576 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าปาย แมฮ่อ่งสอน ปาย ท ุง่ยาว 547,515.73           1,861,553.51        2.25                           -                                  

1577 ฝายน ํ:าลน้บา้นนาเจรญิ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,045,941.79        1,786,353.09        2.25                           1,976.00                         

1578 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ อ.คลองสาน อ.เกษตร
สมบรูณ ์อ.หนองบวัแดง

ต.หว้ยยาง ต.บา้นยาง ต.บา้นขา่ ต.กดุ
เลาะ ต.นางแดด ต.หนองแวง ต.

หนองบวัแดง

772,201.95           1,807,937.64        2.25                           2,022.00                         

1579 บาํรงุรกัษาcheck dam ก ั :นลาํหว้ยผาต ั :ง เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,803.41        2.25                           -                                  

1580 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองพระแสง สรุาษฎรธ์าน ี บา้นตาขนุ พะแสง 483,992.29           984,197.64           2.25                           820.00                            

1581 ฝายน ํ:าลน้ลาํเชงิไกรบา้นหนองกระสงั นครราชสมีา โนนไทย ดา่นจาก 834,377.81           1,675,640.43        2.25                           1,875.00                         

1582 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิแดง อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นจนัทร์ 955,227.38           1,972,046.32        2.25                           732.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1583 ฝายน ํ:าลน้วงัผาแทน่ นา่น ปัว ศลิาแลง 694,465.53           2,121,103.42        2.25                           1,998.00                         

1584 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าเย็น ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 490,865.73           1,979,503.47        2.25                           1,918.00                         

1585 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา หว้ยแมล่ะเมา ตาก แมส่อด แมก่าษา 451,109.71           1,861,137.51        2.25                           856.00                            

1586 บาํรงุรกัษากอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้ดอยตงุ 1 เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง 586,047.13           2,245,438.00        2.25                           -                                  

1587 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าตวาย พรอ้มระบบกระจายน ํ:า นา่น สนัตสิขุ พงษ์ 709,946.78           2,089,654.94        2.25                           2,182.00                         

1588 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยหนิต ั :ง ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 482,765.74           2,015,903.45        2.25                           1,975.00                         

1589 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ท ุง่มา่น พรอ้มระบบกระจายน ํ:า แมฮ่อ่งสอน ปาย แมน่าเตงิ 440,862.00           2,144,024.15        2.25                           710.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1590 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้รอ่งแฟน พรอ้มระบบกระจายน ํ:า พะเยา จนุ ท ุง่รวงทอง 618,525.00           2,153,019.05        2.25                           2,036.00                         

1591 ระบบสง่น ํ:าบา้นนา นครศรธีรรมราช ฉวาง ชา้งกลาง 573,666.05           922,301.63           2.25                           1,938.00                         

1592 check dam ก ั :นลาํหว้ยผาต ั :ง เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,803.41        2.25                           500.00                            

1593 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 593,700.20           1,969,015.91        2.25                           2,189.00                         

1594 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าไมเ้ตง็บรรเทาภยัแลง้ในพ ื:นท ี= หม ูท่ ี= 6 และโรงเรยีนบรมราชนินีาถราชวทิยาลยั ราชบรุ ี ปากทอ่ อา่งหนิ 595,939.86           1,491,911.91        2.25                           2,295.00                         

1595 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 610,665.64           1,997,803.48        2.25                           -                                  

1596 ฝายน ํ:าลน้คลองตาขนุ สรุาษฎรธ์าน ี บา้นตาขนุ พะแสง 486,765.68           986,001.89           2.24                           2,159.00                         

1597 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        2.24                           1,824.00                         

1598 ฝายน ํ:าลนัหว้ยผถี ู ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ หนองหวัชา้ง 1,106,433.73        1,667,823.09        2.24                           2,161.00                         

1599 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์38 ระนอง เมอืงระนอง ราชกรดู 455,245.96           1,078,144.98        2.24                           1,890.00                         

1600 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        2.24                           2,292.00                         
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1601 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา๊กวา๊ก ศรสีะเกษ ศลิาลาด คลกีล ิ:ง 1,047,679.63        1,622,753.18        2.24                           -                                  

1602 อา่งเกบ็น ํ:าท ุง่นาซา่ว เลย เชยีงคาน นาซา่ว 782,865.54           1,973,603.61        2.24                           2,118.00                         

1603 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงันองเหนอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,039,965.44        1,973,003.99        2.24                           2,155.00                         

1604 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบา้นละโอ นราธวิาส ศรสีาคร ศรบีรรพต 781,831.77           680,786.09           2.24                           823.00                            

1605 อา่งและระบบชลประทาน สรุนิทร์ สงัขะ เทพรกัษา 1,020,933.80        1,705,740.07        2.24                           2,277.00                         

1606 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นไร ่ ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพานนอ้ย ชา้งแรก 540,787.51           1,224,874.52        2.24                           -                                  บาํรงุรกัษา

1607 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าคลองกระถนิ ชยัภมู ิ ภกัดชีมุพล วงัทอง 754,852.02           1,746,512.99        2.24                           731.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1608 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึหว้ยน ํ:าไหลพรอ้มระบบกระจายน ํ:า ขอนแกน่ หนองนาคาํ กดุธาต ุ 851,628.81           1,867,955.30        2.24                           2,104.00                         

1609 อา่งเกบ็น ํ:าหนองสมิ มหาสารคาม นาเชอืก สาํโรง 928,065.82           1,755,103.86        2.24                           1,944.00                         

1610 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าละวา้วงัควาย สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง วงัยาว 544,465.77           1,644,503.43        2.24                           2,196.00                         

1611 ฝายน ํ:าลน้โนนวดังาม ยโสธร เลงินกทา ศรแีกว้ 1,073,275.79        1,797,803.67        2.24                           1,878.00                         

1612 ฝายน ํ:าลน้หว้ยโคน ระนอง กะเปอร์ บา้นนา 468,765.62           1,059,802.17        2.24                           2,062.00                         

1613 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนลา่ง _หว้ยแมเ่สาะ_ ลาํปาง สบปราบ สบปราบ 535,484.46           1,978,943.66        2.24                           832.00                            

1614 ฝายน ํ:าลน้หว้ยหนิซา เลย เชยีงคาน ธาต ุ 787,865.62           1,960,503.63        2.24                           2,124.00                         

1615 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าบอ่ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 556,065.81           1,495,703.27        2.24                           -                                  

1616 ฝายน ํ:าลน้หว้ยยูง สตลู ละง ู น ํ:าผดุ 591,766.21           775,000.93           2.24                           1,985.00                         

1617 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 642,065.76           1,871,003.55        2.24                           -                                  

1618 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองช ี อบุลราชธาน ี น ํ:าข ุน่ ข ี:เหลก็ 1,144,082.12        1,629,311.11        2.24                           1,844.00                         

1619 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:ากดุเรอืคาํและระบบกระจายน ํ:า นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม , สามผง 982,906.47           1,958,047.90        2.24                           872.00                            

1620 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา นาหวา้ใหญ ่ 941,829.49           2,000,548.80        2.24                           -                                  บาํรงุรกัษา

1621 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองหาร นครพนม ทา่อเุทน ไชยบรุ ี 1,077,052.40        1,958,534.08        2.24                           -                                  บาํรงุรกัษา

1622 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าคบู พรอ้มระบบสง่น ํ:า พษิณโุลก นครไทย หนองกะทา้ว 692,951.72           1,880,043.55        2.24                           739.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1623 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,720.83           1,604,407.45        2.24                           -                                  

1624 บาํรงุรกัษาcheck dam ก ั :นลาํหว้ยเลา เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 526,065.72           2,068,203.41        2.24                           -                                  

1625 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าชา้งป่าคลองเหมอืงสะอางค ์ ชลบรุ ี บอ่ทอง พลวงทอง 785,655.00           1,458,456.00        2.24                           1,931.00                         

1626 ฝายน ํ:าลน้ท ุง่ตน้ลาน เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 519,065.72           2,111,703.37        2.24                           1,900.00                         

1627 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมม่าลยั เชยีงใหม ่ แมแ่ตง สนัมหาพน 490,365.74           2,114,303.37        2.24                           -                                  บาํรงุรกัษา

1628 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองขามนอ้ย ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โนนทอ่น 910,935.54           1,839,190.36        2.24                           714.00                            

1629 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยหวา้ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า หนองบวัลาํภ ู สวุรรณคหูา บา้นโคก 837,556.01           1,939,085.40        2.24                           2,085.00                         

1630 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ลาํพลบัพลา สรุนิทร์ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 998,965.89           1,713,603.99        2.23                           -                                  

1631 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าปลาคณู รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ เมอืงไพร 1,037,196.84        1,772,898.07        2.23                           -                                  บาํรงุรกัษา

1632 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองผกับ ุง้-หนองตนีดอย พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ตาก สามเงา วงัจนัทร์ 510,771.00           1,910,002.00        2.23                           715.00                            

1633 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 501,665.73           1,921,653.49        2.23                           2,106.00                         

1634 คลองสง่น ํ:าจากฝายฯหว้ยจาํเรงิ สรุนิทร์ สงัขะ กระเทยีม 999,848.77           1,617,473.37        2.23                           2,141.00                         

1635 อนรุกัษ์ฟื: นฟสูระน ํ:า รพช.หว้ยมาบไผ ่พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจาก
พระราชดาํร ิ

ชลบรุ ี บา้นบงึ บา้นบงึ 727,744.04           1,469,630.02        2.23                           1,846.00                         

1636 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูอ่งข ุน่ - รอ่งโบสถ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง  น ํ:าแวน 625,975.05           2,160,080.47        2.23                           2,168.00                         

1637 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าหวา้น สกลนคร คาํตากลา้ แพค 1,013,222.47        1,967,040.94        2.23                           -                                  

1638 ฝายน ํ:าลน้คลองมายัง ชมุพร เมอืง หาดพนัไกร 514,365.78           1,167,602.53        2.23                           2,165.00                         

1639 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองแฝก ศรสีะเกษ เมอืงจนัทร์ ตาโกน 1,038,511.86        1,690,770.07        2.23                           -                                  

1640 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํพะเนยีง หนองบวัลาํภ ู โนนสงั โคกมว่ง 862,959.29           1,862,333.96        2.23                           803.00                            

1641 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 556,065.81           1,495,703.27        2.23                           -                                  

1642 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองเช ื=อมหนองจระเข–้หนองแมร่ะวงิ สโุขทยั ศรสีชันาลยั สารจติร 575,999.23           1,923,999.82        2.23                           2,246.00                         

1643 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบา้นสามยอด ปัตตาน ี โคกโพธิV โคกโพธิV 729,006.09           745,382.40           2.23                           818.00                            

1644 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนกล ุม่พฒันาผลผลติการเกษตรบา้นปง _
แปลงใหญม่ะมว่ง_

เชยีงใหม ่ ไชยปราการ หนองบวั 511,233.00           2,183,055.10        2.23                           716.00                            

1645 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ หนองบงึออ้ ขอนแกน่ น ํ:าพอง ทา่กระเสรมิ 982,906.47           1,958,047.90        2.23                           744.00                            

1646 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลแกง่หางแมว _อา่งเกบ็น ํ:าแพรง่กะผา_ จนัทบรุ ี แกง่หางแมว แกง่หางแมว 817,818.64           1,431,091.68        2.23                           2,283.00                         

1647 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _แชะ,มาบตะโกเอน_ นครราชสมีา ครบรุ ี มาบตะโกเอน 860,076.88           1,612,180.43        2.23                           2,254.00                         

1648 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขวา _อา่งบา้นหมอ้_ มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม เขวา 965,095.53           1,792,782.47        2.23                           2,091.00                         

1649 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลเขวา (อา่งบา้นหมอ้) มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม เขวา 965,095.53           1,792,782.47        2.23                           1,855.00                         

1650 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบก เชยีงใหม ่ แมอ่อน หว้ยแกว้ 527,865.71           2,083,803.40        2.23                           -                                  

1651 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 556,065.81           1,495,703.27        2.23                           -                                  

1652 ฝายน ํ:าลน้คลองน ํ:าไหล กาํแพงเพชร คลองลาน คลองน ํ:าไหล 532,965.74           1,790,603.50        2.23                           2,258.00                         

1653 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าแควนอ้ย พษิณโุลก นครไทย หนองกะทา้ว 630,982.15           1,868,801.69        2.23                           886.00                            

1654 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองคดัเคา้-คลองสนามบงึ พจิติร สากเหลก็ สากเหลก็ 656,309.39           1,825,198.64        2.23                           2,238.00                         

1655 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยพ ี: ชว่ง 1 อตุรดติถ ์ ทองแสนขนั น ํ:าพ ี: 639,762.01           1,941,263.25        2.23                           829.00                            

1656 ฝายน ํ:าลน้บา้นกดุจอก รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน องีอ่ง 984,801.79           1,752,477.79        2.23                           1,998.00                         
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1657 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองแดง อบุลราชธาน ี ตระการพชืผล นาสะไม 1,137,761.85        1,739,725.60        2.23                           1,942.00                         

1658 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยป่าเลา สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง หว้ยขม ิ:น 558,665.78           1,649,203.45        2.23                           -                                  

1659 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:ารนิ แมฮ่อ่งสอน เมอืง ปางหม ู 394,565.84           2,133,003.37        2.23                           -                                  

1660 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นบมุะคา่ นครราชสมีา ครบรุ ี มาบตะโกเอน 860,072.52           1,612,184.02        2.23                           1,898.00                         

1661 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  อา่งบา้นหมอ้ มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม เขวา 965,121.34           1,792,748.62        2.23                           1,835.00                         

1662 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองชอ่งแมว นครราชสมีา ประทาย ดอนมนั 905,645.78           1,713,738.39        2.23                           1,784.00                         

1663 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าแพรง่กะผา จนัทบรุ ี แกง่หางแมว แกง่หางแมว 817,738.29           1,431,098.02        2.23                           1,556.00                         

1664 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสโีท อาํนาจเจรญิ เมอืง สรา้งนกทา 1,114,605.14        1,756,692.15        2.23                           -                                  บาํรงุรกัษา

1665 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,395.00           2,108,212.99        2.23                           670.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1666 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองยาวหนองเตา่ นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,049,383.00        1,957,532.49        2.23                           2,138.00                         

1667 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมม่ะลอ_
บา้นแมห่อย_

เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 430,156.38           2,074,344.77        2.23                           733.00                            

1668 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:ากาด นา่น นานอ้ย ศรสีะเกษ 683,665.57           2,027,603.50        2.23                           -                                  

1669 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหม ูบ่า้นท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        2.22                           -                                  

1670 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าหวา้น สกลนคร คาํตากลา้ แพค 1,013,222.47        1,967,040.94        2.22                           2,075.00                         

1671 ระบบสง่น ํ:าวดัเกาะ สโุขทยั ศรสีาํโสง วดัเกาะ 589,211.56           1,901,159.67        2.22                           2,096.00                         

1672 ฝายน ํ:าลน้ บา้นแกง้อนรุกัษ์ ชมุพร สว ี วสิยัใต ้ 504,765.75           1,143,502.46        2.22                           2,219.00                         

1673 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองโดก นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,042,940.05        1,950,347.01        2.22                           -                                  

1674 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา คลองวงัเจา้ ตาก วงัเจา้ เชยีงทอง 528,894.01           1,844,695.13        2.22                           871.00                            

1675 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าขาว เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย มอ่นจอง 445,365.76           1,922,003.50        2.22                           -                                  

1676 บาํรงุรกัษาฝายเสรมิระบบนเิวศบา้นโคกสาํราญ กาฬสนิธ ุ์ ยางตลาด เวอ่ 963,272.46           1,824,886.84        2.22                           -                                  

1677 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา บงึบอระเพด็ _ลาํน ํ:าคลองบอน_ นครสวรรค ์ ทา่ตะโก วงัมหากร 642,978.58           1,736,589.31        2.22                           852.00                            

1678 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองโกง ตรงั รษัฎา คลองปาง 572,666.07           883,001.45           2.22                           -                                  

1679 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสหกรณ ์5 แมว่ะ เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,665.71           2,085,403.39        2.22                           -                                  

1680 อนรุกัษ์ฟื: นฟทู ี=ราบล ุม่ภาคกลางตอนลา่ง กรงุเทพฯ จ.นนทบรุ ีจ.
สมทุรปราการ จ.

ปทมุธาน ีจ.สพุรรณบรุ ี
จ.สงิหบ์รุ ีจ.ลพบรุ ีจ.

ชยันาท จ.
พระนครศรอียุธยา จ.

อา่งทอง

อ.เมอืงชยันาท อ.สรรพยา 
อ.อนิทรบ์รุ ีอ.เมอืงสงิหบ์รุ ี
อ.พรหมบรุ ีอ.ทา่ว ุง้ อ.โพธิV

ทอง อ.ไชโย อ.เมอืง
อา่งทอง อ.ป่าโมก อ.ผกัไห่

 อ.เสนา อ.บางบาล อ.
เมอืงพระนครศรอียุธยา อ.
บางไทร อ.บางประอนิ อ.

สามโคก อ.เมอืงปทมุธาน ี
อ.ปากเกรด็ อ.เมอืงนนทบรุ ี

อ.บางกรวย เขตบางซ ื=

ต.หาดทา่เสา ต.ธรรมามลู ต.ทา่ชยั ต.
ในเมอืง ต.บา้นกลว้ย ต.ชยันาท ต.

หาดอาษา ต.สรรพยา ต.โผนางดาํออก
 ต.โผนางดาํตก ต.ชะน ํ:ารา้ย ต. ประคกุ

 ต.ทา่งาท ต.อนิทรบ์รุ ีต.ทนัยา ต.
น ํ:าตาล ต.โพกรวม ต.บางกระบอื ต.
บางพทุธา ต.ตน้โพธ ิV ต.มว่งหม ู ่ต.หวั

ป่า ต.พรหมบรุ ีต.บา้นแป้ง ต.

654,561.68           1,604,084.06        2.22                           1,600.00                         

1681 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,565.40           2,104,894.18        2.22                           2,060.00                         

1682 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าโขง จ.อบุลราชธาน ีจ.
อาํนาจเจรญิ จ.เลย จ.
หนองคาย จ.นครพนม 
จ.มกุดาหาร จ.บงึกาฬ 

และ จ.เชยีงราย

อ.ศรเีมอืงใหม ่อ.โพธิVไทร 
อ.นาตาล อ.เขมราฐ อ.ชาน ุ
มาน อ.หวา้นใหญ ่อ.ธาต ุ

พนม อ.เรณนูคร อ.ทา่อเุทน
 อ.บา้นแพง อ.บ ุง้คลา้ อ.
ปากคลาด อ.รตันวาปี อ.

โพนพสิยั อ.ทา่บอ่ อ.สงัคม
 อ.ปากชม อ.เชยีงคาน อ.

เชยีงของ

ต.หว้ยไผ ่ต.นาโพธิVกลาง ต.สาํโรง ต.
เหลา่งาม ต.สองคอน ต.นาตาล ต.พะ
ลาน ต.นาแวง ต.เขมราฐ ต.โคกสาร 
ต.โคกกง่ ต.ชานมุาน ต.โพธิVไทร ต.
บา้นแกง้ ต.นาสนีวน ต.ขะโนด ต.

หวา้นใหญ ่ต.ป่งขาม ต.ดงหม ูต.นาก ํ=า
 ต.ธาตพุนม ต.พระกลางท ุง่ ต.แสน

พนั ต.ดอนนางหงส ์ต.นาถอ่น ต.บา้น
กลาง

649,158.70           2,239,013.19        2.22                           2,021.00                         

1683 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบก เชยีงใหม ่ แมอ่อน หว้ยแกว้ 527,865.71           2,083,803.40        2.22                           -                                  

1684 บาํรงุรกัษาอา่งและระบบชลประทาน สรุนิทร์ สงัขะ เทพรกัษา 1,020,933.80        1,705,740.07        2.22                           -                                  บาํรงุรกัษา

1685 ลาํน ํ:าแมร่มิ เชยีงใหม ่ แมร่มิ สะลวง 487,491.65           2,102,670.98        2.22                           1,838.00                         

1686 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,265.67           2,108,403.38        2.22                           1,925.00                         

1687 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นเมอืงวะ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ ลวงเหนอื 513,265.73           2,089,803.39        2.22                           -                                  

1688 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นคอ้ทอง อบุลราชธาน ี เข ื=องใน คอ้ทอง 1,081,424.49        1,709,789.72        2.22                           1,646.00                         

1689 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 554,565.84           1,385,303.08        2.22                           -                                  บาํรงุรกัษา

1690 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _คอ้ทอง,บา้นไทย_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน บา้นไทย 1,080,051.64        1,711,496.68        2.22                           2,136.00                         

1691 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (คอ้ทอง,บา้นไทย) อบุลราชธาน ี เข ื=องใน คอ้ทอง 1,080,051.64        1,711,496.68        2.22                           1,968.00                         

1692 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลดอนมนั _หนองชอ่งแมว_ นครราชสมีา ประทาย ดอนมนั 905,647.76           1,713,739.24        2.22                           1,816.00                         

1693 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยตาจนัทร ์สนบัสนนุโครงการจดัพฒันาท ี=ดนิตามพระราชประสงค ์_หนองพลบั-กลดัหลวง_ 
สหกรณแ์หง่ท ี= 2

ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หนองพลบั 581,566.08           1,392,581.23        2.22                           1,856.00                         

1694 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บา้นหนองสระหนิ สระแกว้ วฒันานคร แซรอ์อ 881,272.39           1,535,489.24        2.22                           2,289.00                         

1695 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา หว้ยน ํ:ายาว _1_ นา่น ทา่วงัผา รมิ 689,689.76           2,114,662.61        2.22                           843.00                            

1696 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองทะเลบอน พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ปราจนีบรุ ี เมอืงปราจนีบรุ ี โนนหอ้ม 765,972.05           1,557,835.96        2.22                           1,947.00                         

1697 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึระหารบวั ชยันาท หนัคา วงัไกเ่ถ ื=อน 611,562.79           1,656,939.21        2.22                           872.00                            

1698 อา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        2.22                           2,089.00                         
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1699 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์จากฝายทาํนบดนิบา้นใหมเ่สรธีรรม ตาก วงัเจา้ เชยีงทอง 522,978.00           1,830,960.00        2.22                           697.00                            

1700 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองมะร ุย่ ในเขตพ ื:นท ี= 4  ตาํบล พงังา ทบัปดุ ต.บางเหรยีง     ต.โคกเจรญิ    ต.ทบั
ปดุ         ต.มะรุย่

461,420.10           944,974.53           2.22                           1,825.00                         

1701 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมส่ะป๊อก _บา้นแมส่ะป๊อก_ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 480,048.00           2,064,031.00        2.22                           2,277.00                         

1702 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองพมุดวงตอนลา่ง สรุาษฎรธ์าน ี บา้นตาขนุ พะแสง 525,163.57           1,005,672.65        2.22                           843.00                            

1703 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแฮด_ฝายฯหนองดนิตาก_ สกลนคร โพนนาแกว้ บา้นโพน 1,071,994.31        1,917,232.92        2.22                           2,127.00                         

1704 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยน ํ:าฮวย และระบบกระจายน ํ:า เลย เชยีงคาน เชยีงคาน 783,668.07           1,980,677.72        2.22                           2,258.00                         

1705 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้วงัสะแกง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู เวยีงหนองลอ่ง หนองลอ่ง 468,656.04           2,037,265.84        2.22                           684.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1706 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยระเว พรอ้มระบบกระจายน ํ:า อบุลราชธาน ี ตระการพชืผล โคกจาน 1,154,602.22        1,726,198.82        2.22                           1,826.00                         

1707 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,265.62           2,151,403.36        2.22                           2,075.00                         

1708 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นคลองจนี ปราจนีบรุ ี นาด ี นาด ี 801,366.06           1,565,103.56        2.22                           -                                  

1709 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะไฟ Solar Floating Flow 600 qu.m per day Head20 พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,220.09           2,157,936.21        2.22                           -                                  

1710 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองเจรญิ พจิติร สามงา่ม หนองโสน 605,420.00           1,809,702.00        2.21                           2,215.00                         

1711 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยน ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าวงัมะกกัเช ื=อมตอ่พ ื:นท ี=สาธารณประโยชน ์318 ไร ่
พรอ้มระบบกระจายน ํ:า _สนบัสนนุโครงการอนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร_ิ จงัหวดัลพบรุ ี

ลพบรุ ี ชยับาดาล เขาแหลม 707,436.52           1,669,190.23        2.21                           1,861.00                         

1712 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองบอ หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 938,628.86           1,977,885.39        2.21                           1,613.00                         

1713 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:า Solar Floating เขา้ Tank พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 626,325.26           2,160,939.25        2.21                           -                                  

1714 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสงิห ์ พะเยา ปง ปง 631,165.65           2,109,703.40        2.21                           -                                  บาํรงุรกัษา

1715 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นคขูาด บรุรีมัย์ คเูมอืง คเูมอืง 928,465.91           1,690,503.85        2.21                           2,261.00                         

1716 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,720.83           1,604,407.45        2.21                           -                                  

1717 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าลาํหว้ยแกว้ อบุลราชธาน ี น ํ:ายืน เกา่ขาม 1,150,181.77        1,621,732.35        2.21                           2,213.00                         

1718 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        2.21                           -                                  

1719 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร นาบอ่คาํ 532,611.49           1,822,888.36        2.21                           -                                  

1720 บาํรงุรกัษาคลองสง่น ํ:าบา้นชา่งบ ี= สรุนิทร ์ ศขีรภมู ิ ชา่งบ ี= 1,005,634.38        1,656,252.68        2.21                           -                                  

1721 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สระเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์3 เชยีงใหม ่ แมอ่อน บา้นสหกรณ ์ 526,053.00           2,081,514.00        2.21                           741.00                            

1722 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเซมิ เลย วงัสะพงุ ทรายขาว 784,265.60           1,905,303.65        2.21                           -                                  บาํรงุรกัษา

1723 ฝายน ํ:าลน้หว้ยวงัหบี กาญจนบรุ ี หว้ยกระเจา ดอนแสลบ 574,265.82           1,577,803.38        2.21                           1,809.00                         

1724 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:ากดุชมพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย คอนกาม 1,076,561.18        1,687,400.37        2.21                           -                                  

1725 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าภายในตาํบลพลบัพลาไชย สพุรรณบรุ ี อ ูท่อง พลบัพลาไชย 598,592.00           1,604,304.96        2.21                           2,276.00                         

1726 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองหลวง ชลบรุ ี บอ่ทอง วดัสวุรรณ 744,966.06           1,483,003.39        2.21                           -                                  

1727 อา่งเกบ็น ํ:าหนองสาหรา่ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 1,066,909.37        1,964,740.05        2.21                           2,070.00                         

1728 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นหนองจั=น กาญจนบรุ ี เลาขวญั หนองนกแกว้ 566,557.00           1,608,736.99        2.21                           879.00                            

1729 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นดง _ อา่งเกบ็น ํ:าบงึนาหลม่ _ พษิณโุลก ชาตติระการ บา้นดง 654,696.75           1,921,295.29        2.21                           2,200.00                         

1730 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลกดุบง _หนองบอ่_ หนองคาย โพนพสิยั กดุบง 937,409.78           2,008,572.73        2.21                           1,956.00                         

1731 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลนาหนงั _หนองบอ_ หนองคาย โพนพสิยั นาหนงั 938,725.20           1,978,175.01        2.21                           1,916.00                         

1732 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _นาหวับอ่,โพนจาน,โพนสวรรค_์ นครพนม โพนสวรรค ์ โพนจาน 1,074,912.72        1,938,734.92        2.21                           1,813.00                         

1733 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นเซาะยาง ในพ ื:นท ี=โครงการจดัท ี=ดนิทาํกนิใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล _คทช._ เพชรบรุ ี บา้นลาด หว้ยลกึ 562,236.00           1,440,707.99        2.21                           2,252.00                         

1734 ฝายใตท้อ่เหล ี=ยม เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 617,565.61           2,185,703.31        2.21                           1,851.00                         

1735 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  แมน่ ํ:าประแสร์ ระยอง แกลง ปากน ํ:ากระแส 793,443.03           1,405,363.13        2.21                           872.00                            

1736 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหอ่งนกชมุ อบุลราชธาน ี นาเยีย นาเยีย 1,151,074.62        1,674,849.34        2.21                           1,890.00                         

1737 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองจนัด ี นครศรธีรรมราช ฉวาง จนัด ี 559,838.96           926,302.98           2.21                           2,236.00                         

1738 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ทบักฤช,พนัลาน,ไผส่งิห_์ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย์

นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช,พนัลาน,ไผส่งิห ์ 634,463.79           1,747,618.35        2.21                           729.00                            

1739 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยใหญ ่ชว่ง 1 นครพนม โพนสวรรค ์ นาหวับอ่ 1,069,775.43        1,939,373.70        2.21                           2,269.00                         

1740 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึพรหมยามเช ื=อมตอ่คลองคอเลอืก พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เพชรบรูณ ์ วเิชยีรบรุ ี สามแยก 721,099.78           1,738,082.83        2.21                           668.00                            

1741 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงขนุสถาน 
ระยะท ี= 2

นา่น นานอ้ย สนัทะ 666,074.00           2,019,281.01        2.21                           726.00                            

1742 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบอ่ นครพนม ศรวีไิล นาสงิห์ 999,973.14           2,026,117.31        2.21                           1,534.00                         

1743 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตทิบัลาน จ.ปราจนีบรุ ีจ.นครราชสมีา อ.ปักธงชยั อ.ครบรุ ีอ.เสงิ
สาง อ.นาด ี

ต.บพุราหมณ ์ต.ไทยสามคัค ีต.ลาํ
เพยีก ต.เสงิสาง ต.วงัน ํ:าเขยีว ต.

จระเขห้นิ ต.สะแกราช ต.อดุมทรพัย์

813,127.90           1,573,639.99        2.21                           2,084.00                         

1744 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงป่าแป๋ จดุท ี= 1
 _บา้นก ิ=วถว้ย-ปางมะโอ_

เชยีงใหม ่ แมแ่ตง ป่าแป๋ 498,035.00           2,168,179.05        2.21                           654.00                            

1745 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,074.04           2,008,190.11        2.21                           -                                  

1746 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบงึนาหลม่ พษิณโุลก ชาตติระการ บา้นดง 654,701.99           1,921,291.43        2.21                           1,582.00                         

1747 ปรบัปรงุฟื: นฟหูนองหว้ยค ี= สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า สบืสาน รกัษา ตอ่ยอดส ูก่ารพฒันาท ี=ยั=งยืน เพชรบรูณ ์ น ํ:าหนาว น ํ:าหนาว 784,197.46           1,856,084.14        2.21                           894.00                            

1748 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้เวยีงหวาย เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 625,865.61           2,199,103.29        2.21                           -                                  

1749 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํโดมใหญ ่ อบุลราชธาน ี พบิลูมงัสาหาร โพธิVไทร 1,162,616.22        1,701,625.78        2.21                           846.00                            

1750 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าโนนสะอาด มหาสารคาม ช ื=นชม หนองกงุ 940,342.48           1,827,263.21        2.21                           663.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม
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1751 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองตะก ั=วป่า พงังา กะปง ทา่นา 427,729.72           982,412.24           2.21                           801.00                            

1752 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํปะเทยี บรุรีมัย์ ชาํน ิ เมอืงยาง 917,102.13           1,643,014.73        2.21                           825.00                            

1753 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนิแตก 1 เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองใน 565,965.36           2,240,293.42        2.21                           -                                  บาํรงุรกัษา

1754 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลท ุง่ขา้วพวง จาํนวน 1 แหง่ _บา้นปางเบาะ_

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ท ุง่ขา้วพวง 491,393.00           2,161,063.00        2.20                           2,111.00                         

1755 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นสรา้งชา้ง สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน หนองเหลา่ 1,102,834.38        1,718,235.81        2.20                           2,182.00                         

1756 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:าชตีอนลา่ง ยโสธร เมอืงยโสธร ขมุเงนิ 1,052,649.18        1,742,254.69        2.20                           815.00                            

1757 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นรานอ ยะลา บนันงัสตา ตาเนา๊ะปแูต ๊ 753,167.21           706,800.73           2.20                           -                                  

1758 ฝายน ํ:าลน้หว้ยสงฆ์ สกลนคร วานรนวิาส ธาต ุ 993,159.42           1,954,260.92        2.20                           2,046.00                         

1759 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะ สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,865.73           1,899,603.51        2.20                           -                                  

1760 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยบงัฮวก_ตอนลา่ง_ นครพนม ธาตพุนม ดอนนางหงษ์ 1,079,104.54        1,883,153.13        2.20                           -                                  

1761 ฝายน ํ:าลน้บา้นทา่หวา้ ชยัภมู ิ เมอืง บา้นคา่ย 825,131.89           1,734,613.70        2.20                           1,999.00                         

1762 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:า ทอ่สง่น ํ:าสายย่อย HDPE f 315 mm. PE80 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,363.30           2,152,380.59        2.20                           -                                  

1763 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:าชสีว่นท ี= 2 นครราชสมีา แกง้สนามนาง บงึสาํโรง 839,149.45           1,743,239.13        2.20                           814.00                            

1764 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นป่าชาด พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์
พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

มกุดาหาร ดอนตาล ป่าไร ่ 1,113,102.08        1,802,008.50        2.20                           675.00                            

1765 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลกึ พะเยา เมอืง บา้นตอ๋ม 583,365.65           2,124,003.37        2.20                           -                                  บาํรงุรกัษา

1766 ปรบัปรงุซอ่มแซมหนองแขมหลวง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํปาง แมพ่รกิ แมป่ ุ 514,391.75           1,933,321.96        2.20                           734.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1767 ฝายน ํ:าลน้คลองกยุบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์ กยุบรุ ี หาดขาม 572,499.73           1,340,494.13        2.20                           1,938.00                         

1768 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าวงัแหว ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด หนองกราด 795,769.65           1,688,179.99        2.20                           2,007.00                         

1769 ฝายน ํ:าลน้หว้ยผบั อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ คเูมอืง 1,130,466.03        1,677,604.29        2.20                           1,863.00                         

1770 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืงตาก หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.49        2.20                           -                                  

1771 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        2.20                           -                                  

1772 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตน้ผ ึ:ง,พรรณา_ สกลนคร พรรณานคิม พรรณา 1,015,206.81        1,927,689.76        2.20                           2,227.00                         

1773 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมง่อนนอ้ย เชยีงใหม ่ ฝาง แมง่อน 510,365.72           2,192,003.27        2.20                           -                                  

1774 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ตาํบลวงัแขม กาํแพงเพชร คลองขลงุ วงัแขม 593,499.00           1,797,760.96        2.20                           682.00                            

1775 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองเสวยีด สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ฉาง เสวยีด 509,865.77           1,032,802.07        2.20                           -                                  

1776 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึทบักฤชเช ื=อมตอ่หนองหมอนรบ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 631,454.91           1,742,538.25        2.20                           1,926.00                         

1777 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูอ่น ํ:าทพิย์พรอ้มระบบกระจายน ํ:า นครราชสมีา ปากชอ่ง จนัทกึ 761,596.77           1,635,692.99        2.20                           1,904.00                         

1778 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาภาคใตฝ้ั=งตะวนัออกสว่นท ี= 2 ชมุพร หลงัสวน หลงัสวน 522,456.13           1,032,348.98        2.20                           859.00                            

1779 ระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม _ 2 ฝายน ํ:าลน้บา้นหนองหญา้ไทร_ สโุขทยั ครีมีาศ ศรคีรีมีาศ 578,933.98           1,864,128.07        2.20                           1,999.00                         

1780 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแฮด ศรสีะเกษ ไพรบงึ สขุสวสัด ิV 1,073,354.43        1,650,250.32        2.20                           -                                  

1781 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ฝายน ํ:าลน้หนองผาต ั :ง เชยีงใหม ่ พรา้ว สนัทราย 518,323.35           2,149,787.45        2.20                           691.00                            

1782 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเยี=ยว สตลู ทา่แพ สาคร 595,366.24           755,400.83           2.20                           -                                  บาํรงุรกัษา

1783 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 556,065.81           1,495,703.27        2.20                           -                                  

1784 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าฝายน ํ:าลน้บางยูง สนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตร 2,000 ไร ่ พงังา กะปง เหมาะ 490,375.76           1,065,976.58        2.20                           1,988.00                         

1785 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงสบเมย_บา้นแมป่อง,ทฮีอืลอื_ แมฮ่อ่งสอน สบเมย สบเมย 382,402.00           1,976,298.98        2.20                           2,109.00                         

1786 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองยาง บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 898,805.02           1,571,538.55        2.20                           -                                  บาํรงุรกัษา

1787 check dam จดุท ี= 4 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,165.72           2,065,203.42        2.20                           500.00                            

1788 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมป่ิง เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เมอืงนะ 493,145.74           2,066,303.41        2.20                           -                                  

1789 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สระหว้ยพรา้ว ลาํปาง หา้งฉตัร เวยีงตาล 533,847.30           2,030,371.88        2.20                           667.00                            

1790 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองลาดควาย สพุรรณบรุ ี บางปลามา้ วงัน ํ:าเย็น 607,477.00           1,587,600.94        2.19                           1,917.00                         

1791 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองเทพา สงขลา เทพา เทพา 715,260.29           758,228.45           2.19                           818.00                            

1792 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึพระ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ บางมว่ง 619,673.91           1,741,533.36        2.19                           1,851.00                         

1793 บาํรงุรกัษาระบบชลประทานจากอา่งฯ _y4_ สรุนิทร์ กาบเชงิ แนงมดุ 980,210.77           1,601,410.25        2.19                           -                                  

1794 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.72           2,105,494.17        2.19                           -                                  

1795 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกวางโตน หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ยางหลอ่ 839,865.69           1,888,403.72        2.19                           2,273.00                         

1796 ระบบสง่น ํ:าสบูไฟฟ้า บา้นดอนไมง้าม บรุรีมัย์ บา้นดา่น ปราสาท 955,026.46           1,669,621.41        2.19                           2,210.00                         

1797 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        2.19                           742.00                            

1798 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุโครงการสรา้งผลผลติทางการเกษตร เพ ื=อชว่ยเหลอืประชาชนภายใตส้ถานการณ ์
แพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019

กาญจนบรุ ี เมอืงกาญจนบรุ ี แกง่เส ี:ยน 554,846.98           1,561,372.99        2.19                           1,945.00                         

1799 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:ากดุไขน่ ุน่ ยโสธร คอ้วงั กดุน ํ:าใส 1,076,224.13        1,714,749.22        2.19                           1,892.00                         

1800 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํมวบ นา่น สนัตสิขุ ป่าแลวหลวง 702,181.27           2,094,723.81        2.19                           2,268.00                         

1801 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยตะวาย เพชรบรุ ี ทา่ยาง ทา่ไมร้วก 587,065.89           1,415,003.15        2.19                           -                                  

1802 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โคกกอ่ง,มว่งลาย_ สกลนคร เมอืงสกลนคร มว่งลาย 1,062,679.70        1,903,493.39        2.19                           2,160.00                         

1803 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลชมุพร _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกลอย_ รอ้ยเอด็ เมยวด ี ชมุพร 1,038,066.71        1,811,583.53        2.19                           2,083.00                         

1804 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ พชิยั นายาง 632,009.53           1,917,273.54        2.19                           -                                  

1805 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าเท ี:ยง หนองบวัลาํภ ู โนนสงั โนนสงั 877,158.70           1,868,262.78        2.19                           -                                  
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1806 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองโดก นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,042,940.05        1,950,347.01        2.19                           -                                  

1807 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายคลองแดน ตราด แหลมงอบ คลองใหญ ่ 867,091.37           1,357,142.27        2.19                           745.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1808 ฝายน ํ:าลน้น ํ:าปาด อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด บา้นฝาย 680,365.68           1,961,903.54        2.19                           2,149.00                         

1809 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองมะแซว สกลนคร เมอืงสกลนคร มว่งลาย 1,063,413.32        1,903,109.63        2.19                           1,999.00                         

1810 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกลอย รอ้ยเอด็ เมยวด ี ชมุพร 1,037,635.90        1,811,247.72        2.19                           1,674.00                         

1811 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 556,065.81           1,495,703.27        2.19                           -                                  

1812 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ตน้ผ ึ:ง นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 692,465.58           2,060,003.47        2.19                           2,243.00                         

1813 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองวนั ระนอง กระบรุ ี มะบ ุ 480,665.68           1,160,602.51        2.19                           -                                  

1814 ฝายน ํ:าลน้หว้ยเคยีน เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 617,865.64           2,188,203.30        2.19                           1,932.00                         

1815 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตอิา่วพงังา (อา่วพงังา) จ.พงังา อ.ตะก ั=วท ุง่ อ.เมอืง ต.กระโสม ต.กะไหล ต.คลองเคยีน ต.
เกาะปันหยี

441,150.77           917,616.48           2.19                           1,748.00                         

1816 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 795,740.23           1,688,134.33        2.19                           2,156.00                         

1817 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้วงัผาแทน่ นา่น ปัว ศลิาแลง 694,465.53           2,121,103.42        2.19                           -                                  

1818 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยขยุง อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ หว้ยขะยุง 1,112,153.51        1,680,378.60        2.19                           815.00                            

1819 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสกั นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 693,865.54           2,064,203.47        2.19                           2,006.00                         

1820 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง อดุรธาน ี วงัยาง วงัยาง 713,165.88           1,643,203.53        2.19                           -                                  

1821 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึใหญ ่ สโุขทยั เมอืงสโุขทยั บา้นสวน,ตาลเต ี:ย 595,099.35           1,886,584.96        2.18                           2,005.00                         

1822 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าวงัเดอืนหา้ สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 978,082.47           1,955,185.90        2.18                           -                                  

1823 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองคพูมา่ นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา ตล ิ=งชนั 589,066.10           971,601.85           2.18                           -                                  

1824 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ป ู่พระยารว่ง กาํแพงเพชร เมอืง สระแกว้ 559,165.74           1,829,803.52        2.18                           -                                  

1825 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,207.68           2,105,219.61        2.18                           -                                  

1826 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 556,065.81           1,495,703.27        2.18                           -                                  

1827 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าค ู ้ เลย ภหูลวง ภหูอ 782,965.71           1,898,003.65        2.18                           -                                  

1828 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หนองเตา่ มหาสารคาม วาปีปทมุ แคน 956,433.97           1,763,072.94        2.18                           690.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1829 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองชา้งคลอด สงขลา จะนะ ทา่หมอไทร 690,866.76           753,500.90           2.18                           -                                  

1830 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตน้ยาง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู แมท่า ทาปลาดกุ 520,249.00           2,046,219.05        2.18                           742.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1831 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 556,065.81           1,495,703.27        2.18                           -                                  

1832 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นปาง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,965.74           2,003,103.45        2.18                           -                                  

1833 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 556,065.81           1,495,703.27        2.18                           -                                  

1834 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์จากแหลง่น ํ:าลาํสมหุบ์รรเทาภยัแลง้ในพ ื:นท ี=ตาํบลดอนตาล สพุรรณบรุ ี เมอืงสพุรรณบรุ ี ดอนตาล 627,608.24           1,601,485.65        2.18                           705.00                            

1835 ฝายน ํ:าลน้ท ุง่หลวง เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 453,565.77           2,072,303.40        2.18                           2,285.00                         

1836 กอ่สรา้งแหลง่น ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญส่นบัสนนุพ ื:นท ี= สปก. แปลง 83 ชว่ง 2 ชมุพร ทา่แซะ หงษ์เจรญิ 514,151.13           1,193,484.80        2.18                           2,192.00                         

1837 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ขมุเหมอืงหว้ยมะเกลอื ลาํปาง แมท่ะ หวัเสอื 571,664.33           2,004,780.23        2.18                           653.00                            

1838 ฝายน ํ:าลน้คลองตาหลงัใน สระแกว้ วงัน ํ:าเย็น ตาหลงัใน 835,138.23           1,495,866.52        2.18                           1,905.00                         

1839 ฝายน ํ:าลน้คลองใหญ ่ กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัตะแบก 571,865.73           1,845,753.51        2.18                           2,017.00                         

1840 อา่งเกบ็น ํ:าคลองทราย จนัทบรุ ี เขาคชิฌกฏู คลองพล ู 512,515.73           1,854,203.51        2.18                           1,966.00                         

1841 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 594,065.67           2,005,603.47        2.18                           2,264.00                         

1842 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยข ี:เหลก็ นครศรธีรรมราช พรหมครี ี พรหมโลก 594,166.14           939,201.72           2.18                           -                                  

1843 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าโนนสะอาด มหาสารคาม ช ื=นชม หนองกงุ 944,065.89           1,727,703.89        2.18                           -                                  บาํรงุรกัษา

1844 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 688,465.75           1,879,003.57        2.18                           -                                  บาํรงุรกัษา

1845 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าโกลก นราธวิาส สไุหงโก-ลก ปาเสมสั 825,462.18           667,454.64           2.18                           889.00                            

1846 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงน ํ:าแขวง่ 
ระยะท ี= 2

นา่น นาหม ื=น ปิงหลวง 656,150.00           2,006,687.01        2.18                           739.00                            

1847 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยสดีา เลย เชยีงคาน ปากตม 774,565.58           1,965,803.61        2.18                           -                                  

1848 ฝายน ํ:าลน้หว้ยชม เลย ปากชม ปากชม 805,165.57           1,989,403.63        2.18                           2,273.00                         

1849 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิดาํ เชยีงราย แมส่รวย ทา่กอ๊ 553,265.67           2,159,103.32        2.18                           -                                  

1850 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หนองเตา่ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,165.77           2,065,803.42        2.18                           1,942.00                         

1851 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา๊กวา๊ก ศรสีะเกษ ศลิาลาด คลกีล ิ:ง 1,047,679.63        1,622,753.18        2.18                           1,987.00                         

1852 ปรบัปรงุฟื: นฟบูงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 795,684.57           1,688,650.98        2.18                           829.00                            

1853 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงันองเหนอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,038,544.96        1,974,018.09        2.18                           -                                  

1854 ปรบัปรงุฟื: นฟคูลองบอระเพด็ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ แควใหญ ่ 626,985.60           1,739,090.18        2.18                           655.00                            

1855 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงคลองลาน _จาํนวน 3 แหง่_ กาํแพงเพชร ปางศลิาทอง,คลองลาน หนิดาต,ปางตาไว,คลองลานพฒันา 545,287.00           1,771,751.00        2.18                           729.00                            

1856 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า นราธวิาส แวง้ แวง้, ฆอเลาะ, กายูคละ 822,342.71           657,947.12           2.18                           2,052.00                         

1857 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 556,937.02           1,495,090.71        2.17                           -                                  

1858 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:าเพชรบรุดีว้ยพลงังานไฟฟ้า เพชรบรุ ี ทา่ยาง กลดัหลวง 579,939.00           1,417,317.98        2.17                           2,174.00                         

1859 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 982,906.47           1,958,047.90        2.17                           -                                  

1860 ฝายน ํ:าลน้บา้นศรเีต ี:ย ลาํพนู บา้นโฮง่ ศรเีต ี:ย 472,565.76           2,034,003.44        2.17                           2,054.00                         

1861 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้คลองไมร้ ู ปราจนีบรุ ี นาด ี นาด ี 798,397.04           1,566,479.66        2.17                           651.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม
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1862 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นควนเค ี=ยม พทัลงุ ปากพยูน ฝาละม ี 640,866.43           812,701.16           2.17                           -                                  

1863 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.72           2,105,494.17        2.17                           -                                  

1864 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยผบั อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ คเูมอืง 1,130,466.03        1,677,604.29        2.17                           -                                  

1865 ระบบสง่น ํ:าซาววา เชยีงใหม ่ สารภ ี สารภ ี 503,194.08           2,065,325.88        2.17                           2,115.00                         

1866 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัออ้ยหน ู สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 556,065.81           1,495,703.27        2.17                           -                                  

1867 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหว้ยตงุลงุ อบุลราชธาน ี ศรเีมอืงใหม ่ ดอนใหญ ่ 1,176,549.38        1,717,567.01        2.17                           2,267.00                         

1868 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ลาํภ ี_ หนองน ํ:าลาํภ ี_ พงังา ทา้ยเหมอืง ลาํภ ี 427,084.28           946,690.47           2.17                           2,097.00                         

1869 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล อปิัน _ หานอโุบสถ _ สรุาษฎรธ์าน ี พระแสง อปิัน 527,936.87           951,180.74           2.17                           2,022.00                         

1870 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 594,065.67           2,005,603.47        2.17                           -                                  

1871 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเคยีน นา่น ปัว เจดยี์ชยั 557,936.43           2,133,733.71        2.17                           1,937.00                         

1872 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองตาหลงัใน สระแกว้ วงัน ํ:าเย็น ตาหลงัใน 835,138.23           1,495,866.52        2.17                           -                                  

1873 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้เวยีงหวาย พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย พญาเมง็ราย เมง็ราย 625,160.00           2,199,919.92        2.17                           703.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1874 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้ลาํจหูนงุสนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตรกรรม 2,000 ไร ่ สตลู ละง ู เขาขาว 590,938.92           766,609.07           2.17                           2,260.00                         

1875 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นโนนธรรม มหาสารคาม บรบอื โนนแดง 940,675.32           1,759,939.89        2.17                           735.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1876 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้คลองประแสร์ ระยอง วงัจนัทร์ วงัจนัทร์ 776,709.61           1,451,647.31        2.17                           889.00                            

1877 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้น ํ:าปาด อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด บา้นฝาย 680,365.68           1,961,903.54        2.17                           -                                  

1878 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้แมท่อ้ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ตาก เมอืงตาก แมท่อ้ 509,796.00           1,861,765.00        2.17                           682.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1879 ฝายน ํ:าลน้บา้นท ุง่ยาว ลาํพนู เมอืง ศรบีวับาน 506,765.73           2,046,403.42        2.17                           2,003.00                         

1880 ฝายน ํ:าลน้คลองเสวยีด สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ฉาง เสวยีด 509,865.77           1,032,802.07        2.17                           2,227.00                         

1881 ปรบัปรงุฟื: นฟฝูายค ุง้ป่ายาง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สระบรุ ี พระพทุธบาท พคุาํจาน 700,531.92           1,629,240.93        2.17                           708.00                            

1882 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเขม็ นครพนม โพนสวรรค ์ นาหวับอ่ 1,075,172.45        1,938,584.09        2.17                           -                                  บาํรงุรกัษา

1883 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมแ่หง ลาํปาง งาว บา้นแหง 605,865.70           2,074,803.42        2.17                           -                                  

1884 ฝายน ํ:าลน้และคลองสง่น ํ:าบา้นคลองเขาลอ้ม สงขลา รตัภมู ิ เขาพระ 631,466.46           784,201.00           2.17                           2,259.00                         

1885 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขอน แพร่ สอง หว้ยหมา้ย 982,906.47           1,958,047.90        2.16                           -                                  

1886 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า แหลง่น ํ:าหนองไหล กระบ ี= เขาพนม พรเุตยีว 507,775.03           913,784.05           2.16                           2,106.00                         

1887 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยตาเหมา ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั กา้นเหลอืง 1,053,735.24        1,673,819.52        2.16                           -                                  

1888 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยโพง ยโสธร ไทยเจรญิ คาํเตย 1,075,517.76        1,784,602.52        2.16                           -                                  

1889 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:า บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 898,379.44           1,574,750.60        2.16                           1,833.00                         

1890 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองกก นครราชสมีา แกง้สนามนาง โนนสาํราญ 856,642.76           1,744,493.25        2.16                           1,693.00                         

1891 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยซนั มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร กดุแข ้ 1,097,223.87        1,843,517.45        2.16                           896.00                            

1892 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        2.16                           -                                  

1893 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมฝ่าง เชยีงใหม ่ ฝาง เวยีง 539,719.17           2,215,986.03        2.16                           897.00                            

1894 โครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพ turbine pump เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,665.71           2,068,303.41        2.16                           500.00                            

1895 ลาํน ํ:ารอ้งป ู่ กอ๋ง เชยีงใหม ่ สนัป่าตอง ท ุง่สะโตก 485,039.88           2,053,830.35        2.16                           1,945.00                         

1896 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        2.16                           -                                  

1897 ฝายน ํ:าลน้ลาํเชยีงสา นครราชสมีา ปักธงชยั สาํโรง 827,918.14           1,622,039.53        2.16                           1,943.00                         

1898 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวน สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 555,365.72           1,922,803.50        2.16                           -                                  

1899 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าวงัสม้ป่อย ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง สวนผ ึ:ง 539,965.79           1,499,603.27        2.16                           -                                  บาํรงุรกัษา

1900 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าบงึพฤาชยัและระบบกระจายน ํ:า กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ หมมูน่ 998,949.00           1,857,365.47        2.16                           872.00                            

1901 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ทา่กระดาน _ สระน ํ:าบา้นบนนา _ สรุาษฎรธ์าน ี ครีรีฐันคิม ทา่กระดาน 504,560.65           1,001,751.22        2.16                           2,123.00                         

1902 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสาํราญ (หนองกก) นครราชสมีา แกง้สนามนาง โนนสาํราญ 855,554.58           1,749,430.03        2.16                           2,074.00                         

1903 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลลาํนางรอง _อา่งเกบ็น ํ:า บา้นคลองหนิลาด_ บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 898,376.78           1,574,746.58        2.16                           1,976.00                         

1904 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาํบลศรีษะกระบอื,ตาํบลองครกัษ์_ นครนายก องครกัษ์ ศรีษะกระบอื 712,448.89           1,555,823.86        2.16                           1,972.00                         

1905 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลโนนสาํราญ _หนองกก_ นครราชสมีา แกง้สนามนาง โนนสาํราญ 855,554.58           1,749,430.03        2.16                           1,956.00                         

1906   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองบงคาย
_แอง่เชยีงแสน_

จ.เชยีงราย อ.แมจ่นั อ.เชยีงแสน ต.จอมสวรรค ์ต.จนัจวา้ ต.จนัจวา้ใต ้ต.
ทา่ขา้วเปลอืก ต.โยนก

608,334.55           2,240,328.53        2.16                           1,721.00                         

1907 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบล ทา่กระดาน ( สระน ํ:าบา้นบนนา ) สรุาษฎรธ์าน ี ครีรีฐันคิม ทา่กระดาน 504,560.65           1,001,751.22        2.16                           1,563.00                         

1908 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองบวัหลวง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ _พ ื:นท ี=ล ุม่ต ํ=า_ ระยะท ี= 1 เชยีงราย เชยีงของ บญุเรอืง 637,689.00           2,211,612.81        2.16                           741.00                            

1909 อนรุกัษ์ฟื: นฟสูบแมน่ ํ:ามลูช ี จ.ศรสีะเกษ จ.
อบุลราชธาน ี

อ.วารนิชาํราบ อ.เมอืง อ.
กนัทรารมย์

ต.คซูอด ต.กดุเมอืงฮาม ต.น ํ:าคาํ ต.
ล ิ:นฟ้า ต.โพธิV ต.โพนขวา ต.บวันอ้ย 
ต.หนองบวั ต.ละทาย ต.หนองแกว้ ต.
 หนองกนิผล ต.วารนิชาํราบ ต.บ ุง่ไหม

 ต.ปทมุ

1,114,675.79        1,686,604.55        2.16                           1,715.00                         

1910 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลป่าตงึ จาํนวน 2 แหง่ _บา้นก ิ=วสะไต,บา้นแสนใหม_่

เชยีงราย แมจ่นั ป่าตงึ 565,268.00           2,223,217.99        2.16                           667.00                            

1911 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึเกาะก ุง้ จ.นครนายก อ.องครกัษ์ ต.ศรีษะกระบอื 712,363.00           1,555,849.30        2.16                           1,542.00                         

1912 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหารฉมนั พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ระยะท ี= 1 สนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตร 2,000 ไร ่ สรุาษฎรธ์าน ี ครีรีฐันคิม ถ ํ:าสงิขร 505,968.95           1,001,766.99        2.16                           812.00                            

1913 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ล ุม่น ํ:าชตีอนบน ชยัภมู ิ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว 798,825.79           1,746,524.07        2.16                           811.00                            

1914 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้วดัท ุง่หา่ง เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 520,565.72           2,148,303.33        2.16                           -                                  



38

ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

1915 ฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง บา้นนาเมอืง อาํนาจเจรญิ เมอืง กดุปลาดกุ 1,090,634.60        1,769,067.15        2.16                           1,888.00                         

1916 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมท่ะลาย พรอ้มระบบกระจายน ํ:า พะเยา จนุ พระธาตขุงิแกง 626,329.00           2,127,658.85        2.16                           741.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1917 ฝายน ํ:าลน้คลองกรงุกรกั พษิณโุลก บางระกาํ ทา่งาม 613,965.72           1,856,803.53        2.16                           1,883.00                         

1918 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นศรเีต ี:ย พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู บา้นโฮง่ ศรเีต ี:ย 472,566.00           2,034,003.05        2.16                           670.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1919 ฝายน ํ:าลน้บา้นนาโป่ง อตุรดติถ ์ ลบัแล ฝายหลวง 610,365.70           1,953,103.50        2.16                           2,255.00                         

1920 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นหว้ยหละ ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 481,765.75           2,016,703.45        2.16                           -                                  

1921 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงเพ ื=อแกป้ัญหาพ ื:นท ี=เฉพาะบา้นป่า
เก ีfยะใหม ่_บา้นบวกควาย_

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เมอืงคอง 459,424.00           2,141,668.06        2.16                           1,832.00                         

1922 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หนองเตา่ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,165.77           2,065,803.42        2.16                           -                                  

1923 ฝายน ํ:าลน้หว้ยไมร้ ู ปราจนีบรุ ี นาด ี นาด ี 798,666.02           1,567,803.55        2.16                           2,203.00                         

1924 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นศาลา มหาสารคาม บรบอื โนนแดง 941,836.06           1,760,406.37        2.15                           689.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1925 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 982,906.47           1,958,047.90        2.15                           -                                  

1926 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ท ุง่สามหมอน เชยีงราย เชยีงของ สถาน 643,865.52           2,227,303.27        2.15                           -                                  

1927 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเรอืหนองสะแลบ็ เชยีงราย เชยีงแสน บา้นแซว 624,709.00           2,245,325.00        2.15                           1,750.00                         

1928 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองปลาไหล นครสวรรค ์ โกรกพระ ยางตาล 619,435.37           1,721,267.55        2.15                           1,564.00                         

1929 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 933,292.85           1,968,414.71        2.15                           -                                  

1930 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํพลบัพลาพรอ้มระบบกระจายน ํ:า รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ ท ุง่หลวง 999,604.16           1,714,007.97        2.15                           2,064.00                         

1931 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 557,936.43           2,133,733.71        2.15                           -                                  

1932 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตน้ยาง ลาํพนู แมท่า ทา่ท ุง่หลวง 501,965.73           2,039,803.43        2.15                           -                                  บาํรงุรกัษา

1933 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 634,165.58           2,150,103.35        2.15                           2,202.00                         

1934 อา่งเกบ็น ํ:าแมยุ่ย เชยีงใหม ่ ฮอด บา้นตาล 471,265.75           1,999,003.45        2.15                           1,802.00                         

1935 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองฮา่ง จ.เชยีงราย อ.พาน ต.แมเ่ย็น ต.หวัง ุม้ 585,000.69           2,156,144.39        2.15                           1,861.00                         

1936 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยโพงพรอ้มระบบกระจายน ํ:า ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย นาแพง 870,609.81           1,779,182.20        2.15                           1,871.00                         

1937 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมป่ ู ลาํปาง หา้งฉตัร เมอืงยาว 522,065.72           2,020,303.44        2.15                           -                                  

1938 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองผอื ขอนแกน่ ชมุแพ โนนอดุม 846,515.65           1,826,771.54        2.15                           2,066.00                         

1939 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสะพานขาด เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ นาง ั=ว 556,065.81           1,495,703.27        2.15                           -                                  

1940 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยแมท่อ้ ตาก เมอืง แมท่อ้ 509,865.74           1,861,703.51        2.15                           1,932.00                         

1941   โครงการศกึษาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ อ.คลองสาน อ.เกษตร
สมบรูณ ์อ.หนองบวัแดง

ต.หว้ยยาง ต.บา้นยาง ต.บา้นขา่ ต.กดุ
เลาะ ต.นางแดด ต.หนองแวง ต.

หนองบวัแดง

772,201.95           1,807,937.64        2.15                           2,070.00                         

1942 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลทพัไทย _หนองน ํ:า บา้นทบัทมิสยาม03_ สระแกว้ ตาพระยา ทพัไทย 920,292.31           1,567,731.47        2.15                           2,055.00                         

1943 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ บา้นแซว, แมเ่งนิ _ เชยีงราย เชยีงแสน บา้นแซว 624,707.55           2,245,330.11        2.15                           1,866.00                         

1944 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _โคกสะอาด,โนนอดุม_ ขอนแกน่ ชมุแพ โนนอดุม 841,804.49           1,827,866.50        2.15                           1,800.00                         

1945 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ( บา้นแซว, แมเ่งนิ ) เชยีงราย เชยีงของ บา้นแซว 624,707.55           2,245,330.11        2.15                           1,673.00                         

1946 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ ฝายกนัน ํ:าเพ ื=อรกัษาระบบนเิวศกอ่นไหลลงแมน่ ํ:าโขง 
(แมน่ ํ:าสงคราม หว้ยทวย ลาํน ํ:าก ํ=า)

นครพนม ทา่อเุทน ไชยบรุ ี 1,110,909.37        1,879,777.57        2.15                           1,629.00                         

1947 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (โคกสะอาด,โนนอดุม) ขอนแกน่ ชมุแพ โนนอดุม 841,804.49           1,827,866.50        2.15                           1,603.00                         

1948   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าอา่งเกบ็น ํ:าบางพระ จ.ชลบรุ ี อ.ศรรีาชา ต.บางพระ 714,319.92           1,461,272.14        2.15                           1,600.00                         

1949 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 556,065.81           1,495,703.27        2.15                           -                                  

1950 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:านา่นสว่นท ี= 4 อตุรดติถ ์ พชิยั ไรอ่อ้ย 614,852.20           1,911,538.21        2.15                           827.00                            

1951 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าแกม้ลงิตาํบลนครเดฐิ _ระยะท ี= 2_ สโุขทยั นครเดฐิ นครเดฐิ 602,664.91           1,931,633.03        2.15                           2,279.00                         

1952 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองโคลน  พรอ้มระบบกระจายน ํ:า หนองคาย รตันวาปี รตันวาปี 939,248.43           2,013,057.99        2.15                           2,154.00                         

1953 บาํรงุรกัษาฝายและคลองสง่น ํ:าบา้นเนนินมิติร สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมวง 630,466.43           789,301.03           2.15                           -                                  

1954 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยทา บา้นท ุง่เลน ศรสีะเกษ ขนุหาญ พราน 1,090,076.66        1,618,351.54        2.15                           -                                  

1955 ปรบัปรงุฟื: นฟเูพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าบมุะคา่ นครราชสมีา ครบรุ ี มาบตะโกเอน 859,859.20           1,611,902.81        2.15                           847.00                            

1956 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้วงัผาแทน่ นา่น ปัว ศลิาแลง 694,465.53           2,121,103.42        2.15                           2,022.00                         

1957 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองบงึก ี= ขอนแกน่ เมอืง บา้นเป็ด 899,176.60           1,878,649.81        2.15                           -                                  บาํรงุรกัษา

1958 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ดอยลาน 603,690.82           2,180,630.24        2.15                           -                                  

1959 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยตะก ั=ว ขอนแกน่ ชนบท ปอแดง 881,692.81           1,765,855.79        2.15                           -                                  

1960 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:านครนายก จ.นครนายก อ.องครกัษ ์อ.บา้นนา ต.บางสมบรูณ ์ต.บางลกูเสอื ต.ทราย
มลู ต.บางออ้

731,887.83           1,568,348.49        2.15                           1,910.00                         

1961 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 933,292.85           1,968,414.71        2.15                           -                                  

1962 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืงพะเยา ทา่จาํปี 556,065.81           1,495,703.27        2.15                           -                                  

1963 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืง หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.50        2.15                           -                                  บาํรงุรกัษา

1964 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,548.28           2,008,188.12        2.14                           687.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1965 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยผาก ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง สวนผ ึ:ง 527,565.78           1,493,503.27        2.14                           -                                  บาํรงุรกัษา

1966 ฝายน ํ:าลน้คลองอติาํ สงขลา หาดใหญ ่ ท ุง่ตาํเสา 646,866.55           769,500.94           2.14                           1,946.00                         

1967 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นมะเมยีง สรุนิทร์ ปราสาท โชคนาสาม 966,903.16           1,610,936.63        2.14                           2,065.00                         

1968 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นดงนอ้ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 1,071,955.29        1,962,375.01        2.14                           1,634.00                         
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1969 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาทะเลสาบสงขลา _ ล ุม่น ํ:าสาขา _ สงขลา สะเดา สะเดา 660,359.45           791,380.08           2.14                           834.00                            

1970 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,226.27           2,151,135.26        2.14                           -                                  

1971 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าเคม็ นครราชสมีา พมิาย ดงใหญ ่ 888,606.77           1,695,096.00        2.14                           683.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1972 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้โพนด ู่ อตุรดติถ ์ ฟากทา่ สองคอน 698,065.58           1,988,903.53        2.14                           -                                  

1973 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองสมยุ กาํแพงเพชร คลองลาน โป่งน ํ:ารอ้น 530,365.74           1,813,103.51        2.14                           1,851.00                         

1974 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา คลองแมร่ะกา ตาก เมอืงตาก โป่งแดง 545,411.19           1,838,993.63        2.14                           851.00                            

1975 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมส่ามแลบ _บา้นป ู่ คาํนอ้ย_ แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมส่ามแลบ 366,178.00           1,978,356.87        2.14                           2,056.00                         

1976 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืง แมน่าเรอื 585,165.65           2,111,603.38        2.14                           -                                  

1977 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยราสอ สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมวง 636,166.41           787,801.03           2.14                           2,228.00                         

1978 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:ากรมตอ่ส ูอ้ากาศยานท ี= 1 ระยอง บา้นฉาง สาํนกัทอ้น 717,852.01           1,405,258.16        2.14                           2,160.00                         

1979 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองกระเบ ื:อง บรุรีมัย์ แคนดง สระบวั 940,879.04           1,705,523.34        2.14                           2,099.00                         

1980 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยรอ่งแดง อบุลราชธาน ี สาํโรง โนนกาเลน็ 1,114,966.06        1,667,504.25        2.14                           -                                  

1981 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้รอ่งน ํ:าเคม็ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นางาม 1,036,081.13        1,755,447.50        2.14                           688.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1982 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,065.74           1,988,103.46        2.14                           -                                  

1983 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล เขานอ้ย _ บอ่เล ี:ยงก ุง้บา้นปลายน ํ:า _ ประจวบครีขีนัธ ์ ปราณบรุ ี เขานอ้ย 597,796.75           1,371,149.45        2.14                           2,262.00                         

1984 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลพนอม _หนองน ํ:า บา้นดงนอ้ย_ นครพนม ทา่อเุทน พนอม 1,071,956.16        1,962,420.60        2.14                           2,096.00                         

1985 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการเพ ิ=มประสทิธภิาพการระบายน ํ:าของลาํน ํ:าในล ุม่น ํ:า
สาขาแมร่าํพนัและล ุม่น ํ:าสาขาท ี=ราบแมน่ ํ:าทา่จนี ในพ ื:นท ี=ภาคกลาง

สโุขทยั ชยันาท 
สพุรรณบรุ ี

เมอืงสพุรรบรุ ี ทา่พ ี=เล ี:ยง 612,214.47           1,668,643.00        2.14                           2,077.00                         

1986 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _โคกสะอาด,จกีแดก,โชคนาสาม_ สรุนิทร์ ปราสาท โคกสะอาด 966,907.39           1,610,941.91        2.14                           2,035.00                         

1987 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _นาทราย,โพธิVตาก,หนองญาต_ิ นครพนม เมอืงนครพนม หนองญาต ิ 1,109,103.64        1,927,793.64        2.14                           1,968.00                         

1988 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูพฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบ
กระจายน ํ:าในพ ื:นท ี=เกษตรน ํ:าฝนใน ต.บางบรบิรูณ ์ต.ดงพระราม อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ีพ ื:นท ี=ภาคตะวนัออก

ปราจนีบรุ ี เมอืงปราจนีบรุ ี บางบรบิรูณ ์ดงพระราม 759,017.29           1,555,270.00        2.14                           1,858.00                         

1989 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดอนแรด _กดุหว้ยทบัทนั_ สรุนิทร์ รตันบรุ ี ดอนแรด 1,042,022.00        1,702,566.63        2.14                           1,840.00                         

1990 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (นาทราย,โพธิVตาก,หนองญาต)ิ นครพนม อาํเภอเมอืงนครพนม นาทราย 1,109,103.64        1,927,793.64        2.14                           1,696.00                         

1991 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าดงเกนหลวงพรอ้มกอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ชยันาท วดัสงิห ์ หนองข ุน่ 599,589.85           1,681,034.47        2.14                           727.00                            

1992 ฝายน ํ:าลน้ลาํสนธบิา้นหนองยายโตะ๊ ลพบรุ ี ชยับาดาล หนองยายโตะ๊ 739,930.02           1,685,980.00        2.14                           2,191.00                         

1993 อา่งเกบ็น ํ:าหนองบงึก ี= ขอนแกน่ เมอืง บา้นเป็ด 899,176.60           1,878,649.81        2.14                           2,177.00                         

1994 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึเขาดนิพรอ้มระบบกระจายน ํ:า นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ บา้นแกง่ 613,826.00           1,747,939.92        2.14                           823.00                            

1995 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 594,065.67           2,005,603.47        2.14                           -                                  

1996 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุหว้ยทบัทนั สรุนิทร์ รตันบรุ ี ดอนแรด 1,042,027.39        1,702,565.85        2.14                           1,792.00                         

1997 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าวา้ นา่น เวยีงสา ไหลน่า่น 686,365.90           2,053,223.95        2.14                           861.00                            

1998 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลนับา้นโคกสะทอน มหาสารคาม ยางสสีรุาช แวงดง 931,038.64           1,732,307.94        2.14                           745.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

1999 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร นาบอ่คาํ 532,611.49           1,822,888.36        2.14                           -                                  

2000 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าบงึพฤาชยั กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ หมมูน่ 998,966.78           1,857,382.31        2.14                           742.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2001 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าบา้นนา นครศรธีรรมราช ฉวาง ชา้งกลาง 573,666.05           922,301.63           2.14                           -                                  

2002 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,465.72           2,008,503.46        2.14                           -                                  บาํรงุรกัษา

2003 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้แกว้ลนู พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย เชยีงแสน ป่าสกั 602,725.00           2,242,459.93        2.14                           700.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2004 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ก ูเ่บ ี:ย เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,865.72           2,071,803.40        2.13                           -                                  

2005 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองบวัแดงสนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํรฯิ นครราชสมีา ประทาย หนองพลวง 897,343.91           1,728,937.18        2.13                           1,944.00                         

2006 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาภาคใตฝ้ั=งตะวนัออกตอนลา่ง ปัตตาน ี มายอ มายอ 764,445.48           760,127.20           2.13                           897.00                            

2007 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 522,665.72           2,070,403.41        2.13                           -                                  

2008 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าในเขตหา้มลา่สตัวป์่าแกง่คอย _โครงการภายใตค้วามรว่มมอืหนว่ยงานภายในกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิ=งแวดลอ้ม_

สระบรุ ี แกง่คอย ทา่มะปราง 730,471.32           1,603,421.43        2.13                           714.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2009 ปรบัปรงุส ิ=งกดีขวางทางน ํ:าฝายน ํ:าลน้คลองรั :ง บา้นบยุายใบ ปราจนีบรุ ี ศรมีหาโพธิ ทา่ตมู 779,481.97           1,539,986.02        2.13                           817.00                            

2010 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน หวัตะพาน 1,088,154.27        1,744,963.26        2.13                           -                                  

2011 กอ่สรา้งอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลมิพรอ้มระบบสง่น ํ:า นา่น บา้นหลวง บา้นพ ี: 650,246.00           2,090,961.00        2.13                           1,935.00                         

2012 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหว้ยอาม สนบัสนนุโครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเน ื=องมาจากพระราชดาํรใินสมเดจ็พระ
กนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร_ี

นา่น บอ่เกลอื ภฟู้า 732,633.00           2,101,178.00        2.13                           2,281.00                         

2013 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 556,937.02           1,495,090.71        2.13                           -                                  

2014 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 556,065.81           1,495,703.27        2.13                           -                                  

2015 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคาํเมก็ อดุรธาน ี ท ุง่ฝน ท ุง่ใหญ ่ 944,098.44           1,931,726.79        2.13                           2,053.00                         

2016 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุตาเพง็ สรุนิทร์ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 1,001,758.32        1,703,369.14        2.13                           1,513.00                         

2017 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:ากดุชมพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย คอนกาม 1,076,561.18        1,687,400.37        2.13                           -                                  

2018 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา ลาํสนธ ิ ลพบรุ ี ลาํสนธ ิ กดุตาเพชร 725,474.14           1,707,651.23        2.13                           871.00                            

2019 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํภาช ี ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง ป่าหวาย 540,375.00           1,499,592.00        2.13                           2,081.00                         

2020 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นทา่หวา้ ชยัภมู ิ เมอืง บา้นคา่ย 825,131.89           1,734,613.70        2.13                           -                                  

2021 ฝายใตส้ะพานบา้นวงัตะเคยีน กาํแพงเพชร เมอืง อา่งทอง 550,865.75           1,790,103.50        2.13                           1,877.00                         

2022 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ท ุง่กลุา,พรมเทพ_ สรุนิทร์ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 1,001,759.85        1,703,370.37        2.13                           2,259.00                         

2023 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _หนองหม ื=นถา่น,อาจสามารถ_ รอ้ยเอด็ อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,027,713.02        1,752,007.53        2.13                           1,949.00                         
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2024 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (หนองหม ื=นถา่น,อาจสามารถ) รอ้ยเอด็ อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,027,713.02        1,752,007.53        2.13                           1,934.00                         

2025 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ท ุง่กลุา,พรมเทพ) สรุนิทร์ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 1,001,759.85        1,703,370.37        2.13                           1,506.00                         

2026 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 1,036,663.56        1,875,328.05        2.13                           1,826.00                         

2027 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 982,906.47           1,958,047.90        2.13                           -                                  

2028 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํจกัราช นครราชสมีา พมิาย หนองระเวยีง 874,807.68           1,686,576.75        2.13                           851.00                            

2029 ฝายน ํ:าลน้แมแ่หง ลาํปาง งาว บา้นแหง 605,865.70           2,074,803.42        2.13                           2,180.00                         

2030 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยถอ่น หนองคาย โพธิVตาก โพธิVตาก 860,804.78           1,976,700.73        2.13                           858.00                            

2031 ฝายน ํ:าลน้บา้นโฮง่หลวง ลาํพนู บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ 481,265.74           2,024,803.44        2.13                           2,090.00                         

2032 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัออ้ยหน ู สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 981,557.70           1,955,345.47        2.13                           -                                  

2033 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  แมน่ ํ:าโขงสว่นท ี= 8 นครพนม เมอืงนครพนม ขามเฒา่ 1,117,332.50        1,919,456.68        2.13                           866.00                            

2034 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:ายมตอนบน _แมส่ก ึeน_ พะเยา ปง งมิ 629,690.58           2,071,864.91        2.13                           829.00                            

2035 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 593,700.20           1,969,015.91        2.13                           -                                  

2036 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํไทรโยง_ชว่ง3_พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ บรุรีมัย์ นางรอง ลาํไทรโยง 900,391.78           1,626,484.80        2.13                           739.00                            

2037 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํพลบัพลาพรอ้มระบบกระจายน ํ:า รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ ท ุง่หลวง 999,604.16           1,714,007.97        2.12                           1,895.00                         

2038 ปรบัปรงุฟื: นฟคูลองกระดาน นครสวรรค ์ ลาดยาว บา้นไร ่ 586,650.00           1,760,086.97        2.12                           878.00                            

2039 กอ่สรา้งระบบเครอืขา่ยแหลง่น ํ:าระดบัตาํบลกดุเชยีงหม ี
พรอ้มระบบกระจายน ํ:า

ยโสธร เลงินกทา กดุเชยีงหม ี 1,080,382.55        1,810,263.24        2.12                           1,949.00                         

2040 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        2.12                           -                                  

2041 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:ากดุชมพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย คอนกาม 1,076,561.18        1,687,400.37        2.12                           -                                  บาํรงุรกัษา

2042 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมง่าน เชยีงใหม ่ สนัป่าตอง บา้นแม 493,108.62           2,050,219.64        2.12                           840.00                            

2043 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงันองเหนอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,038,544.96        1,974,018.09        2.12                           -                                  

2044 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบอระเพด็ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 556,065.81           1,495,703.27        2.12                           -                                  

2045 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองน ํ:าไหล กาํแพงเพชร คลองลาน คลองน ํ:าไหล 532,965.74           1,790,603.50        2.12                           -                                  

2046 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมท่ะลาย พะเยา จนุ จนุ 556,065.81           1,495,703.27        2.12                           -                                  

2047 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนกลาง _หว้ยแมว่กั_ ลาํปาง เมอืงลาํปาง พชิยั 544,571.32           2,016,756.67        2.12                           835.00                            

2048 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหม ูบ่า้นท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        2.12                           1,936.00                         

2049 ฝายน ํ:าลน้ตน้สะเดา ลาํปาง เสรมิงาม เสรมิขวา 521,465.73           2,003,503.45        2.12                           1,841.00                         

2050 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:า รร.ชมุพลทหารเรอืสตัหบี เขตฐานทพัเรอืสตัหบี ชลบรุ ี สตัหบี บางเสร ่ 702,216.20           1,410,768.68        2.12                           -                                  บาํรงุรกัษา

2051 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ตยีน เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 452,165.77           2,071,403.41        2.12                           1,858.00                         

2052 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 934,918.54           1,969,300.82        2.12                           -                                  บาํรงุรกัษา

2053 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยพตุะแบกบน ราชบรุ ี ปากทอ่ ยางหกั 570,389.00           1,474,948.99        2.12                           2,004.00                         

2054 บาํรงุรกัษาTank ขนาด 3,000 ลกูบาศกเ์มตร พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,325.26           2,160,939.25        2.12                           -                                  

2055 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํเซบาย อาํนาจเจรญิ เมอืง น ํ:าปลกี 1,083,365.99        1,756,300.26        2.12                           -                                  

2056 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมส่ามแลบ _บา้นกอมเูดอ_ แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมส่ามแลบ 366,898.00           1,982,834.88        2.12                           1,916.00                         

2057 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาเกาะภเูกต็ ภเูกต็ ถลาง เทพกระษัตร ี 421,123.58           887,893.29           2.12                           832.00                            

2058 ปรบัปรงุส ิ=งกดีขวางทางน ํ:าฝายป้องกนัน ํ:าเคม็คลองปากพนงั สงขลา ระโนด คลองแดน 644,880.44           877,507.33           2.12                           868.00                            

2059 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยคลอ้ มกุดาหาร หนองสงู หนองสงูใต ้ 1,074,520.15        1,818,729.85        2.12                           2,080.00                         

2060 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าวงักระโดนหว้ยคลา้ ศรสีะเกษ วงัหนิ ดวนใหญ ่ 1,064,227.42        1,660,950.60        2.12                           1,873.00                         

2061 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสามพอน นครศรธีรรมราช ฉวาง ไสหรา้ 563,466.01           935,701.69           2.12                           -                                  

2062 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวน สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 555,365.72           1,922,803.50        2.12                           -                                  

2063 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงปางมะโอ _บา้นปางก ื:ด_ เชยีงใหม ่ แมแ่ตง อนิทขลิ 491,786.70           2,128,342.29        2.12                           1,954.00                         

2064 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะแหลบ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู ล ี: แมต่นื 526,470.00           1,951,537.05        2.12                           716.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2065 โครงการบรหิาร พฒันา อนรุกัษ์ ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตแิละแมน่ ํ:าลาํคลองหนองหาร จงัหวดัสกลนคร สกลนคร โพนนาแกว้ บา้นแป้น 1,050,684.53        1,910,226.37        2.12                           1,614.00                         

2066 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองสมิ มหาสารคาม นาเชอืก สาํโรง 928,065.82           1,755,103.86        2.12                           -                                  บาํรงุรกัษา

2067 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าหวา้น สกลนคร คาํตากลา้ แพค 1,013,222.47        1,967,040.94        2.12                           -                                  บาํรงุรกัษา

2068 กอ่สรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศล ุม่น ํ:าแมแ่จม่ _บา้นแมข่อ_ จาํนวน 6 แหง่ สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 433,086.00           2,079,656.07        2.12                           733.00                            

2069 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไมย้า เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 614,565.62           2,183,303.31        2.12                           2,237.00                         

2070 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมต่ ํeา พรอ้มระบบกระจายน ํ:า พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,390.00           2,151,355.83        2.11                           741.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2071 ฝายน ํ:าลน้หว้ยตาดควนั เชยีงราย พญาเมง็ราย แมต่ ํeา 626,265.55           2,220,303.26        2.11                           2,152.00                         

2072 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าดอนเขารกั ชยันาท หนองมะโมง หนองมะโมง 592,771.83           1,688,395.90        2.11                           869.00                            

2073 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 556,065.81           1,495,703.27        2.11                           -                                  

2074 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแฮด ศรสีะเกษ ไพรบงึ สขุสวสัด ิV 1,073,354.43        1,650,250.32        2.11                           1,914.00                         

2075 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าเคม็ นครราชสมีา พมิาย ดงใหญ ่ 888,404.32           1,694,845.04        2.11                           -                                  

2076 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยแมป่ระจนั ราชบรุ ี ปากทอ่ ยางหกั 564,306.00           1,467,021.99        2.11                           1,845.00                         

2077 อา่งเกบ็น ํ:า บา้น หนิตะโง ่ นครราชสมีา ปักธงชยั ลาํนางแกว้ 810,464.63           1,613,596.55        2.11                           2,286.00                         

2078 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าป่าสกัตอนลา่ง ลพบรุ ี เมอืงลพบรุ ี โคกตมู 721,848.84           1,632,842.30        2.11                           891.00                            

2079 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าเย็น พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 490,948.00           1,979,449.05        2.11                           655.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2080 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตเิขาแหลมหญา้หม ูเ่กาะเสมด็ จ.ระยอง อ.เมอืง อ.แกลง ต.บา้นเพ ต.แกลง 767,781.03           1,390,577.03        2.11                           1,501.00                         
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2081 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่า๋ ลาํปาง แจห้ม่ เมอืงมาย 576,032.88           2,063,294.22        2.11                           2,137.00                         

2082 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นหนองสงวน จนัทบรุ ี เมอืงจนัทบรุ ี ทา่ชา้ง 838,444.68           1,400,147.71        2.11                           1,631.00                         

2083 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืง ทา่จาํปี 580,965.65           2,129,103.36        2.11                           2,274.00                         

2084 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 557,936.43           2,133,733.71        2.11                           -                                  

2085 ฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าพ ี: อตุรดติถ ์ ตรอน น ํ:าอา่ง 628,837.92           1,929,080.78        2.11                           2,135.00                         

2086 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,517.09           2,186,242.94        2.11                           -                                  

2087 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นหว้ยหละ ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 481,765.75           2,016,703.45        2.11                           1,863.00                         

2088 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลทา่ชา้ง _สระน ํ:าบา้นหนองสงวน_ จนัทบรุ ี เมอืงจนัทบรุ ี ทา่ชา้ง 838,428.66           1,400,103.97        2.11                           2,059.00                         

2089 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 5 ตาํบล _ สกัหลง,ทา่อบิญุ,นาแซง,หนองสวา่ง,วดัป่า_ 
เช ื=อมตอ่แหลง่น ํ:าหนองแคเช ื=อมตอ่แมน่ ํ:าป่าสกัเช ื=อมตอ่คลองหว้ยโปรง่ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย์

เพชรบรูณ ์ หลม่สกั,หลม่เกา่ สกัหลง,ทา่อบิญุ,นาแซง,หนองสวา่ง
,วดัป่า

739,231.99           1,860,645.10        2.11                           696.00                            

2090 ฝายน ํ:าลน้เปาโตน ลาํพนู บา้นโฮง่ เหลา่ยาว 478,165.75           2,028,003.44        2.11                           1,944.00                         

2091 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,965.71           2,077,103.40        2.11                           -                                  บาํรงุรกัษา

2092 ปรบัปรงุฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขากลางนา นครสวรรค ์ พยุหะครี ี เขาทอง 626,929.10           1,718,327.65        2.11                           890.00                            

2093 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหนองสมิ มหาสารคาม นาเชอืก สาํโรง 928,465.05           1,755,833.08        2.11                           656.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2094 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        2.11                           -                                  

2095 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นโฮง่หลวง ลาํพนู บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ 481,265.74           2,024,803.44        2.11                           -                                  

2096 บาํรงุรกัษาลาํน ํ:ารอ้งป ู่ กอ๋ง เชยีงใหม ่ สนัป่าตอง ท ุง่สะโตก 485,039.88           2,053,830.35        2.11                           -                                  

2097 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองยางใหญ ่ อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ หนองฮาง 1,105,637.21        1,718,301.28        2.11                           2,098.00                         

2098 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยระไซร ้ สรุนิทร ์ เมอืง สวาย 968,220.32           1,637,694.26        2.11                           -                                  

2099 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        2.11                           717.00                            

2100 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ขมุเหมอืงแมท่าน สนบัสนนุสริริาชโมเดล ลาํปาง แมท่ะ สนัดอนแกว้ 546,557.00           1,986,512.35        2.11                           698.00                            

2101 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมส่ามแลบ _บา้นเครอะบอ_ แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมส่ามแลบ 372,474.00           1,977,580.92        2.11                           2,146.00                         

2102 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 522,665.72           2,070,403.41        2.11                           -                                  บาํรงุรกัษา

2103 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบกระจายน ํ:าสะอาดศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมส่ะป๊อก เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 459,973.00           2,064,020.00        2.11                           668.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2104 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบอ่บกัฮกุ ชว่ง 2 พรอ้มระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญข่า้ว อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน จกิด ู่ 1,073,181.88        1,702,526.05        2.11                           1,838.00                         

2105 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,065.74           1,988,103.46        2.11                           1,854.00                         

2106 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,910.51           2,012,449.04        2.11                           -                                  

2107 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสงิห ์ พะเยา ปง ปง 631,165.65           2,109,703.40        2.11                           1,852.00                         

2108 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืง ทา่ก ุม่ 895,533.61           1,367,887.09        2.11                           880.00                            

2109 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะ สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,865.73           1,899,603.51        2.10                           -                                  

2110 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 522,165.71           2,124,603.35        2.10                           -                                  

2111 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 642,065.76           1,871,003.55        2.10                           -                                  

2112 กอ่สรา้งระบบผนัน ํ:าอา่งพวง ชยัภมู ิ แกง้ครอ้ นาหนองท ุม่ 832,405.04           1,778,325.70        2.10                           2,254.00                         

2113 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงันองเหนอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,038,544.96        1,974,018.09        2.10                           -                                  

2114 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นบาโงยือแบง็ ปัตตาน ี กะพอ้ กะรบุ ี 780,667.32           727,300.88           2.10                           2,087.00                         

2115 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ทา่เสากระโดง จ. กาํแพงเพชร กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร นาบอ่คาํ 536,032.95           1,810,512.02        2.10                           2,227.00                         

2116 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 556,065.81           1,495,703.27        2.10                           -                                  

2117 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นปาง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,966.00           2,003,103.05        2.10                           730.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2118 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกกรวด นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 854,366.08           1,608,303.68        2.10                           1,946.00                         

2119 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าลาํนางรอง_เขตรกัษาพนัธส์ตัวป์่าดงใหญ_่ บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 885,585.16           1,573,881.85        2.10                           742.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2120 ระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,207.68           2,105,219.61        2.10                           1,810.00                         

2121 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นบางแหวน ชมุพร ปะทวิ ปากคลอง 546,265.86           1,204,902.64        2.10                           -                                  

2122 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระน ํ:าบา้นท ุง่หงาว ระนอง เมอืงระนอง หงาว 458,384.99           1,089,128.91        2.10                           1,831.00                         

2123 ฝายน ํ:าลน้บา้นป่าสงัข ์ รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน ป่าสงัข ์ 997,101.35           1,753,832.44        2.10                           2,138.00                         

2124 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าท ุง่ทะเลหลวง สโุขทยั เมอืง บา้นกลว้ย 547,515.73           1,861,553.51        2.10                           -                                  

2125 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมว่ง เชยีงใหม ่ จอมทอง สบเต ี:ย 525,065.72           2,062,603.41        2.10                           -                                  

2126 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าเช ื=อมตอ่แหลง่น ํ:าคลองน ํ:าสาด,แหลง่น ํ:าคลองตาลอย นครสวรรค ์ หนองบวั วงับอ่ 689,561.14           1,750,819.30        2.10                           1,975.00                         

2127 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมส่ลอง _บา้นป่าคาสขุใจ_ เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองนอก 566,329.00           2,226,324.08        2.10                           654.00                            

2128 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล วงัวน _ บอ่น ํ:าหว้ยลกึ _ ตรงั กนัตงั วงัวน 560,622.61           814,688.69           2.10                           2,275.00                         

2129 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล เขายอ้ย _ หนองน ํ:าบางสามแพรก _ เพชรบรุ ี เขายอ้ย เขายอ้ย 592,991.75           1,462,774.44        2.10                           2,136.00                         

2130 คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูพฒันาแหลง่น ํ:าชมุชนและระบบ
กระจายน ํ:า ตาํบลเขาตอ่ ตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ ีตาํบลคลองชะอ ุน่ อาํเภอพนม 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

กระบ ี=, สรุาษฎรธ์าน ี กระบ ี= สรุาษฎธาน ี เขาตอ่ ปลายพระยา 472,864.18           947,790.58           2.10                           2,042.00                         

2131 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหาดแพง _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวาย_ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 1,057,306.27        1,966,761.70        2.10                           1,985.00                         

2132 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล คลองขนาน _ ขมุเหมอืงคลองหวายเลก็ _ กระบ ี= เหนอืคลอง คลองขนาน 506,623.50           880,661.19           2.10                           1,904.00                         

2133 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหมากเขยีบ _กดุนาแซง_ ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หมากเขยีบ 1,063,818.53        1,672,329.61        2.10                           1,883.00                         

2134   โครงการศกึษาพรคุนัธลุ ี จ.สรุาษฎธ์าน ี
จ.ชมุพร

อ.ทา่ชนะ ต.คนัธลุ ี 629,035.72           832,665.39           2.10                           1,860.00                         
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2135 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นกดุจอก รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน องีอ่ง 984,801.79           1,752,477.79        2.10                           -                                  

2136 ฝายน ํ:าลน้คลองหลวง ชลบรุ ี บอ่ทอง วดัสวุรรณ 744,966.06           1,483,003.39        2.10                           2,112.00                         

2137 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวาย นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 1,057,313.56        1,966,741.03        2.10                           1,787.00                         

2138 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นมะเรงิ นครราชสมีา ดา่นขนุทด บา้นเกา่ 791,100.33           1,683,766.10        2.10                           2,292.00                         

2139 ฝายน ํ:าลน้หว้ยหลวง อดุรธาน ี หนองววัซอ โนนหวาย 707,365.60           2,077,503.47        2.10                           1,829.00                         

2140 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสะเอยีบโมเดล แพร่ สอง สะเอยีบ 631,359.38           2,072,967.71        2.10                           2,190.00                         

2141 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองป ู่ หนอ่ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงใหม ่ แมอ่าย สนัตน้หม ื:อ 527,659.00           2,203,029.06        2.10                           716.00                            

2142 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยเหี:ยะ แพร่ เดน่ชยั ไทรยอ้ย 601,240.98           1,983,476.94        2.10                           2,018.00                         

2143 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าก ิ=วหญา้แทนพรอ้มระบบสง่น ํ:า สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 548,699.97           1,897,002.94        2.10                           658.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2144 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้และคลองสง่น ํ:าบา้นคลองเขาลอ้ม สงขลา รตัภมู ิ เขาพระ 632,552.01           780,774.12           2.10                           726.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2145 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญม่ะมว่ง แพรกหนามเตยีน ฉะเชงิเทรา คลองเข ื=อน คลองเข ื=อน 736,342.01           1,523,126.72        2.10                           2,027.00                         

2146 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง และระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ดอนลาน 603,690.82           2,180,630.24        2.10                           855.00                            

2147 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 982,906.47           1,958,047.90        2.10                           -                                  

2148 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,065.74           1,988,103.46        2.10                           -                                  บาํรงุรกัษา

2149 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสาธารณะบา้นหนองค ูพรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการ
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

อาํนาจเจรญิ เสนางคนคิม นาเวยีง 1,093,134.41        1,780,209.21        2.10                           719.00                            

2150 ระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        2.10                           2,239.00                         

2151 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:าพองตอนบน หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ทรายทอง 862,981.01           1,862,312.17        2.10                           876.00                            

2152 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 522,165.71           2,124,603.35        2.10                           2,092.00                         

2153 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมก่ ึfด . เชยีงราย แมส่รวย ป่าแดด 546,865.68           2,172,403.31        2.10                           -                                  

2154 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหว้ยท ุง้ฟ้า ชมุพร เมอืงชมุพร บา้นนา 509,866.00           1,159,100.03        2.09                           2,170.00                         

2155 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 982,906.47           1,958,047.90        2.09                           -                                  

2156 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นปาง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,965.74           2,003,103.45        2.09                           2,229.00                         

2157 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ลาํภาช ี ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง ตะนาวศรี 533,492.70           1,493,711.78        2.09                           712.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2158 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        2.09                           -                                  

2159 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,665.61           2,180,303.31        2.09                           -                                  บาํรงุรกัษา

2160 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึหว้ยแยพ้รอ้มระบบกระจายน ํ:า ขอนแกน่ ชมุแพ หนองเขยีด 817,827.29           1,841,212.21        2.09                           2,108.00                         

2161 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้รอ่งน ํ:าเคม็ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นางาม 1,036,081.13        1,755,447.50        2.09                           -                                  

2162 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตฝิางหลง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงใหม ่ แมอ่าย แมน่าวาง 532,421.00           2,210,852.06        2.09                           738.00                            

2163 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.60           2,178,303.32        2.09                           -                                  

2164 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญท่เุรยีนวงัหวา้ 2 ระยอง แกลง วงัหวา้ 778,480.73           1,417,265.43        2.09                           2,185.00                         

2165 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงพระบาทหว้ยตม้ _บา้นนาเล ี=ยง_ ลาํพนู ล ี: นาทราย 495,097.00           1,958,535.00        2.09                           2,237.00                         

2166 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยไขเ่นา่ สงขลา รตัภมู ิ เขาพระ 631,466.46           784,201.00           2.09                           -                                  

2167 ระบบสง่น ํ:าบา้นนาเหนอื นครศรธีรรมราช พปินู ยางคอ้ม 564,666.01           941,701.71           2.09                           2,037.00                         

2168 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบอ่ใหญ ่ สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทรายมลู 983,648.80           1,942,747.92        2.09                           2,054.00                         

2169 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองแข ้ ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หมากเขยีบ 1,063,819.76        1,672,325.11        2.09                           1,605.00                         

2170 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขอน แพร่ สอง หว้ยหมา้ย 619,265.61           2,035,903.46        2.09                           -                                  บาํรงุรกัษา

2171 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าหวา้น สกลนคร คาํตากลา้ แพค 1,013,222.47        1,967,040.94        2.09                           2,132.00                         

2172 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองคพูมา่ นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา ตล ิ=งชนั 589,066.10           971,601.85           2.09                           -                                  

2173 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าคลองยางพรอ้มระบบกระจายน ํ:า บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 898,804.98           1,571,538.56        2.09                           671.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2174 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้สบจอ๋ง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,665.74           1,991,503.46        2.09                           -                                  

2175 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมต่ ัfก ลาํปาง เถนิ นาโป่ง 513,065.73           1,948,503.49        2.09                           2,197.00                         

2176 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองบงึ อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ หนองไขน่ก 1,119,665.32        1,711,223.20        2.09                           2,263.00                         

2177 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าคลองแสง ตราด บอ่ไร ่ ดา่นชมุพล 892,736.11           1,384,391.04        2.09                           1,970.00                         

2178 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลวานรนวิาส _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง_ สกลนคร วานรนวิาส วานรนวิาส 999,531.01           1,955,905.24        2.09                           1,912.00                         

2179 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดา่นชมุพล _อา่งเกบ็น ํ:าคลองแสง_ ตราด บอ่ไร ่ ดา่นชมุพล 892,742.37           1,384,381.95        2.09                           1,819.00                         

2180 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,720.83           1,604,407.45        2.09                           -                                  

2181 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตะขบ _y12_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ เสาธงชยั 1,115,449.86        1,608,770.86        2.09                           1,969.00                         

2182 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 982,906.47           1,958,047.90        2.09                           -                                  

2183 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ นครราชสมีา พบพระ รวมไทยพฒันา 478,675.00           1,818,854.00        2.09                           670.00                            

2184 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองลาํพญาไม ้พรอ้มกอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลพบรุ ี ชยับาดาล บวัชมุ 742,842.13           1,671,851.11        2.09                           673.00                            

2185 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยออ้ เชยีงราย แมส่รวย ป่าแดด 550,365.68           2,174,603.31        2.09                           -                                  

2186 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.62           2,178,303.31        2.09                           -                                  บาํรงุรกัษา

2187 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        2.09                           -                                  

2188 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํพลบัพลา สรุนิทร์ รตันบรุ ี กดุขาคมี 1,018,471.11        1,714,094.73        2.09                           828.00                            

2189 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,226.27           2,151,135.26        2.09                           -                                  

2190 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าปลาคณู รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ เมอืงไพร 1,037,196.84        1,772,898.07        2.09                           1,865.00                         

2191 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  น ํ:าพวย หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ศรบีญุเรอืง 845,547.56           1,871,060.72        2.09                           838.00                            
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2192 บาํรงุรกัษา_ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าโกรกรกฟ้า_ ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าโคกลกูฟ้า บรุรีมัย์ โนนสวุรรณ ท ุง่จงัหนั_ดงอจีาน_ 999,848.77           1,617,473.37        2.09                           -                                  

2193 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลแมส่ลองนอก จาํนวน 3 แหง่ _บา้นเลาสบิ, บา้นอาแบ, บา้นอาแหละ_

เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองนอก 577,730.00           2,227,049.98        2.09                           670.00                            

2194 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าเพชรบรุตีอนบน เพชรบรุ ี ทา่ยาง กลดัหลวง 574,089.81           1,416,454.60        2.09                           821.00                            

2195 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:ากดุนาแซง ขอนแกน่ โคกโพธิVชยั บา้นโคก 868,469.23           1,777,828.94        2.09                           672.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2196 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง สกลนคร วานรนวิาส วานรนวิาส 999,522.14           1,955,899.24        2.09                           1,805.00                         

2197 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองไขน่ ุน่ บรุรีมัย์ คเูมอืง ปะเคยีบ 935,428.96           1,709,200.12        2.09                           1,594.00                         

2198 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสกั นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 693,865.54           2,064,203.47        2.09                           -                                  

2199 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงวาว ี_จาํนวน 6 แหง่_ เชยีงราย แมส่รวย วาว,ีแมพ่รกิ,ทา่กอ๊,ป่าง ิ:ว 551,089.00           2,203,896.00        2.09                           734.00                            

2200 ฝายน ํ:าลน้บา้นบางแหวน ชมุพร ปะทวิ ปากคลอง 546,265.86           1,204,902.64        2.09                           1,935.00                         

2201 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หนองผาต ั :ง เชยีงใหม ่ พรา้ว สนัทราย 526,565.72           2,082,303.40        2.08                           -                                  

2202 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าเคม็ นครราชสมีา พมิาย ดงใหญ ่ 888,404.32           1,694,845.04        2.08                           -                                  

2203 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าหว้ยพรกิ กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ ศรสีมเดจ็ 1,003,584.08        1,859,211.24        2.08                           739.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2204 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 540,774.89           1,903,884.85        2.08                           -                                  

2205 บาํรงุรกัษาหนองกะโละ๊ 3 พรอ้มตกแตง่คนัดนิ พ ื:นท ี=ผวิ 70 ไร ่ขดุลอกลกึเฉล ี=ย 5 เมตร และ
   ยกระดบัคนัดนิสงูเฉล ี=ย 1.5 เมตร จากพ ื:นดนิเดมิ รวมลกึ 10 เมตร

พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,195.43           2,160,600.10        2.08                           -                                  

2206 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองทพัคา่ยพรอ้มระบบอา่งพวงสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญ ่ บรุรีมัย์ สตกึ ท ุง่วงั 976,505.89           1,689,940.63        2.08                           2,136.00                         

2207 บาํรงุรกัษาฝายฯป้องกนัน ํ:าเคม็หว้ยหวาย สงขลา ควนเนยีง บางเหรยีง 655,266.55           792,001.06           2.08                           -                                  

2208 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 556,065.81           1,495,703.27        2.08                           -                                  

2209 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ บา้นแกง้อนรุกัษ์ ชมุพร สว ี วสิยัใต ้ 504,765.75           1,143,502.46        2.08                           -                                  

2210 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นนาเจรญิ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,045,941.79        1,786,353.09        2.08                           -                                  

2211 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองแขยง กาํแพงเพชร คลองลาน สกังาม _โป่งน ํ:ารอ้นเกา่_ 536,665.74           1,809,903.51        2.08                           1,909.00                         

2212 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้แมอ่ไีฮ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,988.00           2,006,049.00        2.08                           723.00                            

2213 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        2.08                           -                                  

2214 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสาหรา่ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 556,065.81           1,495,703.27        2.08                           -                                  

2215 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ดอยลาน 603,690.82           2,180,630.24        2.08                           -                                  

2216 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 547,743.01           1,861,726.51        2.08                           -                                  

2217 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลปะเคยีบ _หนองไขน่ ุน่_ บรุรีมัย์ คเูมอืง ปะเคยีบ 935,431.43           1,709,204.59        2.08                           2,221.00                         

2218 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล หนองหญา้ปลอ้ง _ อา่งเกบ็น ํ:าพตุะเคยีน _ เพชรบรุ ี หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง 577,662.42           1,461,974.15        2.08                           2,187.00                         

2219 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ปิยามมุงั _ สระบา้นแหลม _ ปัตตาน ี ยะหริ=ง ปิยามมุงั 763,703.87           758,054.49           2.08                           2,185.00                         

2220 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลโพนสา _หนองสพุรรณ_ หนองคาย ทา่บอ่ โพนสา 885,903.85           1,972,684.43        2.08                           2,153.00                         

2221 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลอดุมพร _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเปือย_ หนองคาย เฝ้าไร ่ อดุมพร 959,052.70           1,984,006.33        2.08                           2,134.00                         

2222 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองสพุรรณ หนองคาย ทา่บอ่ โพนสา 885,876.17           1,972,673.08        2.08                           2,095.00                         

2223 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลปะเคยีบ (หนองไขน่ ุน่) บรุรีมัย์ คเูมอืง ปะเคยีบ 935,431.43           1,709,204.59        2.08                           2,060.00                         

2224 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเปือย หนองคาย เฝ้าไร ่ อดุมพร 959,005.78           1,984,017.08        2.08                           1,961.00                         

2225 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสงเปือย _กดุ_ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ สงเปือย 1,057,594.40        1,734,090.03        2.08                           1,934.00                         

2226 เพ ิ=มประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า ตาํบลสงเปือย (กดุ) ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ สงเปือย 1,057,594.40        1,734,090.03        2.08                           1,894.00                         

2227 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ สงเปือย 1,064,397.23        1,737,809.14        2.08                           1,628.00                         

2228 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบกระจายน ํ:าพทุธยาน พทุธธรรมจกัร _รอ้ยใจรกั_ เชยีงราย แมจ่นั ป่าตงึ 562,004.00           2,225,387.99        2.08                           655.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2229 ฝายน ํ:าลน้ไทรดนัยน นครศรธีรรมราช พรหมครี ี บา้นเกาะ 594,766.14           943,001.73           2.08                           2,021.00                         

2230 ฝายน ํ:าลน้ป ู่พระยารว่ง กาํแพงเพชร เมอืง สระแกว้ 559,165.74           1,829,803.52        2.08                           2,137.00                         

2231 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าเช ื=อมตอ่โครงขา่ยน ํ:าป่าซา่น-บงึน ํ:าดว้น 
พรอ้มระบบกระจายน ํ:า

อตุรดติถ ์ พชิยั ไรอ่อ้ย 565,909.34           1,919,580.14        2.08                           2,125.00                         

2232 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:ากดุชมพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย คอนกาม 1,076,561.18        1,687,400.37        2.08                           -                                  

2233 ฝายน ํ:าลน้คลองแฝก ศรสีะเกษ เมอืงจนัทร์ ตาโกน 1,038,511.86        1,690,770.07        2.08                           2,269.00                         

2234 หว้ยตน้ตงึ เชยีงใหม ่ จอมทอง ขว่งเปา 467,653.63           2,042,826.59        2.08                           1,868.00                         

2235 ฝายน ํ:าลน้พระราชดาํร ิ นา่น เชยีงกลาง พระธาต ุ 557,936.43           2,133,733.71        2.08                           2,205.00                         

2236 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งเกบ็น ํ:าแจซ้อ้น ลาํพนู บา้นธ ิ หว้ยหยาบ 518,347.00           2,062,862.10        2.08                           693.00                            

2237 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงเพ ื=อแกป้ัญหาพ ื:นท ี=เฉพาะผาแดง _
บา้นหว้ยก ุบ๊ก ัfบ_

เชยีงใหม ่ แมแ่ตง ก ื:ดชา้ง 482,281.00           2,127,621.05        2.08                           2,185.00                         

2238 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง และระบบกระจายน ํ:า ตาก สามเงา ยกกระบตัร 501,566.19           1,921,716.40        2.07                           881.00                            

2239 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึขามเปี:ย บงึกาฬ บ ุง่คลา้ โคกกวา้ง 1,031,814.04        2,025,395.53        2.07                           2,068.00                         

2240 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองครูอง ขอนแกน่ พล ลอมคอม 878,804.43           1,750,299.61        2.07                           1,821.00                         

2241 ฝายน ํ:าลน้คลองละนาม พจิติร สากเหลก็ สากเหลก็ 657,365.70           1,827,303.55        2.07                           2,187.00                         

2242 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองละหานทรายสาธารณประโยชยน ์ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,635.66           1,604,419.03        2.07                           1,922.00                         

2243 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์คลองเจรญิธรรม สระบรุ ี วหิารแดง เจรญิธรรม 717,517.32           1,592,371.75        2.07                           726.00                            

2244 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะเฟือง เชยีงใหม ่ แมอ่าย ทา่ตอน 535,665.69           2,218,203.25        2.07                           -                                  

2245 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงบอ่กลอื จาํนวน 1 แหง่
_งานทาํเอง กรณจีดัซ ื:ออปุกรณน์าํมาประกอบตดิต ั :งเองโดยกรมทรพัยากรน ํ:า_

นา่น บอ่เกลอื บอ่เกลอืเหนอื 729,538.00           2,135,671.00        2.07                           1,963.00                         
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2246 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยแคน รอ้ยเอด็ เมอืงรอ้ยเอด็ ปอภาร 985,950.47           1,784,359.44        2.07                           2,230.00                         

2247 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเลงิเปือย พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สกลนคร บา้นมว่ง มว่ง 984,945.40           1,987,034.38        2.07                           1,978.00                         

2248 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืงพะเยา ทา่จาํปี 556,065.81           1,495,703.27        2.07                           -                                  

2249 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตเิขาใหญ ่ จ.สระบรุ ีจ.นครราชสมีา 
จ.ปราจนีบรุ ีจ.นครนายก

อ.ปากชอ่ง อ.วงัน ํ:าเขยีว อ.
นาด ีอ.กบนิทรบ์รุ ีอ.
ประจนัตคาม อ.เมอืง

ปราจนีบรุ ีอ.ปากพล ีอ.บา้น
นา อ.เมอืงนครนายก อ.
แกง่คอย อ.มวกเหลก็

ต.หนิตงั ต.เขาพระ ต.เขาพระ ต.เนนิ
หอม ต.โพธิVงาม ต.สาลกิา ต.บฝุ้าย 

ต.หนิลาด ต.ชะอม  ต.นาด ีต.หมสู ีต.
บพุราหมณ ์

755,778.60           1,597,611.71        2.07                           1,534.00                         

2250 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึสาํโรง _ชว่ง2_ นครราชสมีา แกง้สนามนาง บงึสาํโรง 845,807.44           1,741,249.54        2.07                           1,818.00                         

2251 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าสงิห ์ อตุรดติถ ์ ทา่ปลา รว่มจติร 640,265.65           1,959,903.52        2.07                           -                                  

2252 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าท ุง่น ํ:าแตม้ เชยีงใหม ่ แมแ่ตง สนัมหาพน 495,165.73           2,115,203.36        2.07                           -                                  บาํรงุรกัษา

2253 ฝายน ํ:าลน้ขอ้มอืเหลก็ นา่น เชยีงกลาง พญาแกว้ 700,765.48           2,133,503.42        2.07                           2,230.00                         

2254 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:านา่นสว่นท ี= 3 นา่น เวยีงสา สา้น 686,233.48           2,050,577.04        2.07                           830.00                            

2255 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        2.07                           725.00                            

2256 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองหว้ยเกต ุ ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก เขาลา้น 559,118.00           1,278,872.00        2.07                           1,848.00                         

2257 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา๊กวา๊ก ศรสีะเกษ ศลิาลาด คลกีล ิ:ง 1,045,359.59        1,724,030.26        2.07                           659.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2258 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลฆะมงั _ หนองขลา _ พจิติร เมอืงพจิติร ฆะมงั 645,378.60           1,811,777.58        2.07                           1,988.00                         

2259 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึจวิ ระยะท ี= 2 รอ้ยเอด็ ธวชับรุ ี ธงธาน ี 1,020,798.47        1,784,786.04        2.07                           2,159.00                         

2260 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้แมล่าย เชยีงใหม ่ สนักาํแพง หว้ยแกว้ 527,465.71           2,084,803.39        2.07                           1,963.00                         

2261 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํปลายมาศ นครราชสมีา ชมุพวง ชมุพวง 901,767.13           1,702,597.65        2.07                           824.00                            

2262 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองขลา พจิติร เมอืงพจิติร ฆะมงั 645,377.57           1,811,783.03        2.07                           1,845.00                         

2263 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลรม่เย็น จาํนวน 2 แหง่ _บา้นหว้ยป ุ้ม, บา้นหว้ยเด ื=อ_

พะเยา เชยีงคาํ รม่เย็น 651,204.00           2,160,860.68        2.07                           2,074.00                         

2264 โครงการพรโุตะ๊แดง จงัหวดันราธวิาส นราธวิาส เมอืงนราธวิาส,ตากใบ,เจาะ
ไอรอ้ง,สไุหงปาด,ีสไุหงโก-ลก

กะลวุอ,ไพรวนั;บางขนุทอง;พรอ่น,มะรื
อโบออก,สไุหงปาด,ีปโูยะ;ปาเลมสั

827,922.89           672,464.12           2.07                           1,502.00                         

2265 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุสว่นอทุกวทิยาท ี= 3 _แมส่ะเรยีง_ แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง บา้นกาศ 387,343.51           2,012,020.55        2.07                           734.00                            

2266 ฝายน ํ:าลน้คลองชะลดู _2_ ชลบรุ ี บอ่ทอง เกษตรสวุรรณ 768,166.15           1,473,103.40        2.07                           2,127.00                         

2267 บาํรงุรกัษาความยาว 15,900 เมตร พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,069.41           2,163,629.69        2.07                           -                                  

2268 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืงตาก หนองบวัใต ้ 982,906.47           1,958,047.90        2.07                           -                                  

2269 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเขาเขยีวเขาชมภ ู่ จ.ชลบรุ ี อ.บา้นบงึ อ.ศรรีาชา ต.บางพระ ต.หนองขาม ต.ซ ํ:าซาก ต.
บา้นบงึ ต.คลองก ิ=ว

716,126.00           1,459,104.11        2.07                           2,050.00                         

2270 ฝายน ํ:าลน้คลองตรอน อตุรดติถ ์ ตรอน น ํ:าอา่ง 628,865.71           1,929,003.52        2.07                           1,855.00                         

2271 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองแขยง กาํแพงเพชร คลองลาน สกังาม _โป่งน ํ:ารอ้นเกา่_ 536,665.74           1,809,903.51        2.07                           -                                  บาํรงุรกัษา

2272 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าฝายน ํ:าลน้หว้ยสงาว เลย ปากชม หว้ยพชิยั 556,065.81           1,495,703.27        2.07                           -                                  

2273 บาํรงุรกัษาโครงการระบบกระจายน ํ:าศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมท่าเหนอื เชยีงใหม ่ แมอ่อน ทาเหนอื 531,892.86           2,067,146.80        2.06                           -                                  

2274 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นใหมน่าด ี ชยัภมู ิ จตัรุสั บา้นขาม 793,965.90           1,719,603.66        2.06                           -                                  

2275 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบา้นควนดาน สงขลา รตัภมู ิ คหูาใต ้ 639,966.40           794,001.06           2.06                           -                                  

2276 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ลาํน ํ:าปาด อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด แสนตอ 675,905.78           1,965,193.89        2.06                           692.00                            

2277 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.48        2.06                           -                                  บาํรงุรกัษา

2278 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยก ุน่ นา่น นานอ้ย เชยีงของ 682,521.88           2,025,695.21        2.06                           900.00                            

2279 check weir จดุท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.72           2,066,703.41        2.06                           500.00                            

2280 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมก่วง เชยีงใหม ่ สนัทราย หนองแหย่ง 496,619.87           2,091,998.10        2.06                           869.00                            

2281 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,065.74           2,005,603.45        2.06                           2,264.00                         

2282 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองบางเตา สรุาษฎรธ์าน ี พระแสง บางสวรรค ์ 504,565.75           958,701.77           2.06                           2,134.00                         

2283 ฝายน ํ:าลนับา้นโคกสะทอน มหาสารคาม ยางสสีรุาช แวงดง 931,765.92           1,732,503.87        2.06                           2,197.00                         

2284 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าโครงการอนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองโก นครนายก เมอืง เขาพระ 737,238.99           1,582,780.99        2.06                           662.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2285 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 933,292.85           1,968,414.71        2.06                           -                                  

2286 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองเขาแดง ประจวบครีขีนัธ ์ กยุบรุ ี เขาแดง 605,382.43           1,341,514.16        2.06                           871.00                            

2287 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองสามขา กาฬสนิธ ุ์ กฉุนิารายณ ์ นาขาม 1,029,686.21        1,830,192.25        2.06                           1,618.00                         

2288 ปรบัปรงุประสทิธภิาพบงึบาโงย ยะลา รามนั เนนิงาม 761,355.96           717,811.02           2.06                           832.00                            

2289 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        2.06                           2,256.00                         

2290 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _นาขาม,สามขา_ กาฬสนิธ ุ์ กฉุนิารายณ ์ นาขาม 1,031,361.64        1,831,338.98        2.06                           2,239.00                         

2291 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวน สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 555,365.72           1,922,803.50        2.06                           -                                  

2292 อนรุกัษ์ฟื: นฟสูระเกบ็น ํ:า ส.ป.ก. ชว่ง 2 _โครงการภายใตค้วามรว่มมอืหนว่ยงานภายนอกกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส ิ=งแวดลอ้ม_

สระบรุ ี แกง่คอย ชาํผกัแพว 726,346.63           1,610,028.69        2.06                           1,975.00                         

2293 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,700.51           2,068,338.45        2.06                           -                                  

2294 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยแอกพรอ้มระบบกระจายน ํ:าและระบบอา่งพวง _ชว่ง2_ บรุรีมัย์ บา้นใหมไ่ชยพจน,์ประทาย ทองหลาง,หนองเยือง,หนองคา่ย 906,017.74           1,725,644.79        2.06                           2,299.00                         

2295 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะ สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,865.73           1,899,603.51        2.06                           -                                  
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2296 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยควัะ นา่น ทา่วงัผา ศรภีมู ิ 685,865.52           2,111,603.42        2.06                           -                                  บาํรงุรกัษา

2297 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้ท ุง่หนา้บา้น พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํปาง เมอืงปาน หวัเมอืง 555,125.00           2,096,113.07        2.06                           742.00                            

2298 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        2.06                           725.00                            

2299 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสงิห ์พรอ้มระบบกระจายน ํ:า พะเยา ปง ปง 631,128.00           2,109,613.88        2.06                           697.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2300 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นแสรโบราณ สรุนิทร์ ปราสาท เช ื:อเพลงิ 882,266.10           1,612,303.72        2.06                           -                                  บาํรงุรกัษา

2301 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองตาขนุ สรุาษฎรธ์าน ี บา้นตาขนุ พะแสง 486,765.68           986,001.89           2.06                           -                                  

2302 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง กาญจนบรุ ี หนองปรอื หนองปลาไหล 713,165.88           1,643,203.53        2.06                           -                                  

2303 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวนพรอ้มระบบสง่น ํ:า สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 537,046.13           1,890,062.15        2.06                           732.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2304 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตะขบ _y12_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ เสาธงชยั 1,115,449.86        1,608,770.86        2.06                           -                                  บาํรงุรกัษา

2305 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองไขส้าธารณประโยชน ์ หนองคาย โพนพสิยั บา้นผอื 946,720.78           1,985,855.24        2.05                           1,937.00                         

2306 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองผอื ชยัภมู ิ บา้นเขวา้ ล ุม่ลาํช ี 814,946.67           1,738,942.91        2.05                           1,807.00                         

2307 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 556,065.81           1,495,703.27        2.05                           -                                  

2308 ซอ่มแซมและปรบัปรงุระบบประปาภเูขาเพ ื=อชว่ยเหลอืราษฎรตาํบลหว้ยม ุน่ ในเขตพ ื:นท ี=อทุยานแหง่ชาตภิสูอยดาว
และป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าน ํ:าปาดอย่างมสีว่นรว่ม อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด หว้ยม ุน่ 705,774.00           1,963,325.00        2.05                           814.00                            

2309 บาํรงุรกัษาcheck dam จดุท ี= 1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.71           2,064,903.41        2.05                           -                                  

2310 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบอระเพด็ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 556,065.81           1,495,703.27        2.05                           -                                  

2311 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมค่าวโตน เชยีงราย พาน สนักลาง 578,665.65           2,166,903.32        2.05                           -                                  

2312 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยผาก ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง สวนผ ึ:ง 526,886.82           1,493,739.32        2.05                           830.00                            

2313 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นดงตอ้ง สกลนคร สวา่งแดนดนิ โพนสงู 966,439.50           1,945,990.88        2.05                           2,241.00                         

2314 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสกั นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 693,865.54           2,064,203.47        2.05                           2,181.00                         

2315 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้สบจอ๋ง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,167.23           1,994,625.68        2.05                           724.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2316 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สนัดอนรอม ลาํพนู ท ุง่หวัชา้ง บา้นปวง 509,065.73           1,977,503.46        2.05                           -                                  

2317 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าพาน อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 933,900.45           1,979,141.80        2.05                           1,847.00                         

2318 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานสงอาทติย์ สนบัสนนุศนูย์เรยีนร ูก้ารพฒันาอมกอ๋ย ตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระ
กนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย อมกอ๋ย 433,560.00           1,972,045.99        2.05                           2,153.00                         

2319 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ป่าขาด _ หนองน ํ:าบา้นชายป่า _ สงขลา สงิหนคร ป่าขาด 661,231.08           802,032.04           2.05                           2,015.00                         

2320 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลล ุม่ลาํช ี(หนองผอื) ชยัภมู ิ บา้นเขวา้ ล ุม่ลาํช ี 815,320.41           1,738,020.84        2.05                           1,944.00                         

2321 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นผอื _ หนองไขส้าธารณประโยชน_์ หนองคาย โพนพสิยั บา้นผอื 946,700.39           1,985,830.57        2.05                           1,843.00                         

2322 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลล ุม่ลาํช ี_หนองผอื_ ชยัภมู ิ บา้นเขวา้ ล ุม่ลาํช ี 815,320.41           1,738,020.84        2.05                           1,817.00                         

2323 ปรบัปรงุซอ่มแซมลาํหว้ยทา่เคย ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง ทา่เคย 542,444.44           1,492,342.17        2.05                           700.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2324 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นโฮง่หลวง ลาํพนู บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ 481,265.74           2,024,803.44        2.05                           -                                  

2325 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองโพธิV อบุลราชธาน ี บณุฑรกิ หนองสะโน 1,178,478.21        1,645,613.87        2.05                           2,040.00                         

2326 ฝายน ํ:าลน้แมค่าวโตน เชยีงราย พาน สนักลาง 578,665.65           2,166,903.32        2.05                           1,859.00                         

2327 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยโซม หนองบวัลาํภ ู โนนสงั ปางก ู่ 881,060.67           1,880,963.79        2.05                           695.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2328 ปรบัปรงุซอ่มแซมส ิ=งกอ่สรา้งดา้นแหลง่น ํ:าคลองบอ่แสน พงังา ทบัปดุ บอ่แสน 457,334.29           939,033.46           2.05                           727.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2329 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:าทา่จนีบรรเทาภยัแลง้ในพ ื:นท ี=ตาํบลวงัยาง สพุรรณบรุ ี ศรปีระจนัต ์ วงัยาง 623,587.13           1,613,858.21        2.05                           2,107.00                         

2330 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองกะวดักองใหญ ่พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนั
เน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

สระแกว้ วงัสมบรูณ ์ วงัทอง 733,562.35           1,469,810.31        2.05                           1,934.00                         

2331 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าท ุง่แฝก เช ื=อมตอ่คลองตะเคยีน-คลองตะพอน-คลองนาเหลา่พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ย
พลงังานแสงอาทติย์

สระบรุ ี แกง่คอย หว้ยแหง้ 717,410.89           1,600,220.83        2.05                           679.00                            

2332 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํหว้ยง ูพรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุพ ื:นท ี= สปก. เชยีงใหม ่ ฝาง สนัทราย 511,960.00           2,199,584.05        2.05                           709.00                            

2333 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะหาด - หนองพนัจนัทร์ ราชบรุ ี บา้นคา หนองพนัจนัทร์ 550,034.17           1,487,508.94        2.05                           2,079.00                         

2334 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:ากาด นา่น บา้นหลวง บา้นฟ้า 649,665.65           2,080,303.44        2.05                           1,957.00                         

2335 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าตาปีตอนลา่ง _คลองทา่สะทอ้น_ กระบ ี= อา่วลกึ คลองยา 549,192.64           981,161.71           2.04                           821.00                            

2336 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าท ุง่ใหญน่เรศวร จ.กาญจนบรุ ีจ.ตาก อ.ทองผาภมู ิอ.สงัขละบรุ ี
อ.อ ุม้ผาง

ต.ชะแล ต.ไลโ่ว ่ต.แมจ่นั ต.แมล่ะม ุง้ 491,287.53           1,694,999.73        2.04                           1,674.00                         

2337 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํแชะ นครราชสมีา ครบรุ ี ครบรุใีต ้ 841,469.20           1,611,825.82        2.04                           812.00                            

2338 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมค่าํม ี แพร่ รอ้งกวาง ท ุง่ศร ี 640,308.09           2,027,572.64        2.04                           813.00                            

2339 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 907,775.66           1,849,457.82        2.04                           -                                  บาํรงุรกัษา

2340 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบาโงยือแบง็ ปัตตาน ี กะพอ้ กะรบุ ี 780,713.63           727,944.14           2.04                           815.00                            

2341 ฝายน ํ:าลน้สนัดอนรอม ลาํพนู ท ุง่หวัชา้ง บา้นปวง 509,065.73           1,977,503.46        2.04                           1,856.00                         

2342 ปรบัปรงุประสทิธภิาพคลองโคกกายอ-คลองนดีงิ นราธวิาส บาเจาะ บาเระใต ้ 797,053.98           725,452.02           2.04                           815.00                            

2343 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยเรอื _แกม้ลงิ_ อบุลราชธาน ี เข ื=องใน เข ื=องใน 1,097,912.63        1,703,184.82        2.04                           2,088.00                         

2344 ฝายน ํ:าลน้คลองคอปลอ้ง กาํแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรุ ี วงัชะโอน 606,865.75           1,789,103.52        2.04                           1,817.00                         

2345 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ศาลเจา้ไกต่อ่,หว้ยน ํ:าหอม,แมว่งก_์ นครสวรรค ์ ลาดยาว,แมว่งก ์ ศาลเจา้ไกต่อ่,หว้ยน ํ:าหอม,แมว่งก ์ 568,298.00           1,736,968.99        2.04                           2,068.00                         

2346 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองแขยง กาํแพงเพชร คลองลาน สกังาม _โป่งน ํ:ารอ้นเกา่_ 536,665.74           1,809,903.51        2.04                           -                                  

2347 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,265.67           2,108,403.38        2.04                           -                                  บาํรงุรกัษา

2348 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบอ่ดาลนอ้ย ชว่ง 1 นครพนม นาทม ดอนเตย 1,040,314.16        1,970,225.00        2.04                           1,921.00                         

2349 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:าจากสระน ํ:าบา้นชยัชมภ ู2 Solar Floating Flow 600 qu.m per day Head35 พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 627,363.30           2,152,380.59        2.04                           -                                  
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2350 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงัออ้ยหน ู สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 982,054.28           1,955,435.22        2.04                           1,727.00                         

2351 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 982,906.47           1,958,047.90        2.04                           -                                  บาํรงุรกัษา

2352 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นโฮง่หลวง ลาํพนู บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ 481,265.74           2,024,803.44        2.04                           2,072.00                         

2353 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยต ุม้เหนอื เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,365.55           2,187,303.30        2.04                           -                                  

2354 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลวาว ีจาํนวน 1 แหง่ _บา้นหว้ยน ํ:ากนื_

เชยีงราย แมส่รวย วาว ี 554,395.00           2,196,515.99        2.04                           669.00                            

2355 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลท ุง่แก _อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงัออ้ยหน_ู สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 982,024.69           1,955,432.05        2.04                           2,144.00                         

2356 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ท ุง่หวัขวั พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 533,706.10           2,015,097.28        2.04                           734.00                            

2357 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํพญาธาร ปราจนีบรุ ี นาด ี บพุรหมณ ์ 790,766.02           1,580,103.56        2.04                           -                                  

2358 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ หว้ยวงัหนิ รอ้ยเอด็ ศรสีมเดจ็ ศรสีมเดจ็ 979,740.38           1,775,224.29        2.04                           673.00                            

2359 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองละนาม พจิติร สากเหลก็ สากเหลก็ 657,365.70           1,827,303.55        2.04                           -                                  

2360 ระบบสง่น ํ:าจากสระหว้ยตน้มว่ง เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนกลาง 528,065.71           2,076,803.40        2.04                           1,936.00                         

2361 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยน ํ:าพรา้ว _ฝายหลวงประชารฐั_ สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อนัเน ื=องมาจาก
พระราชดาํร ิ

แพร่ เดน่ชยั ไทยยอ้ย 560,886.47           1,940,119.51        2.04                           2,038.00                         

2362 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 540,774.89           1,903,884.85        2.04                           -                                  

2363 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หนองลาด นครศรธีรรมราช ท ุง่สง นาไมไ้ผ ่ 568,766.04           899,501.53           2.04                           -                                  

2364 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นซอ่ง ชว่งท ี= 2 ในพ ื:นท ี=โครงการจดัท ี=ดนิทาํกนิใหช้มุชน
ตามนโยบายรฐับาล _คทช._

เพชรบรุ ี แกง่กระจาน วงัจนัทร์ 579,280.09           1,432,091.68        2.04                           2,160.00                         

2365 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา นาหวา้ใหญ ่ 1,140,289.67        1,768,754.60        2.04                           -                                  

2366 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าศนูย์การฝึก สอ.รฝ. ชลบรุ ี สตัหบี เกลด็แกว้ 705,240.00           1,409,749.33        2.04                           1,916.00                         

2367 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยหวาย ชยัภมู ิ เมอืง ชลีอง 812,165.89           1,736,303.68        2.04                           -                                  

2368 บาํรงุรกัษาฝายทดน ํ:าหว้ยไมห้ม ื=น ฝั=งซา้ย _จดุท ี= 2_ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ปางหนิฝน 547,515.73           1,861,553.51        2.04                           -                                  

2369 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าตรงั นครศรธีรรมราช ท ุง่สง กะปาง 558,708.80           845,630.38           2.04                           863.00                            

2370 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมแ่จม่ตอนลา่ง เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ทา่ผา 461,327.26           2,011,123.43        2.03                           880.00                            

2371 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยทราย ตาก สามเงา วงัหมนั 515,400.67           1,904,575.33        2.03                           1,922.00                         

2372 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นโป่งชา้ง สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง ดา่นชา้ง 561,465.81           1,536,803.33        2.03                           -                                  บาํรงุรกัษา

2373 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองสง่น ํ:าพนมเศษ ชว่ง 2 นครสวรรค ์ ทา่ตะโก พนมเศษ 643,412.02           1,737,062.28        2.03                           1,879.00                         

2374 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        2.03                           -                                  บาํรงุรกัษา

2375 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าเย็น ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 490,865.73           1,979,503.47        2.03                           2,046.00                         

2376 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าบา้นบางฝนตก อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ ชมุพร ทา่แซะ รบัรอ่ 502,653.02           1,190,927.99        2.03                           1,800.00                         

2377 ฝายและคลองสง่น ํ:าบา้นเนนินมิติร สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมวง 630,466.43           789,301.03           2.03                           2,075.00                         

2378 ปรบัปรงุฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคตพรอ้มระบบกระจายน ํ:า อทุยัธาน ี หว้ยคต หว้ยคต 561,264.68           1,685,051.07        2.03                           802.00                            

2379 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา หว้ยกระเสยีว อทุยัธาน ี บา้นไร ่ ทพัหลวง 617,066.94           1,635,217.06        2.03                           873.00                            

2380 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืงตาก หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.49        2.03                           -                                  

2381 ฝายน ํ:าลน้กระบอืปวง ศรสีะเกษ ขขุนัธ ์ กนัทรารมย์ 1,048,448.25        1,631,608.44        2.03                           2,099.00                         

2382 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ วงัหมนั, วงัจนัทร ์_ ตาก สามเงา วงัหมนั 515,405.02           1,904,573.39        2.03                           2,180.00                         

2383 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ชมุโค _ สระน ํ:าดอนปลกัหม ู_ ชมุพร ปะทวิ ชมุโค 539,113.51           1,184,755.21        2.03                           2,087.00                         

2384 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ยางน ํ:ากลดัเหนอื _ อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเกษม _ เพชรบรุ ี หนองหญา้ปลอ้ง ยางน ํ:ากลดัเหนอื 567,689.26           1,455,223.29        2.03                           1,827.00                         

2385 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมล่าว เชยีงราย เทงิ เวยีง 624,607.15           2,177,059.51        2.03                           823.00                            

2386 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,910.51           2,012,449.04        2.03                           -                                  

2387 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยออ้ เชยีงราย แมส่รวย ป่าแดด 550,365.68           2,174,603.31        2.03                           2,152.00                         

2388 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 610,665.64           1,997,803.48        2.03                           -                                  

2389 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.60           2,178,303.32        2.03                           -                                  

2390 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึขดใหญ-่บงึขดนอ้ย สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี_อพ.สธ._

พษิณโุลก พรหมพริาม วงัวน 630,085.11           1,918,920.23        2.03                           2,220.00                         

2391 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ลาํเชยีงสา นครราชสมีา ปักธงชยั สะแกราช 826,150.93           1,616,990.65        2.03                           1,922.00                         

2392 อา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 800,865.89           1,683,203.65        2.03                           2,041.00                         

2393 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองละง ู สตลู ละง ู ปากน ํ:า 584,120.78           760,771.39           2.03                           830.00                            

2394 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,070.36           2,011,415.89        2.03                           -                                  

2395 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงผาผ ึ:ง-ศรคีรีรีกัษ์ _บา้นใหมช่ยัมงคล_ ตาก วงัเจา้ เชยีงทอง 517,454.00           1,831,784.05        2.03                           2,247.00                         

2396 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยออ้ สรุาษฎรธ์าน ี ดอนสกั ปากแพรก 573,934.97           1,012,399.02        2.03                           883.00                            

2397 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองสรา้งแข ้ อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ บ ุง่หวาย 1,116,490.49        1,683,184.31        2.03                           826.00                            

2398 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์คลองยม อตุรดติถ ์ ตรอน ขอ่ยสงู 593,969.00           1,930,190.00        2.03                           656.00                            

2399 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 556,065.81           1,495,703.27        2.03                           -                                  

2400 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นเขาสอ่งกลอ้ง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนั
เน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

นครนายก บา้นนา เขาเพ ิ=ม 729,391.99           1,591,131.99        2.02                           2,200.00                         

2401 อา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,265.67           2,108,403.38        2.02                           2,113.00                         

2402 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นเกาะจนัทร ์พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจาก
พระราชดาํร ิ

ชลบรุ ี เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ 752,742.03           1,485,060.00        2.02                           2,142.00                         
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2403 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองขนุทอง ระนอง เมอืง ราชกดู 455,465.58           1,081,002.25        2.02                           -                                  บาํรงุรกัษา

2404 อา่งเกบ็น ํ:าละวา้วงัควาย สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง วงัยาว 544,465.77           1,644,503.43        2.02                           2,020.00                         

2405 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ พชิยั นายาง 632,009.53           1,917,273.54        2.02                           -                                  

2406 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบก เชยีงใหม ่ แมอ่อน หว้ยแกว้ 527,865.71           2,083,803.40        2.02                           1,906.00                         

2407 check dam จดุท ี= 6 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,465.72           2,066,303.41        2.02                           500.00                            

2408 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        2.02                           675.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2409 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,280.75           1,988,151.13        2.02                           -                                  

2410 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะเฟือง เชยีงใหม ่ แมอ่าย ทา่ตอน 535,665.69           2,218,203.25        2.02                           2,002.00                         

2411 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ดอยลาน 604,000.00           2,180,000.13        2.02                           704.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2412 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึใหญ ,่บงึคาํออ้ กาฬสนิธ ุ์ หว้ยผ ึ:ง คาํบง 981,953.85           1,931,353.37        2.02                           1,868.00                         

2413 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นดอนหม ู หนองคาย เมอืงหนองคาย พระธาตบุงัพวน 891,510.93           1,964,622.70        2.02                           1,726.00                         

2414 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าแควใหญต่อนลา่ง กาญจนบรุ ี เมอืงกาญจนบรุ ี วงัดง้ 556,939.57           1,549,891.09        2.02                           824.00                            

2415 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        2.02                           -                                  

2416 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าฮอ่งตกีา ศรสีะเกษ วงัหนิ ศรสีาํราญ 1,053,222.60        1,655,732.43        2.02                           -                                  บาํรงุรกัษา

2417 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ตน้สะเดา ลาํปาง เสรมิงาม เสรมิขวา 521,465.73           2,003,503.45        2.02                           -                                  

2418 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบกระจายน ํ:าสะอาดศนูย์พฒันาโครงการหลวงหนองเขยีว เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เมอืงนะ 494,936.00           2,181,105.00        2.02                           673.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2419 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นทาสองทา่ ลาํพนู แมท่า ทาปลาดกุ 524,765.72           2,049,203.43        2.02                           1,863.00                         

2420 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยน ํ:าพรา้ว แพร่ เดน่ชยั ไทรยอ้ย 599,938.91           1,981,315.93        2.02                           2,053.00                         

2421 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํสะแทด นครราชสมีา เมอืงยาง กระเบ ื:องนอก 930,532.09           1,710,642.90        2.02                           820.00                            

2422 ฝายน ํ:าลน้แมป่ิง เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เมอืงนะ 493,145.74           2,066,303.41        2.02                           2,283.00                         

2423 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเหลา่ออ้ย (หนองงเูหลอืม) กาฬสนิธ ุ์ รอ่งคาํ เหลา่ออ้ย 1,004,038.39        1,800,523.19        2.02                           2,094.00                         

2424 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเหลา่ออ้ย _หนองงเูหลอืม_ กาฬสนิธ ุ์ รอ่งคาํ เหลา่ออ้ย 1,004,038.39        1,800,523.19        2.02                           2,014.00                         

2425 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบล ควนลงั _ สระน ํ:าพร2ุ _ สงขลา หาดใหญ ่ ควนลงั 658,610.80           771,038.59           2.02                           1,993.00                         

2426 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคาํบง _บงึใหญ ,่บงึคาํออ้_ กาฬสนิธ ุ์ หว้ยผ ึ:ง คาํบง 1,015,486.90        1,845,595.42        2.02                           1,981.00                         

2427 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลควนทอง ( พรบุา้นทา่จนัทร1์, พรบุา้นทา่จนัทร2์, พรบุา้นทา่จนัทร3์ ) นครศรธีรรมราช ขนอม ควนทอง 588,077.76           1,024,216.12        2.02                           1,947.00                         

2428 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบล ควนทอง _ พรบุา้นทา่จนัทร1์, พรบุา้นทา่จนัทร2์, พรบุา้น
ทา่จนัทร3์ _

นครศรธีรรมราช ขนอม ควนทอง 588,077.76           1,024,216.12        2.02                           1,940.00                         

2429 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลพระธาตบุงัพวน _หนองน ํ:า บา้นดอนหม_ู หนองคาย เมอืงหนองคาย พระธาตบุงัพวน 891,703.98           1,963,962.16        2.02                           1,881.00                         

2430 ฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิแดง อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นจนัทร์ 955,231.50           1,972,056.84        2.02                           2,041.00                         

2431 บาํรงุรกัษาฝายก ั :นน ํ:าเคม็บา้นคลองสองปาก สตลู ทา่แพ สาคร 594,966.24           750,800.80           2.02                           -                                  

2432 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าสหกรณ ์5 แมว่ะ เชยีงใหม ่ แมอ่อน สหกรณ ์ 525,665.71           2,085,403.39        2.02                           -                                  บาํรงุรกัษา

2433 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงโป่งคาํ ระยะ
ท ี= 2

นา่น สนัตสิขุ พงษ์ 708,092.00           2,089,405.01        2.02                           730.00                            

2434 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 982,906.47           1,958,047.90        2.02                           -                                  

2435 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงหว้ยเป้า_
บา้นหว้ยเป้า_

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ท ุง่ขา้วพวง 495,007.40           2,163,847.39        2.02                           721.00                            

2436 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิดาํ เชยีงราย แมส่รวย ทา่กอ๊ 553,265.67           2,159,103.32        2.02                           -                                  

2437 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        2.02                           -                                  

2438 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึบอน พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ นครสวรรค ์ บรรพตพสิยั ทา่ง ิ:ว,หกูวาง 606,683.00           1,759,783.94        2.02                           737.00                            

2439 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสะพานขาด เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ นาง ั=ว 982,906.47           1,958,047.90        2.02                           -                                  

2440 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้ท ุง่ป่าเนตร พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํปาง เมอืงปาน หวัเมอืง 555,120.00           2,097,226.07        2.02                           744.00                            

2441 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,465.72           2,008,503.46        2.02                           -                                  

2442 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมว่ง เชยีงใหม ่ จอมทอง สบเต ี:ย 525,065.72           2,062,603.41        2.02                           2,088.00                         

2443 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  หนองงเูหลอืม กาฬสนิธ ุ์ รอ่งคาํ เหลา่ออ้ย 1,005,651.90        1,803,072.95        2.02                           1,790.00                         

2444 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าลาํหว้ยลมุพกุ มหาสารคาม นาเชอืก เขวาไร ่ 936,733.14           1,754,517.52        2.02                           676.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2445 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยพานมลู รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน ดงกลาง 996,762.42           1,752,379.98        2.01                           730.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2446 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยรากไถ ตอน 4 รอ้ยเอด็ เมอืงรอ้ยเอด็ สะอาดสมบรูณ ์ 991,896.73           1,772,871.95        2.01                           2,276.00                         

2447 อา่งเกบ็น ํ:าวงัสม้ป่อย ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง สวนผ ึ:ง 539,965.79           1,499,603.27        2.01                           2,003.00                         

2448 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นแกง้กฐนิ
พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

อาํนาจเจรญิ เมอืงอาํนาจเจรญิ นาหมอมา้ 1,085,226.49        1,765,116.54        2.01                           713.00                            

2449 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมม่ะลอ _บา้นใหมพ่ฒันาสนัต_ิ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 438,589.00           2,063,938.07        2.01                           2,164.00                         

2450 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 982,906.47           1,958,047.90        2.01                           -                                  

2451 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าป่าสกัสว่นท ี= 2 _คลองตะเบาะ_ เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ น ํ:ารอ้น 729,167.27           1,802,062.47        2.01                           849.00                            

2452 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 547,515.73           1,861,553.51        2.01                           -                                  บาํรงุรกัษา

2453 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองดอนหงษ์ สพุรรณบรุ ี สองพ ี=นอ้ง ดอนมะนาว 612,368.00           1,566,777.93        2.01                           2,248.00                         

2454 อนรุกัษ์ฟื: นฟทู ุง่โพธ ิVทองหรอืท ุง่คาํหยาด จ.อา่งทอง อ.โพธิVทอง ต.คาํหยาด ต.โคกพทุธา 643,916.38           1,620,687.99        2.01                           1,666.00                         

2455 _ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าโกรกรกฟ้า_ ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าโคกลกูฟ้า บรุรีมัย์ โนนสวุรรณ ท ุง่จงัหนั_ดงอจีาน_ 999,848.77           1,617,473.37        2.01                           1,903.00                         
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ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

2456 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมล่ะนา เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมศ่กึ 428,265.78           2,047,103.43        2.01                           -                                  

2457 check weir จดุท ี= 2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,865.72           2,067,003.41        2.01                           500.00                            

2458 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้วดัท ุง่หา่ง เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 520,565.72           2,148,303.33        2.01                           -                                  

2459 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า สระบา้นคลองแปด จ.ปทมุธาน ี อ.ลาํลกูกา ต.ลาํลกูกา 691,787.00           1,540,426.00        2.01                           2,003.00                         

2460 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงเลอตอ _บา้นหว้ยโป่ง_ ตาก  แมร่ะมาด แมต่ ื=น 440,834.72           1,903,057.39        2.01                           1,846.00                         

2461 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองคอปลอ้ง กาํแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรุ ี วงัชะโอน 606,865.75           1,789,103.52        2.01                           -                                  

2462 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลลาํลกูกา _สระบา้นคลองแปด 1_ ปทมุธาน ี ลาํลกูกา ลาํลกูกา 691,781.68           1,540,423.42        2.01                           2,039.00                         

2463 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บา้นแกง้,ผกัปัง_ ชยัภมู ิ ภเูขยีว ผกัปัง 833,582.58           1,816,293.33        2.01                           2,033.00                         

2464 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเวยีงเหนอื _หนองเดยีง_ ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ เวยีงเหนอื 1,112,557.91        1,626,090.61        2.01                           1,958.00                         

2465 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลบวันอ้ย _กดุนาแซง_ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,086,576.91        1,681,327.55        2.01                           1,954.00                         

2466 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายลาํเชยีงสา นครราชสมีา ปักธงชยั สะแกราช 826,150.93           1,616,990.65        2.01                           -                                  

2467 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเดยีง ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ เวยีงเหนอื 1,112,555.23        1,626,086.91        2.01                           1,665.00                         

2468 บาํรงุรกัษาประตรูะบายน ํ:ากนัน ํ:ายอ้นและฝาย พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,322.38           2,164,333.18        2.01                           -                                  

2469 บาํรงุรกัษาบา้นโฮง่มะคา่ เชยีงใหม ่ จอมทอง บา้นแปะ 459,474.22           2,013,221.54        2.01                           -                                  

2470 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 594,065.67           2,005,603.47        2.01                           -                                  บาํรงุรกัษา

2471 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองกนักงพรอ้มระบบกระจายน ํ:า ชยัภมู ิ จตัรุสั ละหาน 815,738.30           1,733,430.19        2.01                           2,171.00                         

2472 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบา้นยือรงิ ปัตตาน ี ยะหริ=ง ตนัหยงดาลอ 767,753.82           750,224.94           2.01                           862.00                            

2473 บาํรงุรกัษาสรา้ง ปตร. รอ่งแช ่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,322.38           2,164,333.18        2.01                           -                                  

2474 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นนาแก หนองบวัลาํภ ู นาวงั นาแก 825,455.27           1,921,814.03        2.01                           -                                  

2475 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อ.กยุบรุ ีอ.สามรอ้ยยอด ต.เขาแดง ต.สามรอ้ยยอด ต.ไรเ่กา่ 601,395.82           1,353,703.67        2.01                           2,051.00                         

2476 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ พะเยา เมอืงพะเยา แมน่าเรอื 585,195.28           2,111,613.69        2.01                           734.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2477 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืง หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.50        2.01                           1,893.00                         

2478 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูกม้ลงิคลองบางไผ ่ ชลบรุ ี สตัหบี พลตูาหลวง 715,571.01           1,404,212.19        2.01                           1,802.00                         

2479 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุกล ุม่เกษตรแปลงใหญ ่_วสิาหกจิชมุชนกล ุม่พฒันามะมว่งเพ ื=อคณุภาพบา้นปาง
เฟือง_

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ปิงโคง้ 501,617.20           2,153,896.75        2.01                           703.00                            

2480 อนรุกัษ์ฟื: นฟพูรคุวนข ี:เส ี:ยน จ.พทัลงุ จ.สงขลา จ.
นครศรธีรรมราช

อ.ระโนด อ.หวัไทร อ.ควน
ขนนุ

ต.เครง๊ ต.บา้นขาว ต.ตะเครยีะ ต.
ควนขะลกิ ต.ทะเลนอ้ย ต.ระโนด ต.

พนางตงุ ต.มะกอกเหนอื

626,426.19           860,636.30           2.01                           1,585.00                         

2481 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยข ี:เหลก็ นครศรธีรรมราช พรหมครี ี พรหมโลก 594,166.14           939,201.72           2.01                           1,858.00                         

2482 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าภายในพ ื:นท ี=ตาํบลปากแพรก ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพานนอ้ย ปากแพรก 547,257.43           1,221,696.86        2.01                           1,887.00                         

2483 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,399.25           2,108,272.05        2.01                           -                                  

2484 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าบงึทา่เรอืทอง ชยันาท วดัสงิห ์ มะขามเฒา่ 613,624.37           1,685,890.62        2.00                           1,883.00                         

2485 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมท่ะลาย พะเยา จนุ จนุ 556,065.81           1,495,703.27        2.00                           -                                  

2486 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าพาน อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 933,900.45           1,979,141.80        2.00                           -                                  

2487 บาํรงุรกัษาcheck dam จดุท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,165.72           2,064,803.41        2.00                           -                                  

2488 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าภายในตาํบลไรร่ถ สพุรรณบรุ ี ดอนเจดยี์ ไรร่ถ 613,446.83           1,612,920.86        2.00                           1,810.00                         

2489 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า สระน ํ:า บา้นโปรง่ดนิดาํ ชยัภมู ิ ภเูขยีว บา้นแกง้ 831,835.92           1,816,490.49        2.00                           1,790.00                         

2490 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืงพะเยา แมน่าเรอื 982,906.47           1,958,047.90        2.00                           -                                  

2491 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 593,565.69           1,969,003.49        2.00                           2,223.00                         

2492 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นควนเค ี=ยม พทัลงุ ปากพยูน ฝาละม ี 640,866.43           812,701.16           2.00                           2,110.00                         

2493 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้คลองน ํ:าไหล กาํแพงเพชร คลองลาน คลองน ํ:าไหล 533,464.87           1,790,909.42        2.00                           842.00                            

2494 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุกล ุม่นาแปลงใหญ ่ ชยันาท มโนรมย์ ค ุง้สาํเภา 616,095.25           1,692,925.27        2.00                           2,168.00                         

2495 ระบบสง่น ํ:าดว้ยไฟฟ้าฝายวงักระโดด ศรสีะเกษ วงัหนิ ดวนใหญ ่ 1,064,143.37        1,660,345.78        2.00                           1,889.00                         

2496 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ลาํชบีา้นไรล่าํช ี ชยัภมู ิ เนนิสงา่ กะฮาด 821,748.52           1,736,872.58        2.00                           715.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2497 ฝายน ํ:าลน้ลาํพลบัพลา สรุนิทร์ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 1,012,441.88        1,713,380.74        2.00                           1,859.00                         

2498 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยใหญ ่ เพชรบรุ ี เขายอ้ย เขายอ้ย 585,494.00           1,460,599.98        2.00                           2,220.00                         

2499 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าป่าสกัสว่นท ี= 3 _คลองน ํ:าว ื=ง_ เพชรบรูณ ์ หนองไผ ่ บา้นโภชน ์ 721,237.07           1,759,066.90        2.00                           854.00                            

2500 ฝายฯป้องกนัน ํ:าเคม็หว้ยหวาย สงขลา ควนเนยีง บางเหรยีง 655,266.55           792,001.06           2.00                           1,973.00                         

2501 ฝายน ํ:าลน้บา้นสองหอ้ง มหาสารคาม บรบอื กาํพ ี: 943,410.96           1,769,237.74        2.00                           2,083.00                         

2502 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าแควนอ้ย จ.กาญจนบรุ ี อ.เมอืง อ.ไทรโยค อ.ทอง
ผาภมู ิ

ต.หนองหญา้ ต.เกาะสาํโรง ต.กลอน
โด ต.วงัเย็น ต.จรเขเ้ผอืก ต.บา้นเกา่ 
ต.สงิห ์ต.ล ุม่ส ุม่ ต.วงักระแจะ ต.ไทร
โยค ต.ล ิ=นถ ิ=น ต.หนิดาด ต.ทา่ขนนุ

498,460.14           1,581,138.75        2.00                           1,566.00                         

2503 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระเกบ็น ํ:าบา้นวงัธาร พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงใหม ่ สนักาํแพง รอ้งววัแดง 524,326.00           2,072,474.05        2.00                           682.00                            

2504 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,366.10           1,603,503.83        2.00                           -                                  บาํรงุรกัษา

2505 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองอจีอ่ยพรอ้มระบบกระจายน ํ:า กาฬสนิธ ุ์ กมลาไสย ดงลงิ 999,486.41           1,801,756.48        2.00                           1,803.00                         

2506 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าลาํหว้ยถ ํ:าเตา่ มหาสารคาม โกสมุพสิยั แกง้แก 940,058.49           1,790,564.27        2.00                           745.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2507 อา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,465.72           2,008,503.46        2.00                           2,193.00                         

2508 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึผอืฮ ีพรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ยโสธร เมอืงยโสธร นาสะไมย์ 1,062,364.08        1,766,949.55        2.00                           675.00                            
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ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

2509 เพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล ( หาดทา่เสา, มะขามเฒา่ ) ชยันาท เมอืงชยันาท หาดทา่เสา 613,627.79           1,685,888.34        2.00                           2,010.00                         

2510 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ หาดทา่เสา, มะขามเฒา่ _ ชยันาท วดัสงิห ์ มะขามเฒา่ 613,627.79           1,685,888.34        2.00                           1,821.00                         

2511 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
เพ ื=อพฒันาระบบสง่น ํ:าศนูย์วจิยัและพฒันาโคเน ื:อ

ลพบรุ ี ลาํสนธ ิ หนองรี 754,759.20           1,686,147.15        2.00                           728.00                            

2512 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นจาํตาเหนิ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 514,165.72           2,043,903.42        2.00                           2,047.00                         

2513 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยกดุหวัควาย สกลนคร สวา่งแดนดนิ หนองหลวง 965,540.34           1,926,700.00        2.00                           -                                  

2514 ฝายน ํ:าลน้ลาํชบีา้นไรล่าํช ี ชยัภมู ิ เนนิสงา่ กะฮาด 821,861.87           1,737,021.70        2.00                           2,002.00                         

2515 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:ายัง ยโสธร เมอืงยโสธร คอ้เหนอื 1,036,330.53        1,753,554.70        2.00                           822.00                            

2516 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตหิม ูเ่กาะลนัตา จ.กระบ ี= อ.เกาะลนัตาใหญ ่อ.เกาะ
ลนัตา

ต.เกาะลนัตานอ้ย ต.เกาะกลาง 510,926.44           825,722.86           2.00                           1,699.00                         

2517 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้แมง อาํนาจเจรญิ ชานมุาน ชานมุาน 1,140,912.06        1,803,924.59        2.00                           1,797.00                         

2518 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บงึขอยอ กาฬสนิธ ุ์ ฆอ้งชยัพฒันา ฆอ้งชยัพฒันา 977,665.51           1,801,786.61        2.00                           1,542.00                         

2519 ปรบัปรงุฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าคลองแต ้เช ื=อมตอ่สระเกบ็น ํ:าบา้นโกรกลกึ เช ื=อมตอ่สระเกบ็น ํ:าเหมอืงแร ่สนบัสนนุน ํ:าเพ ื=อ
การอปุโภค

อทุยัธาน ี ลานสกั น ํ:ารอบ 564,639.01           1,719,889.99        2.00                           827.00                            

2520 ระบบสง่น ํ:าจากฝายลาํเชยีงสา นครราชสมีา ปักธงชยั สะแกราช 826,150.93           1,616,990.65        2.00                           1,904.00                         

2521 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้วงัสะแกง ลาํพนู เวยีงหนองลอ่ง หนองลอ่ง 468,700.18           2,037,780.53        2.00                           713.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2522 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        2.00                           -                                  

2523 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าเพชรบรุตีอนลา่ง ราชบรุ ี ปากทอ่ ท ุง่หลวง 579,943.68           1,481,677.82        1.99                           837.00                            

2524 อา่งเกบ็น ํ:าปลาคณู รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ เมอืงไพร 1,037,196.84        1,772,898.07        1.99                           2,213.00                         

2525 ปรบัปรงุประสทิธภิาพคลองโตะ๊แก นราธวิาส ยี=งอ จอเบาะ 795,536.00           705,694.04           1.99                           826.00                            

2526 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าขาว เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย มอ่นจอง 445,365.76           1,922,003.50        1.99                           2,108.00                         

2527 ฝายน ํ:าลน้หว้ยโพง ยโสธร ไทยเจรญิ คาํเตย 1,075,517.76        1,784,602.52        1.99                           1,895.00                         

2528 ฝายน ํ:าลน้หว้ยไขเ่นา่ สงขลา รตัภมู ิ เขาพระ 631,466.46           784,201.00           1.99                           2,206.00                         

2529 กอ่สรา้งอา่งเกบ็น ํ:าแมด่งกลาง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ลาํปาง เถนิ แมป่ะ 533,737.00           1,957,676.06        1.99                           2,104.00                         

2530 ฝายน ํ:าลน้คลองเปียด นครศรธีรรมราช ฉวาง หว้ยปรกิ 551,465.95           950,601.75           1.99                           2,215.00                         

2531 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเคยีน นา่น ปัว เจดยี์ชยั 652,018.43           2,075,182.79        1.99                           740.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2532 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,365.72           2,068,203.41        1.99                           1,807.00                         

2533 ฝายน ํ:าลน้แมง่ดั เชยีงใหม ่ พรา้ว สนัทราย 516,765.72           2,147,603.33        1.99                           2,041.00                         

2534 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นท ุง่ยาว ลาํพนู เมอืง ศรบีวับาน 506,765.73           2,046,403.42        1.99                           -                                  

2535 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยข ี:เหลก็ นครศรธีรรมราช พรหมครี ี พรหมโลก 594,166.14           939,201.72           1.99                           -                                  

2536 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืงพะเยา ทา่จาํปี 982,906.47           1,958,047.90        1.99                           -                                  

2537 ฝายน ํ:าลน้กดุศรภีมู ิ ชยัภมู ิ ภเูขยีว กดุยม 840,565.78           1,815,503.73        1.99                           2,193.00                         

2538 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวน สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 555,365.72           1,922,803.50        1.99                           -                                  บาํรงุรกัษา

2539 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมท่อ้ ตาก เมอืง แมท่อ้ 509,865.74           1,861,703.51        1.99                           1,888.00                         

2540 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนกลาง _หว้ยโจ_้ ลาํปาง เมอืงลาํปาง ปงแสนทอง 555,761.37           2,026,135.11        1.99                           867.00                            

2541 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าปิงสว่นท ี= 3 เชยีงใหม ่ ฮอด ฮอด 456,352.51           1,999,715.88        1.99                           849.00                            

2542 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลบอ่ทอง,ตาํบลเขานอ้ย) ชลบรุ ี บอ่ทอง บอ่ทอง เขานอ้ย 781,434.78           1,454,047.31        1.99                           2,052.00                         

2543 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองแรง้เฒา่ นครราชสมีา พมิาย โบสถ ์ 893,221.42           1,689,350.93        1.99                           1,793.00                         

2544 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองบวัดง อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ ทา่ชา้ง 1,146,818.48        1,696,367.67        1.99                           2,187.00                         

2545 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงันองเหนอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,038,544.96        1,974,018.09        1.99                           -                                  

2546 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้สงักะ กาฬสนิธ ุ์ คาํมว่ง ท ุง่คลอง 994,165.63           1,880,903.97        1.99                           -                                  

2547 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,207.68           2,105,219.61        1.99                           -                                  

2548 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าเข ื=อนป่าสกัชลสทิธ ิV จ.ลพบรุ ี
จ.สระบรุ ี

อ.ทา่หลวง อ.พฒันานคิม 
อ.ชยับาดาล  อ.วงัมว่ง

ต.ทา่ดนิดาํ ต.หนองยายโตะ๊ ตใบวัชมุ
 ต.นาโสม ต.ซบัตะเคยีน

725,557.43           1,674,275.22        1.99                           1,949.00                         

2549 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงเลอตอ _บา้นทวีะเบยทะ_ ตาก  แมร่ะมาด แมต่ ื=น 438,361.90           1,905,667.85        1.99                           1,967.00                         

2550 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืงตาก หนองบวัใต ้ 982,906.47           1,958,047.90        1.99                           -                                  

2551 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากคลองอา้ยโต พทัลงุ ควนขนนุ พนมวงัก ์ 613,866.26           846,701.30           1.99                           -                                  

2552 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํนางรอง บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 908,966.00           1,640,103.78        1.99                           -                                  

2553 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตหิาดนพรตันธ์าราหม ูเ่กาะพพี ี จ.กระบ ี= อ.เมอืงกระบ ี= ต.หนองทะเล ต.อา่วนาง ต.ไสไทย 
ต.ปากน ํ:า

477,826.57           889,499.67           1.99                           2,047.00                         

2554 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าเช ื=อมโยงแหลง่น ํ:าในพ ื:นท ี=
 ตาํบลวงัยาง - ตาํบลศรปีระจนัต ์

สพุรรณบรุ ี ศรปีระจนัต ์ วงัยาง,
ศรปีระจนัต ์

628,373.60           1,612,351.13        1.99                           1,861.00                         

2555 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        1.99                           675.00                            

2556 บาํรงุรกัษาcheck dam จดุท ี= 4 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,165.72           2,065,203.42        1.99                           -                                  

2557 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,565.40           2,104,894.18        1.99                           1,881.00                         

2558 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยยะอ ุ ตาก แมส่อด ดา่นแมล่ะเมา 480,565.74           1,851,503.50        1.99                           -                                  

2559 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลเทอดไทย _จดุท ี= 1_ จาํนวน 3 แหง่ _บา้นแสนเมอืงโก, บา้นขาแหย่ง, บา้นจะ
ทอ_

เชยีงราย แมฟ่้าหลวง เทอดไทย 562,333.00           2,242,137.99        1.99                           718.00                            

2560 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัออ้ยหน ู สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 981,557.70           1,955,345.47        1.99                           -                                  
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2561 บาํรงุรกัษาความยาว 5,430 เมตร พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 623,441.08           2,159,732.52        1.99                           -                                  

2562 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะพรอ้มระบบสง่น ํ:า สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,972.91           1,898,740.79        1.99                           657.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2563 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น และระบบกระจายน ํ:า ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,033.42           2,011,339.01        1.99                           862.00                            

2564 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 688,465.75           1,879,003.57        1.99                           2,259.00                         

2565 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าละหานนา ขอนแกน่ แวงนอ้ย ละหานนา 858,065.83           1,749,103.75        1.99                           -                                  บาํรงุรกัษา

2566 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองน ํ:าไหล กาํแพงเพชร คลองลาน คลองน ํ:าไหล 532,965.74           1,790,603.50        1.98                           -                                  

2567 บาํรงุรกัษาฝายใตส้ะพานบา้นวงัตะเคยีน กาํแพงเพชร เมอืง อา่งทอง 550,865.75           1,790,103.50        1.98                           -                                  

2568 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 982,906.47           1,958,047.90        1.98                           -                                  

2569 ฝายน ํ:าลน้หนองเมก็ ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หนองเมก็ 899,065.84           1,747,303.81        1.98                           2,037.00                         

2570 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าพระองค ์ อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นดงุ 947,831.44           1,965,105.03        1.98                           1,827.00                         

2571 ปรบัปรงุประสทิธภิาพพรเุขาจนัทร์ ตรงั วงัวเิศษ เขาวเิศษ 549,156.87           849,702.15           1.98                           812.00                            

2572 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นแมล่อบ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 485,877.00           2,017,579.00        1.98                           716.00                            

2573 อา่งเกบ็น ํ:าบงึพฤกชยั กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ หมมูน่ 998,765.66           1,857,003.98        1.98                           2,063.00                         

2574 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:ากดุฝักพรา้ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี หนองบอ่ 1,117,033.07        1,690,130.27        1.98                           1,998.00                         

2575 ฝายน ํ:าลน้ท ุง่น ํ:าแตม้ เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ ดอยเตา่ 495,165.73           2,115,203.36        1.98                           1,892.00                         

2576 บาํรงุรกัษาปตร. เช ื=อมแกม้ลงิหนองกะโละ๊กบัรอ่งโบสถ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 621,486.53           2,158,649.40        1.98                           -                                  

2577 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้เพ ื=อการเกษตรท ี= 2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,965.71           2,077,103.40        1.98                           -                                  

2578 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าภายในวทิยาลยัการเกษตร สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง ดา่นชา้ง 574,906.00           1,639,428.99        1.98                           1,828.00                         

2579 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืงตาก หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.49        1.98                           -                                  

2580 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํกระจวน ชยัภมู ิ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว 798,804.35           1,746,523.78        1.98                           837.00                            

2581 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หนองชมุเหด็และระบบสง่น ํ:า อทุยัธาน ี สวา่งอารมณ ์ พลวงสองนาง 570,833.80           1,720,398.35        1.98                           706.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2582 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา คลองสวนหมาก กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร นาบอ่คาํ 553,234.38           1,823,845.08        1.98                           868.00                            

2583 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 556,065.81           1,495,703.27        1.98                           -                                  

2584 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่บี 490,365.74           1,984,403.46        1.98                           -                                  

2585 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะ สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,865.73           1,899,603.51        1.98                           -                                  

2586 check dam จดุท ี= 2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.71           2,064,903.41        1.98                           500.00                            

2587 ปรบัปรงุฟื: นฟสูระเกบ็น ํ:าประด ูส่ามนางเช ื=อมตอ่สระเกบ็น ํ:าทรพัย์บอ่หวา้เช ื=อมตอ่สระเกบ็น ํ:าดงสม้จนี พรอ้มระบบ
กระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

ชยันาท วดัสงิห ์ วงัหมนั 596,552.45           1,675,181.05        1.98                           695.00                            

2588 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองตาจา่ ราชบรุ ี เมอืงราชบรุ ี ค ุง้น ํ:าวน,ค ุง้กระถนิ 596,287.81           1,489,349.60        1.98                           1,966.00                         

2589 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        1.98                           1,940.00                         

2590 กอ่สรา้งอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมเ่หยีะนอ้ย พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงใหม ่ เมอืงเชยีงใหม ่ แมเ่หยีะ 490,640.00           2,074,774.05        1.98                           1,983.00                         

2591 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแหง นา่น นานอ้ย นานอ้ย 687,470.41           2,048,275.65        1.98                           888.00                            

2592 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุนาแซง ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ บวันอ้ย 1,086,580.76        1,681,329.45        1.98                           1,789.00                         

2593 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองตะแบง บรุรีมัย์ พลบัพลาชยั ป่าชนั 959,041.64           1,631,752.62        1.98                           1,738.00                         

2594 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ฝายสามรอ้ย ขอนแกน่ หนองเรอื บา้นเมง็ 867,911.03           1,821,522.18        1.98                           1,669.00                         

2595 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยลาํตะเพนิ กาญจนบรุ ี หนองปรอื หนองปรอื 550,915.78           1,616,803.42        1.98                           -                                  

2596 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองสมยุ กาํแพงเพชร คลองลาน โป่งน ํ:ารอ้น 530,365.74           1,813,103.51        1.98                           -                                  

2597 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลนับา้นตาํแย มหาสารคาม นาเชอืก สนัป่าตอง 939,200.26           1,741,252.64        1.98                           -                                  

2598 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยโพง ยโสธร ไทยเจรญิ คาํเตย 1,077,546.18        1,786,416.00        1.98                           709.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2599 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองบาเจาะ นราธวิาส บาเจาะ บาเจาะ 793,367.33           721,700.88           1.98                           -                                  

2600 ฝายน ํ:าลน้คลองเสรจ็ ชมุพร ละแม ท ุง่คาวดั 504,965.75           1,081,702.25        1.98                           2,264.00                         

2601 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืง แมน่าเรอื 585,165.65           2,111,603.38        1.98                           -                                  บาํรงุรกัษา

2602 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าในพ ื:นท ี=เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าซบัลงักา เพ ื=อสนบัสนนุแหลง่น ํ:าใหส้ตัวป์่า _โครงการภายใต ้
ความรว่มมอืหนว่ยงานภายในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิ=งแวดลอ้ม_

ลพบรุ ี ลาํสนธ ิ กดุตาเพชร 754,751.55           1,737,735.56        1.97                           2,007.00                         

2603 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแขม ลาํปาง แมพ่รกิ แมป่ ุ 514,216.64           1,933,439.18        1.97                           1,581.00                         

2604 บาํรงุรกัษาระบบน ํ:าเพ ื=อการเกษตรพ ื:นท ี=เทดิพระเกยีรตฯิ เลย เอราวณั ผาอนิทรแ์ปลง 816,665.59           1,920,503.68        1.97                           -                                  

2605 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกกรวด นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 855,204.29           1,606,808.93        1.97                           -                                  

2606 อา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 524,965.71           2,069,103.40        1.97                           2,225.00                         

2607 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 982,906.47           1,958,047.90        1.97                           -                                  

2608 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมท่อ้ ตาก เมอืง แมท่อ้ 509,865.74           1,861,703.51        1.97                           -                                  

2609 อนรุกัษ์ฟื: นฟพูรแุมร่าํพงึ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อ.บางสะพาน ต.แมร่าํพงึ 559,920.93           1,239,159.99        1.97                           1,546.00                         

2610 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองละม ั=ง นครราชสมีา ดา่นขนุทด ตะเคยีน 791,465.88           1,673,303.63        1.97                           -                                  บาํรงุรกัษา

2611 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ พชิยั นายาง 632,009.53           1,917,273.54        1.97                           -                                  

2612 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ชยันาท พบพระ รวมไทยพฒันา 478,675.00           1,818,854.00        1.97                           730.00                            

2613 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหนองลาดม ั=ง กาฬสนิธ ุ์ หนองกงุศร ี โคกเครอื 974,865.74           1,817,503.95        1.97                           -                                  

2614 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยโมง บา้นลาน อดุรธาน ี บา้นผอื จาํปาโมง 856,495.53           1,950,023.71        1.97                           -                                  

2615 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,665.61           2,180,303.31        1.97                           -                                  
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2616 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบก เชยีงใหม ่ แมอ่อน หว้ยแกว้ 527,865.71           2,083,803.40        1.97                           2,022.00                         

2617 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึขามหวาน หนองคาย รตันวาปี รตันวาปี 940,839.65           2,017,639.15        1.97                           2,020.00                         

2618 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระน ํ:าสาธารณะ หนองคาย เมอืงอดุรธาน ี บา้นจั=น 903,208.73           1,921,499.59        1.97                           1,935.00                         

2619 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแอก สกลนคร โพนนาแกว้ บา้นโพน 1,071,999.37        1,917,620.96        1.97                           1,679.00                         

2620 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้แมโ่กนเกน พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ตาก แมส่อด มหาวนั 458,425.00           1,833,575.06        1.97                           728.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2621 ฝายคลองแดน ตราด แหลมงอบ คลองใหญ ่ 557,936.43           2,133,733.71        1.97                           2,218.00                         

2622 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าสา นา่น เวยีงสา กลางเวยีง 685,418.28           2,054,044.89        1.97                           828.00                            

2623 check dam จดุท ี= 1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.71           2,064,903.41        1.97                           500.00                            

2624 ปรบัปรงุเพ ิ=มปรมิาณน ํ:าตน้ทนุพรอ้มกอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุกองรอ้ยตาํรวจตะเวนชายแดนท ี= 434 พทัลงุ เมอืงพทัลงุ ควนมะพรา้ว 623,384.98           836,514.04           1.97                           806.00                            

2625 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        1.97                           2,249.00                         

2626 ฝายน ํ:าลน้หว้ยโซม หนองบวัลาํภ ู โนนสงั ปางก ู่ 880,566.62           1,881,284.77        1.97                           2,168.00                         

2627 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมม่าลยั เชยีงใหม ่ แมแ่ตง สนัมหาพน 490,365.74           2,114,303.37        1.97                           1,913.00                         

2628 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:ามลูสว่นท ี=3 อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ ทา่ลาด 1,116,373.17        1,683,356.73        1.97                           817.00                            

2629 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าป่าสกั (ตอนบน) จ.เลย จ.เพชรบรูณ ์จ.
ลพบรุ ีจ.สระบรุ ีจ.
พระนครศรอียุธยา

อ.ดา่นซา้ย อ.หลม่เกา่ อ.
หลม่สกั อ.เมอืงเพชรบรูณ ์
อ.หนองไผ ่อ.บงึสามพราน 

อ.ศรเีทพ อ.ชยับาดาล

ต.วงัยาง ต.ตาดกลอย ต.ศลิา ต.หนิ
ฮาว ต.ทา่อบิญุ  ต.หว้ยไร ่ต.สกิหลง 
ต.หลม่สกั ต.ลานบา่ ต.บา้นไร ่ต.นางวั
 ต.ดงมลูเหลก็ ต.ในเมอืง ต.ชอนไพร
 ต.ระวงั ต.หวัโป่ง ต. นาเฉลยีง ต.วงั
โบสถ ์ต.ระวงั ต.หว้ยสะแก ต.ทา่แดง
 ต.กองทลู ต.เพชรละคร ต.กนัจ ุต.บงึ

กระจบั ต.สามแยก ต.

678,114.81           1,603,957.23        1.97                           1,802.00                         

2630 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นจรสั สรุนิทร์ บวัเชด จรสั 1,035,391.30        1,601,449.23        1.97                           -                                  บาํรงุรกัษา

2631 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        1.97                           709.00                            

2632 ฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง อดุรธาน ี วงัยาง วงัยาง 713,165.88           1,643,203.53        1.97                           2,173.00                         

2633 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล หนองปืนอาํนวย (ตาํบลคลองก ิ=ว,ตาํบลหนองเสอืชา้ง) ชลบรุ ี บา้นบงึ  คลองก ิ=ว หนองเสอืชา้ง 742,717.87           1,448,285.98        1.97                           1,655.00                         

2634 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้แมค่าวโตน เชยีงราย พาน สนักลาง 578,907.50           2,166,562.24        1.97                           828.00                            

2635 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงหว้ยลกึ เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ปิงโคง้ 508,130.00           2,163,061.00        1.97                           707.00                            

2636 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าฝายน ํ:าลน้โคง้ศรราม สนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตร 2,000 ไร ่ พงังา ครุะบรุ ี บางวนั 441,977.65           1,004,639.05        1.96                           1,885.00                         

2637 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึกาํแพง หนองคาย ศรเีชยีงใหม ่ พานพรา้ว 881,201.66           1,987,629.95        1.96                           2,080.00                         

2638 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองนาแซง อบุลราชธาน ี สวา่งวรีะวงศ ์ สวา่ง 1,154,493.32        1,700,160.43        1.96                           1,782.00                         

2639 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นบา้นถอ่น หนองคาย ทา่บอ่ บา้นถอ่น 887,347.07           1,969,528.12        1.96                           1,538.00                         

2640 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลผาชา้งนอ้ย _จดุท ี= 1_ จาํนวน 3 แหง่ _บา้นน ํ:าคะ, บา้นหว้ยเฟือง, บา้นน ํ:าตม้_

พะเยา ปง ผาชา้งนอ้ย 654,328.00           2,142,438.66        1.96                           1,811.00                         

2641 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 556,065.81           1,495,703.27        1.96                           -                                  

2642 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงโหลง่ขอด _จาํนวน 1 แหง่_ เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 531,531.00           2,113,987.00        1.96                           2,285.00                         

2643 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:ากดุชมพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย คอนกาม 1,076,561.18        1,687,400.37        1.96                           -                                  

2644 บาํรงุรกัษาหว้ยโปรง่ เชยีงใหม ่ จอมทอง ดอยแกว้ 466,835.68           2,034,701.50        1.96                           -                                  

2645 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.72           2,105,494.17        1.96                           -                                  

2646 ฝายน ํ:าลน้แมล่ะนา เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมศ่กึ 428,265.78           2,047,103.43        1.96                           1,815.00                         

2647 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา หว้ยตะเพนิ กาญจนบรุ ี บอ่พลอย หนองก ุม่ 542,873.24           1,560,237.72        1.96                           846.00                            

2648 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าวงัเดอืนหา้ สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 978,082.47           1,955,185.90        1.96                           2,073.00                         

2649 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพหนองหวายและระบบกระจายน ํ:า สกลนคร เมอืงสกลนค หนองลาด 1,038,457.76        1,927,113.20        1.96                           835.00                            

2650 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าบอ่ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 556,065.81           1,495,703.27        1.96                           -                                  

2651 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมอ หนองบวัลาํภ ู นากลาง โนนเมอืง 865,265.69           1,862,603.76        1.96                           -                                  บาํรงุรกัษา

2652 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,265.62           2,151,403.36        1.96                           2,148.00                         

2653 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้โป่งสมติ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,565.78           2,072,503.40        1.96                           1,818.00                         

2654 ฝายน ํ:าลน้หว้ยต ั :ง ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 492,965.74           1,971,103.47        1.96                           2,132.00                         

2655 ฝายน ํ:าลน้ลาํพญาธาร ปราจนีบรุ ี นาด ี บพุรหมณ ์ 790,766.02           1,580,103.56        1.96                           2,108.00                         

2656 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสะพานขาด เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ นาง ั=ว 728,102.00           1,824,776.38        1.96                           -                                  

2657 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยแมล่ ีพรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํปาง เมอืงปาน แจซ้อ้น 555,272.00           2,078,898.07        1.96                           746.00                            

2658 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองคนัถว้ย พจิติร โพธ ิVประทบัชา้ง โพธ ิVประทบัชา้ง 636,051.00           1,804,851.00        1.96                           711.00                            

2659 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมต่า๊ก1 เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 623,165.58           2,194,003.29        1.96                           -                                  

2660 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหลม่ นครพนม เมอืงนครพนม คาํเตย 1,111,119.65        1,909,974.85        1.96                           2,279.00                         

2661 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแวง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สระแกว้ โคกสงู หนองแวง 890,604.17           1,540,293.75        1.96                           2,298.00                         

2662 ฝายน ํ:าลน้หนองเตา่ มหาสารคาม วาปีปทมุ แคน 451,165.77           2,065,803.42        1.96                           1,903.00                         

2663 ฝายน ํ:าลน้บา้นทาสองทา่ ลาํพนู แมท่า ทาปลาดกุ 524,765.72           2,049,203.43        1.96                           2,068.00                         

2664 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หว้ยชาํป่าคาว อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด แสนตอ 680,606.26           1,925,258.62        1.96                           712.00                            

2665 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 556,065.81           1,495,703.27        1.96                           -                                  
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2666 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการป่าเอนกประโยชนเ์พ ื=อพฒันาอย่างยั=งยืนดว้ยศาสตรพ์ระราชา _บา้นแม ่
ข ี:มกูนอ้ย_

เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ บา้นทบั 421,240.00           2,041,625.09        1.96                           2,276.00                         

2667 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        1.96                           -                                  

2668 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นควนเค ี=ยม พทัลงุ ปากพยูน ฝาละม ี 640,866.43           812,701.16           1.96                           -                                  

2669 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นควนดาน สงขลา รตัภมู ิ คหูาใต ้ 639,966.40           794,001.06           1.96                           1,996.00                         

2670 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:า ทอ่สง่น ํ:าสายหลกั f 900 mm. พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,325.26           2,160,939.25        1.96                           -                                  

2671 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมง่ดั เชยีงใหม ่ พรา้ว สนัทราย 516,765.72           2,147,603.33        1.96                           -                                  

2672 check weir จดุท ี= 4 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.72           2,066,703.41        1.96                           500.00                            

2673 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 515,015.73           1,904,803.50        1.95                           -                                  

2674 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้รอ่งเมก็ ศรสีะเกษ น ํ:าเกล ี:ยง น ํ:าเกล ี:ยง 1,102,249.97        1,655,349.65        1.95                           -                                  

2675 อา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,665.72           2,012,503.45        1.95                           2,045.00                         

2676 ฝายน ํ:าลน้หว้ยบงักอ นครพนม เมอืง บา้นผ ึ:ง 1,098,047.46        1,923,628.15        1.95                           2,184.00                         

2677 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงหว้ยเป้า _จาํนวน 4 แหง่_ เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ท ุง่ขา้วพวง,เมอืงนะ 496,624.00           2,160,274.00        1.95                           1,865.00                         

2678 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าพาน อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 933,900.45           1,979,141.80        1.95                           -                                  บาํรงุรกัษา

2679 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าบา้นสะทอ้น จนัทบรุ ี เขาคชิฌกฏู จนัทเขลม 828,847.52           1,442,138.78        1.95                           1,983.00                         

2680 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ พชิยั นายาง 686,665.59           1,974,403.54        1.95                           -                                  บาํรงุรกัษา

2681 ปรบัปรงุฟื: นฟคูลองคดุดว้น ชว่ง 2 นครศรธีรรมราช ฉวาง
ชา้งกลาง

ละอาย
สวนขนั

566,630.50           931,510.55           1.95                           898.00                            

2682 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยละโอง อาํนาจเจรญิ เมอืงอาํนาจเจรญิ คมึใหญ ่ 1,119,145.51        1,773,973.00        1.95                           1,876.00                         

2683 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองเบญ็เครอื มหาสารคาม โกสมุพสิยั ยางทา่แจง้ 934,988.76           1,807,192.36        1.95                           2,231.00                         

2684 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยโคน ระนอง กะเปอร์ บา้นนา 468,765.62           1,059,802.17        1.95                           -                                  

2685 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าศนูย์ฝึกทหารใหม ่เขตฐานทพัเรอืสตัหบี ชลบรุ ี สตัหบี บางเสร ่ 704,674.36           1,410,008.94        1.95                           -                                  บาํรงุรกัษา

2686 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าศนูย์ราชการ จดุท ี= 3 ลาํปาง เมอืง พระบาท 557,565.69           2,021,603.44        1.95                           -                                  บาํรงุรกัษา

2687 ฝายน ํ:าลน้หว้ยพระเหลา อาํนาจเจรญิ พนา ไมก้ลอน 1,129,274.86        1,749,873.91        1.95                           2,130.00                         

2688 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํหว้ยใหญ ่ ประจวบครีขีนัธ ์ สามรอ้ยยอด ไรเ่กา่ 591,120.00           1,351,704.98        1.95                           2,225.00                         

2689 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ท ุง่หลวง เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 453,565.77           2,072,303.40        1.95                           -                                  

2690 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึระหานไกรเช ื=อมตอ่บงึใหญ ่ ชยันาท หนัคา วงัไกเ่ถ ื=อน 612,788.64           1,656,944.98        1.95                           825.00                            

2691 ฝายน ํ:าลน้ลาํเซบาย อาํนาจเจรญิ เมอืง น ํ:าปลกี 1,083,365.99        1,756,300.26        1.95                           2,032.00                         

2692 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคนลม้ สกลนคร วานรนวิาส หนองสนม 1,019,171.43        1,949,593.62        1.95                           1,998.00                         

2693 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 982,906.47           1,958,047.90        1.95                           -                                  

2694 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยตะวาย เพชรบรุ ี ทา่ยาง ทา่ไมร้วก 587,065.89           1,415,003.15        1.95                           2,075.00                         

2695 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าลาํอซี ู กาญจนบรุ ี บอ่พลอย หนองรี 539,927.95           1,607,610.04        1.94                           1,819.00                         

2696 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าคลองบางไผ ่ชว่ง 3 ระยอง บา้นฉาง สาํนกัทอ้น 719,969.01           1,414,972.12        1.94                           1,816.00                         

2697 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึพล ู นครสวรรค ์ ชมุแสง ทา่ไม ้ 633,370.55           1,762,631.77        1.94                           2,063.00                         

2698 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองคพูมา่ นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา ตล ิ=งชนั 589,066.10           971,601.85           1.94                           -                                  

2699 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองเลง็ทราย จ.พะเยา อ.แมใ่จ ต.บา้นเหลา่ ต.ศรถีอ้ย ต.เจรญิราษฎร ์
ต.แมใ่จ

585,775.64           2,143,950.40        1.94                           1,725.00                         

2700 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมท่ะลาย พะเยา จนุ จนุ 556,065.81           1,495,703.27        1.94                           -                                  

2701 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าฟ้า อดุรธาน ี บา้นผอื กลางใหญ ่ 862,987.58           1,969,352.71        1.94                           -                                  

2702 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์จากแหลง่น ํ:าคลองสวนหมาก กาํแพงเพชร คลองลาน โป่งน ํ:ารอ้น 535,753.00           1,810,524.00        1.94                           674.00                            

2703 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงสะเนยีน 
ระยะท ี= 2

นา่น เมอืงนา่น สะเนยีน 676,021.00           2,091,666.01        1.94                           661.00                            

2704 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สนัดอนรอม ลาํพนู ท ุง่หวัชา้ง บา้นปวง 509,065.73           1,977,503.46        1.94                           2,193.00                         

2705 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าลาํหว้ยซนั มหาสารคาม นาเชอืก เขวาไร ่ 934,860.14           1,752,654.69        1.94                           716.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2706 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นหนองโงง้ มหาสารคาม วาปีปทมุ บา้นหวาย 960,670.57           1,754,696.07        1.94                           -                                  

2707 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,365.57           2,186,003.31        1.94                           -                                  

2708 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืงตราด ทา่ก ุม่ 556,065.81           1,495,703.27        1.94                           -                                  

2709 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงเพ ื=อแกป้ัญหาพ ื:นท ี=เฉพาะบา้นขนุต ื=น
นอ้ย _บา้นขนุต ื=นใหม_่

เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย แมต่ ื=น 431,385.00           1,912,148.07        1.94                           2,246.00                         

2710 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นระนกุ สรุนิทร์ สงัขะ บา้นจารย์ 1,012,051.50        1,615,086.65        1.94                           -                                  

2711 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าฝายน ํ:าลน้แมต่นื ลาํพนู ล ี: แมต่นื 481,999.93           1,992,604.90        1.94                           -                                  

2712 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึแซงขมุเหลก็ รอ้ยเอด็ โพนทอง โนนชยัศรี 1,031,144.04        1,799,939.12        1.94                           1,755.00                         

2713 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองนาทว ี สงขลา จะนะ บา้นนา 685,434.80           775,550.89           1.94                           851.00                            

2714 ฝายน ํ:าลน้หว้ยเลงิเปลอืย รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นาเมอืง 989,165.86           1,772,803.98        1.94                           1,899.00                         

2715 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคอ้เหนอื อตุรดติถ ์ บา้นโคก มว่งเจด็ตน้ 722,714.99           2,007,133.93        1.94                           695.00                            

2716 อา่งเกบ็น ํ:าหนองละม ั=ง นครราชสมีา ดา่นขนุทด ตะเคยีน 791,465.88           1,673,303.63        1.94                           1,862.00                         

2717 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าระบบกระจายน ํ:าหว้ยเย็น โครงการภฟู้าพฒันอนัเน ื=องมาจากพระราชดาํรใินสมเดจ็พระกนษิฐาธ ิ
ราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร_ี

นา่น บอ่เกลอื ภฟู้า 731,512.00           2,105,459.00        1.94                           1,822.00                         

2718 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 594,065.67           2,005,603.47        1.94                           1,840.00                         
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2719 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าวงัเดอืนหา้ สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 978,082.47           1,955,185.90        1.94                           1,960.00                         

2720 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,910.51           2,012,449.04        1.94                           -                                  

2721 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมต่า๊ก1 เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 623,165.58           2,194,003.29        1.94                           2,196.00                         

2722 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํมาศ _ชว่ง2_พรอ้มระบบกระจายน ํ:าและระบบอา่งพวง บรุรีมัย์ นางรอง หนองโบสถ ,์ลาํไทรโยง 902,295.63           1,623,064.12        1.94                           2,235.00                         

2723 บาํรงุรกัษาคลองสง่น ํ:าจากฝายฯหว้ยจาํเรงิ สรุนิทร์ สงัขะ กระเทยีม 999,848.77           1,617,473.37        1.94                           -                                  

2724 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยน ํ:าย่าเช ื=อมตอ่หว้ยขอ่ย เพชรบรูณ ์ หลม่เกา่ ศลิา 744,591.94           1,886,377.42        1.94                           2,028.00                         

2725 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้แมน่ ํ:าลาํภาช ีบา้นหนองตน้ไทร ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง ป่าหวาย 543,359.00           1,502,347.00        1.93                           2,171.00                         

2726 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขอน แพร่ สอง หว้ยหมา้ย 618,834.56           2,035,810.48        1.93                           -                                  

2727 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยปนู ชว่ง 2 อบุลราชธาน ี นาจะหลวย โนนสมบรูณ ์ 1,167,342.65        1,628,850.70        1.93                           850.00                            

2728 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตน้ยาง ลาํพนู แมท่า ทา่ท ุง่หลวง 501,965.73           2,039,803.43        1.93                           2,109.00                         

2729 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,070.36           2,011,415.89        1.93                           -                                  

2730 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 982,906.47           1,958,047.90        1.93                           -                                  

2731 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยแมท่อ้ ตาก เมอืง แมท่อ้ 509,865.74           1,861,703.51        1.93                           -                                  

2732 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยทราย พษิณโุลก นครไทย บา้นพรา้ว 710,065.70           1,864,203.59        1.93                           -                                  

2733 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเปลอืย สกลนคร อากาศอาํนวย วาใหญ ่ 1,029,187.71        1,959,111.74        1.93                           2,066.00                         

2734 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองใหญ ่ นครราชสมีา อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,026,882.39        1,747,617.23        1.93                           2,009.00                         

2735 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมง่อนนอ้ย เชยีงใหม ่ ฝาง แมง่อน 510,365.72           2,192,003.27        1.93                           2,210.00                         

2736 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยอแูบ ยะลา รามนั ยะตะ๊ 761,867.16           711,900.77           1.93                           1,872.00                         

2737 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าไร ่ เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนใต ้ 521,865.71           2,066,903.41        1.93                           1,816.00                         

2738 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบรเพด็ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 634,875.00           1,741,706.84        1.93                           -                                  

2739 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขอน แพร่ สอง หว้ยหมา้ย 618,834.56           2,035,810.48        1.93                           -                                  

2740 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,365.57           2,186,003.31        1.93                           -                                  บาํรงุรกัษา

2741 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา ลาํภาช ี_ลาํภาช_ี ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 540,160.05           1,535,205.09        1.93                           811.00                            

2742 ฝายน ํ:าลน้คลองชา้งคลอด สงขลา จะนะ ทา่หมอไทร 690,866.76           753,500.90           1.93                           2,101.00                         

2743 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวน สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 555,365.72           1,922,803.50        1.93                           1,925.00                         

2744 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองบาํบงั สตลู เมอืงสตลู พมิาน 616,930.89           727,918.84           1.93                           813.00                            

2745 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํเชยีงสา นครราชสมีา ปักธงชยั สาํโรง 827,918.14           1,622,039.53        1.93                           -                                  

2746 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืง โป่งแดง 537,015.73           1,881,603.50        1.93                           2,117.00                         

2747 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.62           2,178,303.31        1.93                           -                                  

2748 อา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 553,665.68           2,132,803.35        1.93                           1,861.00                         

2749 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าควน พะเยา ปง ขนุควร 634,676.04           2,118,615.82        1.93                           865.00                            

2750 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยรอ่งแดง อบุลราชธาน ี สาํโรง โนนกาเลน็ 1,114,966.06        1,667,504.25        1.93                           -                                  

2751 ฝายน ํ:าลน้โพนด ู่ อตุรดติถ ์ ฟากทา่ สองคอน 698,065.58           1,988,903.53        1.93                           1,944.00                         

2752 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้แมน่ ํ:าลาํภาช ีบา้นท ุง่แหลม ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง ป่าหวาย 543,231.00           1,504,871.00        1.93                           1,808.00                         

2753 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าเพ ื=อการเกษตรท ี= 1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 522,665.72           2,070,403.41        1.93                           -                                  

2754 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 982,906.47           1,958,047.90        1.93                           -                                  

2755 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:ามลูและบ ุง่ทาม จ.บรุรีมัย์ 
จ.ศรสีะเกษ 

จ.สรุนิทร์

อ.สตกึ อ.ชมุพลบรุ ีอ.ทา่ตมู
 อ.รตันบรุ ีอ.คเูมอืง อ.พทุ

โธสง

ต.ทบัใหญ ่ต.กดุขาคมี ต.แก ต.น ํ:า
เขยีว ต.หนองบวั ต.พระเทพ ต.ไพร
ขลา ต.นาหนองไผ ่ต.ชมุพลบรุ ีต.ศรี

ณรงค ์ต.กระเบ ื:อง ต.ยะวกึ ต.ปะเคยีบ
 ต.บา้นแพ

1,002,372.31        1,701,662.78        1.93                           2,048.00                         

2756 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.60           2,178,303.32        1.93                           -                                  

2757 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 516,365.73           1,895,803.50        1.93                           -                                  

2758 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ตาํบลคลองลานพฒันา กาํแพงเพชร คลองลาน คลองลานพฒันา 533,884.00           1,784,692.00        1.93                           688.00                            

2759 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบอระเพด็ _คลองวงันา_ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 634,662.71           1,741,837.99        1.93                           1,858.00                         

2760 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,226.27           2,151,135.26        1.93                           -                                  

2761 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าปิง จ.เชยีงใหม ่จ.ลาํพนู อ.แมแ่ตง อ.เมอืงเชยีงใหม ่
 อ.หางดง อ.สนัป่าตอง อ.
ดอยเตา่ อ.เชยีงดาว อ.
เมอืงลาํพนู อ.ป่าซาง

ต.เมอืงนะ ต.ท ุง่ขา้วพวง ต.เมอืงงาย 
ต.ปิงโคง้ ต.เชยีงดาว ต.แมน่ะ ต.บา้น
เป้า ต.ชอ่แล ต.แมห่อพระ ต.แมแ่ฝก 
ต.แมแ่ฝกใหม ่ต.รมิใต ้ต.เหมอืงแกว้ 
ต.ดอนแกว้ ต.ฟ้าฮา่ม ต.ป่าตนั ต.ป่า
แดด ต.ดอนแกว้ ต.สบแมข่า่ ต.ขวัมงุ
 ต.สนัทราย ต.หนองตอง ต.แมร่มิ ต.

แมก่า๊ ต.ปากบอ่ง ต

555,862.94           1,821,059.14        1.93                           1,823.00                         

2762 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ศาลเจา้ไกต่อ่,ลาดยาว_ นครสวรรค ์ ลาดยาว ศาลเจา้ไกต่อ่,ลาดยาว 575,356.00           1,748,625.98        1.93                           2,124.00                         

2763 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้กระบอืปวง ศรสีะเกษ ขขุนัธ ์ กนัทรารมย์ 1,048,448.25        1,631,608.44        1.93                           -                                  

2764 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นฟ้าหยาด ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด 1,063,661.17        1,722,095.06        1.93                           1,860.00                         

2765 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองดง ขอนแกน่ บา้นแฮ โคกสาํราญ 898,399.61           1,792,174.04        1.93                           1,646.00                         

2766 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหลม่ รอ้ยเอด็ หนองพอก กกโพธิV 1,051,321.68        1,813,866.04        1.93                           1,505.00                         

2767 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นฮลู ู นราธวิาส ระแงะ กาลชิา 795,257.44           688,000.69           1.93                           -                                  
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2768 อา่งเกบ็น ํ:าท ี= 6 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 430,465.78           1,982,103.48        1.93                           1,863.00                         

2769 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแฮด_ฝายฯหนองดนิตาก_ สกลนคร โพนนาแกว้ บา้นโพน 1,071,994.31        1,917,232.92        1.93                           -                                  บาํรงุรกัษา

2770 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสบูน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์สนบัสนนุสถานเีกษตรหลวงปางดะ เชยีงใหม ่ สะเมงิ สะเมงิใต ้ 475,304.75           2,084,670.57        1.93                           739.00                            

2771 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 541,149.19           1,903,646.30        1.93                           -                                  บาํรงุรกัษา

2772 บาํรงุรกัษาร ื:อถอน/ปรบัปรงุ/สรา้งใหม ่ฝาย/ปตร. พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 623,441.08           2,159,732.52        1.92                           -                                  

2773 อา่งเกบ็น ํ:าหนองเด ิ=น มหาสารคาม วาปีปทมุ หนองแสง 966,165.89           1,754,003.93        1.92                           1,888.00                         

2774 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:ากดุกะเหลบิ ยโสธร เมอืงยโสธร หนองเป็ด 1,069,498.83        1,760,515.17        1.92                           2,285.00                         

2775 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้จนัทเขลม จนัทบรุ ี เขาคชิฌกฏู จนัทเขลม 830,708.03           1,439,384.64        1.92                           807.00                            

2776 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงปางหนิฝน_บา้นเฮาะ_ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ปางหนิฝน 413,567.00           2,040,803.06        1.92                           1,881.00                         

2777 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูณุภาพน ํ:าในคลองพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม เมอืงนครปฐม นครปฐม 612,881.00           1,528,215.93        1.92                           2,126.00                         

2778 ฝายน ํ:าลน้ขา้วลบี เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 454,365.77           2,061,203.42        1.92                           1,826.00                         

2779 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.92                           701.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2780 ฝายน ํ:าลน้หนองลาด นครศรธีรรมราช ท ุง่สง นาไมไ้ผ ่ 568,766.04           899,501.53           1.92                           2,221.00                         

2781 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยแสง มหาสารคาม นาดนู หวัดง 948,160.71           1,739,177.60        1.92                           2,094.00                         

2782 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยทา พรอ้มระบบกระจายน ํ:าและระบบอา่งพวง ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ จาน 1,094,407.22        1,662,974.56        1.92                           2,252.00                         

2783 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมยุ่ย เชยีงใหม ่ ฮอด บา้นตาล 471,265.75           1,999,003.45        1.92                           1,872.00                         

2784 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองตอ้น หนองคาย รตันวาปี บา้นตอ้น 952,622.48           2,027,057.44        1.92                           1,956.00                         

2785 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าคลองยาว บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 898,608.62           1,571,428.43        1.92                           1,752.00                         

2786 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองเป็ด ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 907,527.97           1,846,736.52        1.92                           1,689.00                         

2787 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นแทน่ นครราชสมีา สดีา โพนทอง 878,055.50           1,716,750.60        1.92                           1,615.00                         

2788 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองบงึบรูพ ์ ศรสีะเกษ บงึบรูพ ์ บงึบรูพ ์ 1,044,445.45        1,699,888.74        1.92                           1,590.00                         

2789 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าพาน อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 933,900.45           1,979,141.80        1.92                           -                                  

2790 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญข่า้ว อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี เกาะเทโพ,หาดทนง 616,440.85           1,701,091.32        1.92                           842.00                            

2791 บาํรงุรกัษาcheck dam จดุท ี= 6 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,465.72           2,066,303.41        1.92                           -                                  

2792 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์แมน่ ํ:าล ี: ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 486,573.00           1,998,274.05        1.92                           742.00                            

2793 ฝายน ํ:าลน้คลองทา่ฉอ้ พทัลงุ บางแกว้ ทา่มะเด ื=อ 613,466.25           863,101.38           1.92                           1,963.00                         

2794 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้พรเุตยีว นครศรธีรรมราช ท ุง่ใหญ ่ กแุหระ 540,865.91           906,001.55           1.92                           -                                  

2795 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืงพะเยา แมน่าเรอื 585,233.63           2,111,556.68        1.92                           -                                  

2796 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยตาก _เตคา้_ ตาก บา้นตาก ตากตก 504,515.73           1,883,303.51        1.92                           -                                  

2797 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม _ 3 ฝายน ํ:าลน้บา้นโนนประด ู_่ สโุขทยั ครีมีาศ ศรคีรีมีาศ 583,094.02           1,861,867.79        1.92                           -                                  

2798 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าบางนรา ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืงประจวบครีขี บอ่นอก 593,903.37           1,326,284.79        1.92                           851.00                            

2799 ฝายน ํ:าลน้วงัศาลา มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั หนองบวั 944,065.89           1,727,703.89        1.92                           1,835.00                         

2800 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าบอ่ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 556,065.81           1,495,703.27        1.92                           -                                  

2801 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยป ุ่ งสามติ 2 เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 448,265.78           2,069,903.41        1.92                           -                                  

2802 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง Solar Floating Flow 600 qu.m per day Head35 พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 630,105.09           2,152,174.47        1.92                           -                                  

2803 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นหลายทา่ ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 492,465.74           1,976,403.47        1.92                           -                                  

2804 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยหลวง อดุรธาน ี หนองววัซอ โนนหวาย 707,365.60           2,077,503.47        1.92                           -                                  

2805 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งพวงเหมอืงแร่ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 516,773.00           2,040,644.05        1.92                           675.00                            

2806 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,665.72           2,012,503.45        1.92                           -                                  บาํรงุรกัษา

2807 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าหว้ยนาปอย พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ พะเยา เมอืงพะเยา แมก่า 591,307.86           2,103,022.37        1.92                           686.00                            

2808 ฝายน ํ:าลน้เพ ื=อการเกษตรท ี= 7 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        1.91                           2,250.00                         

2809 ระบบสง่น ํ:าท ุง่ทะเลหลวง สโุขทยั เมอืง บา้นกลว้ย 557,936.43           2,133,733.71        1.91                           2,135.00                         

2810 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยออ้ เชยีงราย แมส่รวย ป่าแดด 550,365.68           2,174,603.31        1.91                           -                                  

2811 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 593,700.20           1,969,015.91        1.91                           -                                  

2812 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหวายตอนกลาง บงึกาฬ เซกา ทา่กกแดง 1,008,775.41        1,985,574.76        1.91                           2,036.00                         

2813 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยใสไ้ก ่ รอ้ยเอด็ อาจสามารถ หนองหม ื=นถา่น 1,027,916.68        1,751,963.67        1.91                           1,934.00                         

2814 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองทาสาธารณประโยชน ์ อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี บา้นจั=น 905,862.94           1,921,176.37        1.91                           1,638.00                         

2815 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ตยีน เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 452,165.77           2,071,403.41        1.91                           -                                  

2816 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,096.36           2,176,944.12        1.91                           740.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2817 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยคอง หนองคาย พรเจรญิ หนองหวัชา้ง 981,051.21           2,005,862.07        1.91                           841.00                            

2818 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมต่ ัfก ลาํปาง เถนิ นาโป่ง 513,065.73           1,948,503.49        1.91                           -                                  

2819 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้จอมแจง้ อตุรดติถ ์ ลบัแล ชยัจมุพล 610,765.70           1,951,303.50        1.91                           -                                  

2820 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นบาโงยือแบง็ ปัตตาน ี กะพอ้ กะรบุ ี 780,667.32           727,300.88           1.91                           -                                  

2821 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นหนองแปนพรอ้มระบบกระจายน ํ:า ขอนแกน่ มญัจาครี ี หนองแปน 890,301.67           1,790,814.10        1.91                           1,905.00                         

2822 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยชมุนมุมะละกอ ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ อา่วนอ้ย 571,528.00           1,311,082.99        1.91                           1,871.00                         

2823 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยกอก มหาสารคาม ยางสสีรุาช ยางสสีรุาช 937,597.06           1,737,700.49        1.91                           745.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2824 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บา้นสบแมป่้วด ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 509,018.00           2,038,133.00        1.91                           651.00                            
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2825 อา่งเกบ็น ํ:าหนองลาดม ั=ง กาฬสนิธ ุ์ หนองกงุศร ี โคกเครอื 974,865.74           1,817,503.95        1.91                           2,193.00                         

2826 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืงเลย น ํ:าสวย 800,221.98           1,943,614.00        1.91                           668.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2827 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองใหญ ่ กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัตะแบก 571,865.73           1,845,753.51        1.91                           -                                  

2828 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมอ หนองบวัลาํภ ู นากลาง โนนเมอืง 838,557.77           1,900,717.89        1.91                           728.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2829 ฝายน ํ:าลน้หว้ยข ี:เหลก็ นครศรธีรรมราช พรหมครี ี พรหมโลก 594,166.14           939,201.72           1.91                           2,133.00                         

2830 กอ่สรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศล ุม่น ํ:าแมล่ะอปุ _บา้นแจม่นอ้ย_ จาํนวน 6 แหง่ สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า เชยีงใหม ่ กลัยาณวิฒันา บา้นจนัทร์ 430,906.00           2,104,294.07        1.91                           656.00                            

2831 ระบบสง่น ํ:าจากคลองอา้ยโต พทัลงุ ควนขนนุ พนมวงัก ์ 613,866.26           846,701.30           1.91                           2,260.00                         

2832 ฝายน ํ:าลน้รอ่งน ํ:าเคม็ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นางาม 557,936.43           2,133,733.71        1.91                           2,162.00                         

2833 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสะพานขาด เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ นาง ั=ว 547,515.73           1,861,553.51        1.91                           -                                  

2834 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าป่าสกัสว่นท ี= 2 _คลองหว้ยนา_ เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ วงัชมภ ู 726,931.82           1,798,043.06        1.91                           893.00                            

2835 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวา้ หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง นากอก 829,665.68           1,869,803.71        1.91                           1,941.00                         

2836 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองมายัง ชมุพร เมอืง หาดพนัไกร 514,365.78           1,167,602.53        1.91                           -                                  

2837 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าคบู พษิณโุลก นครไทย หนองกะทา้ว 688,481.29           1,885,007.99        1.91                           -                                  บาํรงุรกัษา

2838 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นตาล ัfวะ สรุนิทร์ ปราสาท บา้นพลวง 971,245.90           1,619,594.28        1.91                           1,929.00                         

2839 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 556,065.81           1,495,703.27        1.91                           -                                  

2840 ฝายน ํ:าลน้บา้นหนองปลาขาว หนองบวัลาํภ ู เมอืง หนองสวรรค ์ 858,233.45           1,904,118.77        1.91                           2,043.00                         

2841 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลปางหนิฝน จาํนวน 2 แหง่ _บา้นกองบอด, บา้นสนัปเูลย_

เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ปางหนิฝน 423,067.00           2,053,102.98        1.91                           1,932.00                         

2842 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงหว้ยเป้า_
บา้นหว้ยไส_้

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เมอืงนะ 496,054.39           2,164,875.11        1.91                           744.00                            

2843 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:ากกหลง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย เมอืงเชยีงราย แมข่า้วตม้ 600,261.00           2,218,443.04        1.91                           743.00                            

2844 โครงการอนรุกัษ์ ฟื: นฟ ูแหลง่น ํ:าในพ ื:นท ี=ตน้น ํ:าหนองหาร จงัหวดัสกลนคร สกลนคร โพนนาแกว้ บา้นแป้น 1,050,684.53        1,910,226.37        1.90                           1,962.00                         

2845 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองทา่ตะเภา _ ล ุม่น ํ:าสาขา _ ชมุพร เมอืงชมุพร ทา่ตะเภา 519,085.29           1,161,106.61        1.90                           887.00                            

2846 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นสองหอ้ง มหาสารคาม บรบอื กาํพ ี: 943,410.96           1,769,237.74        1.90                           -                                  

2847 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าหว้ยเลยีบ สนบัสนนุโครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเน ื=องมาจาก
พระราชดาํรใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร_ี

นา่น บอ่เกลอื ภฟู้า 733,143.00           2,101,553.00        1.90                           1,980.00                         

2848 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืง หนองบวัใต ้ 512,515.73           1,854,203.51        1.90                           1,871.00                         

2849 ฝายน ํ:าลน้หว้ยยะอ ุ ตาก แมส่อด ดา่นแมล่ะเมา 480,565.74           1,851,503.50        1.90                           2,021.00                         

2850 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,365.72           2,068,203.41        1.90                           1,827.00                         

2851 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์น ํ:าวงั สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญ ่ ลาํปาง แมพ่รกิ แมพ่รกิ 511,814.32           1,921,917.66        1.90                           744.00                            

2852 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมป่ ู ลาํปาง หา้งฉตัร เมอืงยาว 522,065.72           2,020,303.44        1.90                           2,286.00                         

2853 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าชา้งป่า ในพ ื:นท ี=อทุยานแหง่ชาตกิยุบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์ กยุบรุ ี หาดขาม 567,763.78           1,332,567.69        1.90                           2,199.00                         

2854 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้วดัท ุง่หา่ง เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 520,565.72           2,148,303.33        1.90                           2,208.00                         

2855 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าฝายน ํ:าลน้หว้ยสงาว เลย ปากชม หว้ยพชิยั 556,065.81           1,495,703.27        1.90                           -                                  

2856 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,565.40           2,104,894.18        1.90                           -                                  บาํรงุรกัษา

2857 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        1.90                           -                                  

2858 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํภาช ี กาญจนบรุ ี สวนผ ึ:ง ป่าหวาย 540,375.00           1,499,592.00        1.90                           2,105.00                         

2859 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.71           2,105,494.17        1.90                           2,180.00                         

2860 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หว้ยไผ ่ อบุลราชธาน ี สาํโรง โนนกาเลน็ 1,112,160.55        1,670,389.77        1.90                           1,623.00                         

2861 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,665.61           2,180,303.31        1.90                           2,145.00                         

2862 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ว ุง้ไพร พษิณโุลก เมอืง มะขามสงู 631,865.75           1,871,703.54        1.90                           -                                  

2863 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าโคกลกูฟ้า _อา่งเกบ็น ํ:าโกรกรกฟ้า_ บรุรีมัย์ โนนสวุรรณ ท ุง่จงัหนั_ดงอจีาน_ 1,012,051.50        1,615,086.65        1.90                           -                                  บาํรงุรกัษา

2864 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 556,065.81           1,495,703.27        1.90                           -                                  

2865 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้กดุศรภีมู ิ ชยัภมู ิ ภเูขยีว กดุยม 840,460.48           1,816,854.65        1.90                           655.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2866 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบอระเพด็ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 630,071.98           1,737,450.92        1.90                           -                                  

2867 บาํรงุรกัษาปตร. เช ื=อมแกม้ลงิหนองอา่งกบัรอ่งแช ่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,661.48           2,163,189.23        1.90                           -                                  

2868 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าวดัเกาะ สโุขทยั ศรสีาํโสง วดัเกาะ 589,211.56           1,901,159.67        1.90                           -                                  

2869 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 555,565.67           2,134,703.35        1.90                           2,101.00                         

2870 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยสงฆ์ สกลนคร วานรนวิาส ธาต ุ 993,159.42           1,954,260.92        1.90                           -                                  

2871 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 556,065.81           1,495,703.27        1.90                           -                                  

2872 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัทอง พษิณโุลก วงัทอง วงัทอง 645,156.46           1,855,538.91        1.90                           817.00                            

2873 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  คลองใหญ ่ ระยอง เมอืงระยอง ทา่ประด ู่ 747,579.74           1,401,070.42        1.90                           887.00                            

2874 ระบบสง่น ํ:าบา้นละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,366.13           1,603,603.83        1.90                           2,257.00                         

2875 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมอ่อน เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนเหนอื 527,665.72           2,054,603.42        1.90                           -                                  

2876 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยราสอ สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมวง 636,166.41           787,801.03           1.90                           -                                  

2877 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยโป่ง แมฮ่อ่งสอน เมอืง หว้ยโป่ง 393,065.84           2,104,103.40        1.90                           -                                  

2878 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _พกิลุ,หนองกระเจา,ไผส่งิห_์ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย์

นครสวรรค ์ ชมุแสง พกิลุ,หนองกระเจา,ไผส่งิห ์ 639,045.52           1,760,735.29        1.90                           665.00                            

2879 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุรอ่งขาบเป็นคลองดาดคอนกรตี พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 621,519.54           2,158,625.83        1.90                           -                                  
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2880 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าคลองยาง ชลบรุ ี บอ่ทอง บอ่ทอง 781,609.60           1,454,049.89        1.89                           1,944.00                         

2881 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสมหว้ย สกลนคร อากาศอาํนวย โพนแพง 1,027,559.88        1,951,665.96        1.89                           1,686.00                         

2882 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบงิ – หนองไผ ่_พ ื:นท ี=แกม้ลงิ_ บรุรีมัย์ สตกึ ทา่มว่ง 556,065.81           1,495,703.27        1.89                           1,921.00                         

2883 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หนองลาด นครศรธีรรมราช ท ุง่สง นาไมไ้ผ ่ 568,766.04           899,501.53           1.89                           1,957.00                         

2884 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,517.09           2,186,242.94        1.89                           -                                  

2885 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์แหลง่น ํ:าบา้นโนนแดง กาฬสนิธ ุ์ ฆอ้งชยั ลาํช ี 976,953.38           1,798,973.86        1.89                           688.00                            

2886 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร นาบอ่คาํ 532,611.49           1,822,888.36        1.89                           -                                  

2887 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,694.07           2,012,306.36        1.89                           681.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2888 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโรงพยาบาลเมอืงปาน ลาํปาง เมอืงปาน เมอืงปาน 552,257.69           2,075,701.45        1.89                           726.00                            

2889 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุศนูย์พฒันาโครงการหลวงปางอ ุง๋ _บา้นผาละปิ_ ระยะ 2 เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมศ่กึ 411,439.00           2,077,643.96        1.89                           1,872.00                         

2890 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,280.75           1,988,151.13        1.89                           -                                  

2891 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 555,565.67           2,134,703.35        1.89                           -                                  บาํรงุรกัษา

2892 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:ากดุมะโนดพรอ้มระบบกระจายน ํ:า ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย นาแพง 868,732.30           1,779,225.77        1.89                           2,201.00                         

2893   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าแควนอ้ย จ.กาญจนบรุ ี อ.เมอืง อ.ไทรโยค อ.ทอง
ผาภมู ิ

ต.หนองหญา้ ต.เกาะสาํโรง ต.กลอน
โด ต.วงัเย็น ต.จรเขเ้ผอืก ต.บา้นเกา่ 
ต.สงิห ์ต.ล ุม่ส ุม่ ต.วงักระแจะ ต.ไทร
โยค ต.ล ิ=นถ ิ=น ต.หนิดาด ต.ทา่ขนนุ

498,460.14           1,581,138.75        1.89                           1,804.00                         

2894 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าบา้นแกง่ประลอม สนบัสนนุพ ื:นท ี=รอบแนวเขตโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรม
พชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํรฯิ _อพ.สธ._

กาญจนบรุ ี ไทรโยค ไทรโยค 492,452.37           1,586,911.85        1.89                           2,160.00                         

2895 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองครฑุ อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ คเูมอืง 1,131,107.48        1,677,371.95        1.89                           2,090.00                         

2896 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.60           2,178,303.32        1.89                           -                                  

2897 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:านาเดา พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํปาง เสรมิงาม เสรมิซา้ย 521,245.00           1,992,603.05        1.89                           688.00                            

2898 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึใหมโ่พนทอง รอ้ยเอด็ โพนทอง แวง 1,034,025.61        1,807,342.82        1.89                           1,556.00                         

2899 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึนาหลม่-หนองตะเข-้หว้ยซาํตอ้ง พษิณโุลก ชาตติระการ บา้นดง 654,217.57           1,921,144.47        1.89                           1,876.00                         

2900 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        1.89                           -                                  

2901 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหนองลาดม ั=ง กาฬสนิธ ุ์ หนองกงุศร ี โคกเครอื 974,865.74           1,817,503.95        1.89                           1,826.00                         

2902 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นโป่งชา้ง สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง ดา่นชา้ง 561,465.81           1,536,803.33        1.89                           2,148.00                         

2903 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นไพล สรุนิทร์ ปราสาท ไพล 972,128.28           1,630,278.17        1.89                           -                                  บาํรงุรกัษา

2904 ฝายน ํ:าลน้เข ื=อนผาก เชยีงใหม ่ พรา้ว น ํ:าแพร่ 519,365.72           2,140,403.33        1.88                           2,097.00                         

2905 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _วงับอ่,นาขอม_ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย์

นครสวรรค ์ หนองบวั,ไพศาล ี วงับอ่,นาขอม 685,931.89           1,744,019.50        1.88                           699.00                            

2906 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเซมิ เลย วงัสะพงุ ทรายขาว 781,914.38           1,904,918.39        1.88                           -                                  

2907 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บา้นหนองสนู ลาํพนู บา้นโฮง่ หนองปลาสะวาย 468,505.00           2,026,729.00        1.88                           682.00                            

2908 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,280.75           1,988,151.13        1.88                           -                                  

2909 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        1.88                           -                                  

2910 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:ายวมตอนลา่ง แมฮ่อ่งสอน แมล่านอ้ย แมล่านอ้ย 370,203.48           1,966,291.58        1.88                           811.00                            

2911 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยบงัพวน หนองคาย เมอืง พระธาตบุงัพวบ 890,778.51           1,964,632.75        1.88                           -                                  

2912 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืง ทา่ก ุม่ 895,541.47           1,368,278.42        1.88                           -                                  

2913 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองปอม สงขลา หาดใหญ ่ ฉลงุ 642,566.50           773,500.96           1.88                           -                                  

2914 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยตาดควนั เชยีงราย พญาเมง็ราย แมต่ ํeา 626,265.55           2,220,303.26        1.88                           -                                  

2915 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตหิม ูเ่กาะสรุนิทร์ จ.พงังา อ.ครุะบรุ ี ต.เกาะพระทอง 375,823.88           1,042,675.12        1.88                           1,679.00                         

2916 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้เพ ื=อการเกษตรท ี= 7 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        1.88                           -                                  

2917 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.88                           658.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2918 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.71           2,105,494.17        1.88                           -                                  

2919 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าปิงตอนลา่ง กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร ไตรตรงึษ์ 571,991.72           1,803,068.68        1.88                           893.00                            

2920 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมก่ ึfด . เชยีงราย แมส่รวย ป่าแดด 546,865.68           2,172,403.31        1.88                           2,191.00                         

2921 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบอระเพด็ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 982,906.47           1,958,047.90        1.88                           -                                  

2922 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงปางหนิฝน _
บา้นปางหนิฝน_

เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ปางหนิฝน 418,167.00           2,044,103.07        1.88                           668.00                            

2923 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยทบัทนั สรุนิทร์ รตันบรุ ี ยางสวา่ง 1,046,995.62        1,703,227.46        1.88                           875.00                            

2924 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยโป่ง แมฮ่อ่งสอน เมอืง หว้ยโป่ง 393,065.84           2,104,103.40        1.88                           2,235.00                         

2925 กอ่สรา้งอา่งเกบ็น ํ:าเขาสมุณฑา พรอ้มระบบสง่น ํ:าเช ื=อมตอ่คลองชลประทาน อทุยัธาน ี หว้ยคต หว้ยคต 560,841.46           1,692,588.65        1.88                           2,068.00                         

2926 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ดอยลาน 603,690.82           2,180,630.24        1.88                           -                                  

2927 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าแหลง่น ํ:าบงึพดุซา นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา พลกรงั , พดุซา 826,080.90           1,665,533.61        1.88                           2,039.00                         

2928 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:า Y4 พรอ้มระบบสง่น ํ:า สรุนิทร์ กาบเชงิ แนงมดุ 980,210.72           1,601,410.25        1.88                           748.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2929 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 522,165.71           2,124,603.35        1.88                           1,991.00                         

2930 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าหว้ยน ํ:าลดั พษิณโุลก นครไทย นครไทย 699,321.96           1,891,794.99        1.88                           666.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2931 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกกรวด นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 855,204.29           1,606,808.93        1.88                           -                                  

2932 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมต่า๊ก เชยีงราย พญาเมง็ราย เมง็ราย 621,365.57           2,194,103.30        1.88                           1,858.00                         
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2933 บาํรงุรกัษาสรา้ง ปตร. หนองสามขา พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,915.32           2,166,020.06        1.88                           -                                  

2934 ปรบัปรงุประสทิธภิาพคลองทราย สงขลา สะเดา ท ุง่หมอ 655,067.57           747,187.03           1.88                           867.00                            

2935 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยควัะ นา่น ทา่วงัผา ศรภีมู ิ 685,875.63           2,111,602.62        1.88                           2,007.00                         

2936 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึขาแลน ขอนแกน่ ซาํสงู บา้นโนน 925,586.25           1,831,964.42        1.88                           1,785.00                         

2937 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมน่ ํ:าจนัทบรุ_ี2_ จนัทบรุ ี มะขาม วงัแซม้ 842,536.36           1,412,099.41        1.87                           -                                  

2938 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยรอ่งแดง อบุลราชธาน ี สาํโรง โนนกาเลน็ 1,114,966.06        1,667,504.25        1.87                           2,062.00                         

2939 อา่งดกัตะกอนเหนอือา่งฯแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        1.87                           1,988.00                         

2940 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบงึพฤกชยั กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ หมมูน่ 998,765.66           1,857,003.98        1.87                           -                                  บาํรงุรกัษา

2941 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองตาํลงึ-หนองโป่งปนู สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี_อพ.สธ._

พษิณโุลก พรหมพริาม ดงประคาํ 619,512.26           1,914,474.94        1.87                           2,256.00                         

2942 ฝายน ํ:าลน้คลองหางแมว จนัทบรุ ี แกง่หางแมว ขนุซอ่ง 818,364.89           1,444,397.10        1.87                           1,940.00                         

2943 บาํรงุรกัษาพนงัเกบ็น ํ:าใตด้นิ _แกนดนิเหนยีว_ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,114.79           2,157,780.11        1.87                           -                                  

2944 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าบอ่ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 556,065.81           1,495,703.27        1.87                           -                                  

2945 อา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,065.74           1,988,103.46        1.87                           2,101.00                         

2946 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  คลองพระสทงึ สระแกว้ เมอืงสระแกว้ ศาลาลาํดวน 814,045.28           1,540,242.12        1.87                           827.00                            

2947 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:านวิซแีลนด ์ นา่น ปัว ป่ากลาง 713,268.00           2,117,146.00        1.87                           712.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

2948 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํช ี สรุนิทร ์ ทา่ตมู กระโพ 984,101.30           1,695,627.75        1.87                           869.00                            

2949 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืง โป่งแดง 537,015.73           1,881,603.50        1.87                           -                                  

2950 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองสาหรา่ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 1,066,909.37        1,964,740.05        1.87                           -                                  บาํรงุรกัษา

2951 บาํรงุรกัษาลาํน ํ:าขนาดเลก็ _หว้ยคอกหม ูหว้ยจาํปนู คลองเดมิ_ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,991.11           2,164,103.21        1.87                           -                                  

2952   โครงการศกึษาหนองหานกมุภวาปี จ.อดุรธาน ี อ.กมุภวาปี ต.อ ุม่จาน ต.เชยีงแหว ต.พนัดอน ต.
แชแล

930,114.72           1,905,833.35        1.87                           1,974.00                         

2953 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยต ุม้เหนอื เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,365.55           2,187,303.30        1.87                           1,838.00                         

2954 ฝายน ํ:าลน้บา้นหนองโงง้ มหาสารคาม วาปีปทมุ บา้นหวาย 960,670.57           1,754,696.07        1.87                           2,060.00                         

2955 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _บ ุง่คลา้,ลานบา่_ พรอ้มกอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า
ดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพชรบรูณ ์ หลม่สกั บ ุง่คลา้,ลานบา่ 734,640.60           1,841,043.17        1.87                           707.00                            

2956 บาํรงุรกัษาturbine pump เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,665.71           2,068,303.41        1.87                           -                                  

2957 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        1.87                           1,944.00                         

2958 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:า พจิติร สากเหลก็ วงัทบัไทร 669,098.49           1,826,048.16        1.87                           -                                  บาํรงุรกัษา

2959 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเขาหวัววั สโุขทยั ศรสีชันาลยั หนองออ้ 573,206.00           1,935,297.00        1.87                           1,909.00                         

2960 ฝายน ํ:าลน้คลองคพูมา่ นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา ตล ิ=งชนั 589,066.10           971,601.85           1.87                           2,096.00                         

2961 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองบางสะพานใหญ ่ ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพาน กาํเนดินพคณุ 557,402.17           1,238,100.60        1.87                           863.00                            

2962 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยพานมลู รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน ดงกลาง 996,982.48           1,752,725.50        1.87                           -                                  

2963 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาภาคใตฝ้ั=งตะวนัตกสว่นท ี= 2 กระบ ี= อา่วลกึ อา่วลกึใต ้ 460,849.81           926,038.09           1.87                           899.00                            

2964 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองบา้นเสล ี=ยงทอง ชยัภมู ิ เทพสถติ นายางกลกั 764,065.47           1,730,599.10        1.87                           720.00                            

2965 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตเิขาแหลม จ.กาญจนบรุ ี อ.ทองผาภมู ิอ.สงัขละบรุ ี ต.ปรงัเผล ต.หว้ยเขย่ง ต.ชะแล 454,731.03           1,660,452.12        1.87                           1,802.00                         

2966 อา่งเกบ็น ํ:าท ุง่น ํ:าแตม้ เชยีงใหม ่ แมแ่ตง สนัมหาพน 495,165.73           2,115,203.36        1.87                           2,193.00                         

2967 บาํรงุรกัษาcheck dam จดุท ี= 2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.71           2,064,903.41        1.87                           -                                  

2968 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        1.87                           -                                  

2969 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บงึหนองบวัระเหว ชยัภมู ิ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว 797,427.06           1,743,647.42        1.87                           665.00                            

2970 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยไพรแลง้ _น ํ:าตกตาดผามงุ_ แพร่ เดน่ชยั ไทรยอ้ย 594,232.93           1,981,492.99        1.87                           1,807.00                         

2971 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าเย็น ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 490,865.73           1,979,503.47        1.87                           -                                  

2972 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมล่ ี: ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 468,477.11           2,037,631.19        1.87                           809.00                            

2973 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืง ทา่ก ุม่ 895,541.47           1,368,278.42        1.87                           -                                  บาํรงุรกัษา

2974 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าปราณบรุ ี_ ล ุม่น ํ:าสาขา _ ประจวบครีขีนัธ ์ ปราณบรุ ี ปราณบรุ ี 607,683.01           1,372,169.25        1.87                           812.00                            

2975 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,965.71           2,077,103.40        1.86                           1,905.00                         

2976 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลแมส่ามแลบ จาํนวน 1 แหง่ _บา้นแมล่ามานอ้ย_

แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมส่ามแลบ 370,777.00           1,973,514.85        1.86                           2,131.00                         

2977 ฝายน ํ:าลน้ปากกะตะ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นางาม 557,936.43           2,133,733.71        1.86                           2,239.00                         

2978 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมว่ง เชยีงใหม ่ จอมทอง สบเต ี:ย 387,965.80           2,010,803.47        1.86                           2,083.00                         

2979 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากสระหว้ยตน้มว่ง เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนกลาง 528,065.71           2,076,803.40        1.86                           -                                  

2980 ซอ่มแซมและปรบัปรงุระบบประปาภเูขาเพ ื=อชว่ยเหลอืราษฎรตาํบลหว้ยม ุน่ ในเขตพ ื:นท ี=อทุยานแหง่ชาตภิสูอยดาว
และป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าน ํ:าปาดอย่างมสีว่นรว่ม อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด หว้ยม ุน่ 705,774.00           1,963,325.00        1.86                           887.00                            

2981 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นกระนงั บรุรีมัย์ กระสงั บา้นปรอื 962,439.60           1,642,380.77        1.86                           1,987.00                         

2982 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองจบั อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี หนองบอ่ 1,118,195.99        1,694,461.23        1.86                           1,777.00                         

2983 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ออนหลวย เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนเหนอื 528,065.71           2,054,803.42        1.86                           -                                  

2984 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกกรวด นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 854,366.08           1,608,303.68        1.86                           -                                  บาํรงุรกัษา

2985 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสงิห ์ พะเยา ปง ปง 631,165.65           2,109,703.40        1.86                           2,263.00                         

2986 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมท่ะลาย พะเยา จนุ จนุ 556,065.81           1,495,703.27        1.86                           -                                  
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2987 บาํรงุรกัษาะบบกระจายน ํ:า ทอ่สง่น ํ:าสายหลกั f 900 mm. พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,325.26           2,160,939.25        1.86                           -                                  

2988 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล _ตาํบลลาดพฒันา, ตาํบลเก ิ:ง_ มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม ลาดพฒันา, เก ิ:ง 968,595.26           1,795,495.27        1.86                           2,264.00                         

2989 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหม ูบ่า้นท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        1.86                           -                                  บาํรงุรกัษา

2990 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.47        1.86                           -                                  

2991 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตอง เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 452,365.77           2,068,003.41        1.86                           -                                  บาํรงุรกัษา

2992 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูกาะแตน จ.สรุาษฎธ์าน ี อ.เกาะสมยุ ต.ตล ิ=งงาม 603,616.81           1,035,615.06        1.86                           1,514.00                         

2993 ฝายน ํ:าลน้คลองวนั ระนอง กระบรุ ี มะบ ุ 480,665.68           1,160,602.51        1.86                           1,863.00                         

2994 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าองิตอนกลาง พะเยา ดอกคาํใต ้ หว้ยลาน 624,596.74           2,177,048.37        1.86                           818.00                            

2995 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุอทุยานแหง่ชาตถิ ํ:าผาไท ลาํปาง งาว บา้นหวด 594,573.00           2,057,386.05        1.86                           728.00                            

2996 ฝายน ํ:าลน้บา้นหนองกก มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั เมอืงเสอื 951,792.29           1,714,142.45        1.86                           2,277.00                         

2997 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,070.36           2,011,415.89        1.86                           -                                  

2998 กอ่สรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศล ุม่น ํ:าแมแ่จม่ _บา้นแมซ่า_ จาํนวน 10 แหง่ สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 429,698.00           2,081,260.07        1.86                           701.00                            

2999 ฝายน ํ:าลน้โป่งสมติ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,565.78           2,072,503.40        1.86                           2,200.00                         

3000 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํพะยังตอนลา่ง กาฬสนิธ ุ์ นาค ู ภแูลน่ชา้ง 1,035,509.62        1,853,810.05        1.86                           -                                  

3001 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตยิางฮอม พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย ขนุตาล ยางฮอม 634,907.00           2,204,516.84        1.86                           671.00                            

3002 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นหลา่ยทา่ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 492,425.52           1,976,390.80        1.86                           702.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3003 ฝายน ํ:าลน้หนองปลาขาว หนองคาย โพนพสิยั บา้นผอื 946,359.22           1,989,303.47        1.86                           2,278.00                         

3004 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้เวยีงหวาย เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 625,865.61           2,199,103.29        1.86                           -                                  

3005 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิดาํ เชยีงราย แมส่รวย ทา่กอ๊ 553,265.67           2,159,103.32        1.86                           2,056.00                         

3006 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบา้นควนดาน สงขลา รตัภมู ิ คหูาใต ้ 639,966.40           794,001.06           1.86                           1,830.00                         

3007 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยนามน แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม ขนุยาม 391,365.83           2,082,803.41        1.86                           -                                  

3008 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํสนธบิา้นหนองยายโตะ๊ ลพบรุ ี ชยับาดาล หนองยายโตะ๊ 739,930.02           1,685,980.00        1.86                           -                                  

3009 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 515,015.73           1,904,803.50        1.86                           -                                  บาํรงุรกัษา

3010 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หว้ยคาํ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ หนองบวั 1,097,294.13        1,680,783.55        1.86                           1,872.00                         

3011 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองทะเลเหยีง นครราชสมีา บา้นเหล ื=อม ชอ่ระกา 829,544.74           1,721,483.09        1.86                           1,577.00                         

3012 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หนองเตา่ มหาสารคาม วาปีปทมุ แคน 451,165.77           2,065,803.42        1.86                           -                                  

3013 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 982,906.47           1,958,047.90        1.86                           -                                  

3014 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 547,515.73           1,861,553.51        1.86                           -                                  

3015 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าและระบบกระจายน ํ:า ตรงั วงัวเิศษ ทา่สะบา้ 561,658.15           853,129.43           1.86                           2,107.00                         

3016 ฝายน ํ:าลน้แมน่ ํ:าจนัทบรุ_ี2_ จนัทบรุ ี มะขาม วงัแซม้ 842,536.36           1,412,099.41        1.86                           2,025.00                         

3017 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองกดุเลา สกลนคร บา้นมว่ง หว้ยหลวั 965,196.75           1,969,804.33        1.86                           2,156.00                         

3018 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ปากกะตะ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นางาม 1,037,350.93        1,763,017.45        1.86                           -                                  

3019 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าสระคอ้ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ตราด เมอืงตราด ตะกาง 899,893.22           1,357,824.77        1.86                           2,129.00                         

3020 บาํรงุรกัษาปตร. เช ื=อมแกม้ลงิหนองแดงกบัรอ่งขาบ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,449.43           2,160,892.27        1.85                           -                                  

3021 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืง ทา่จาํปี 580,965.65           2,129,103.36        1.85                           -                                  

3022 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองหลวงใหญพ่รอ้มระบบกระจายน ํ:า ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ คอนสวรรค ์ 857,735.46           1,760,677.74        1.85                           1,973.00                         

3023 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะ สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,865.73           1,899,603.51        1.85                           -                                  บาํรงุรกัษา

3024 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีวและระบบกระจายน ํ:า อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นหนิโงม 933,292.85           1,968,414.71        1.85                           856.00                            

3025 กอ่สรา้งแหลง่น ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญม่ะพรา้ว ชมุพร ปะทวิ บางสน 531,845.00           1,178,648.00        1.85                           2,183.00                         

3026 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึควาย/บงึสาํโรงพรอ้มคลองเช ื=อมตอ่สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องจาก
พระราชดาํร ิ

นครสวรรค ์ โกรกพระ บางประมงุ 612,215.91           1,731,017.51        1.85                           1,975.00                         

3027 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นปางปอย บา้นโป่งนก พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงใหม ่ ฝาง แมค่ะ 531,889.00           2,189,630.06        1.85                           676.00                            

3028 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตปิางสดีา จ.สระแกว้ จ.ปราจนีบรุ ี อ.วฒันานคร อ.นาด ีอ.
สระแกว้

ต.ทา่แยก 846,260.34           1,548,197.04        1.85                           1,850.00                         

3029 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยฮแูตปราฮ ู ยะลา ยะหา บาโงยซแิน 737,467.09           722,200.79           1.85                           -                                  

3030 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นใหมน่าด ี ชยัภมู ิ จตัรุสั บา้นขาม 792,810.92           1,719,790.67        1.85                           661.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3031 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระสาธารณะ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจาก
พระราชดาํร ิ

สระแกว้ เมอืงสระแกว้ บา้นแกง้ 818,404.97           1,540,450.97        1.85                           2,229.00                         

3032 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าปลาคณู และระบบกระจายน ํ:า รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ เมอืงไพร 557,936.43           2,133,733.71        1.85                           739.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3033 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองปะเหล ี=ยน ตรงั กนัตงั วงัวน 559,226.15           812,931.29           1.85                           870.00                            

3034 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมง่อนนอ้ย เชยีงใหม ่ ฝาง แมง่อน 510,365.72           2,192,003.27        1.85                           -                                  บาํรงุรกัษา

3035 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมล่าว เชยีงราย แมส่รวย แมส่รวย 567,187.71           2,178,919.63        1.85                           836.00                            

3036 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืงตาก โป่งแดง 536,994.98           1,881,857.58        1.85                           -                                  

3037 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา บงึบอระเพด็ _คลองทา่ตะโก_ นครสวรรค ์ ทา่ตะโก พนมเศษ 634,682.81           1,733,042.37        1.85                           814.00                            

3038 ฝายน ํ:าลน้บา้นแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่บี 490,365.74           1,984,403.46        1.85                           2,056.00                         

3039 ฝายน ํ:าลน้คลองโกง ตรงั รษัฎา คลองปาง 572,666.07           883,001.45           1.85                           2,202.00                         

3040 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร นาบอ่คาํ 532,611.49           1,822,888.36        1.85                           -                                  

3041 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาหว้ยแมป่ระจนั เพชรบรุ ี หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง 592,786.00           1,427,437.27        1.85                           805.00                            
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3042 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึโฉมไมง้าม ชว่ง 2 พจิติร ตะพานหนิ คลองคณู 644,742.19           1,787,339.96        1.85                           2,175.00                         

3043   โครงการศกึษาท ี=ราบล ุม่น ํ:ายม จ.สโุขทยั 
จ.พษิณโุลก

อ.บางระกาํ ต.ชมุแสงสงคราม ต.ทา่นางงาม ต.
บางระกาํ ต.วงัอทิก

618,432.44           1,853,763.73        1.85                           1,543.00                         

3044 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขามเีกยีรต ิ สงขลา สะเดา เขามเีกยืรต ิ 666,866.62           748,000.84           1.85                           2,048.00                         

3045 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองมลูกระบอื ชยัภมู ิ ภเูขยีว หนองคอนไทย 843,918.51           1,823,447.34        1.85                           1,616.00                         

3046 ฝายน ํ:าลน้ก ูเ่บ ี:ย เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,865.72           2,071,803.40        1.85                           2,219.00                         

3047 อา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 907,775.66           1,849,457.82        1.85                           1,934.00                         

3048 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นวงัปลดั สรุนิทร์ สงัขะ ทบัทนั 1,018,030.23        1,631,801.74        1.85                           1,936.00                         

3049 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ศรสีวสัด ิV นาสวน 522,640.00           1,619,956.00        1.85                           2,134.00                         

3050 ปรบัปรงุประสทิธภิาพคลองทบัชา้ง สงขลา นาทว ี ทบัชา้ง 683,282.66           726,385.00           1.85                           817.00                            

3051 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุรางรมิสง่น ํ:าหว้ยแลง้ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 514,765.72           2,038,803.44        1.85                           -                                  

3052 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นนาเจรญิพรอ้มระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นนาเจรญิ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,045,960.97        1,786,558.80        1.85                           750.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3053 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึน ํ:าทรงพรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ นครสวรรค ์ พยุหะครี ี น ํ:าทรง 617,910.24           1,709,716.76        1.85                           663.00                            

3054 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าลาํหว้ยปาย นา่น แมจ่รมิ น ํ:าปาย 705,317.00           2,067,775.00        1.85                           727.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3055 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ป่าอแีทน ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ค ูย้ายหม ี 771,166.14           1,507,803.45        1.85                           -                                  

3056 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองโชน ชมุพร หลงัสวน บา้นควน 502,165.74           1,090,102.28        1.85                           -                                  

3057 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้แมป่๊อก ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,769.00           1,993,020.00        1.84                           2,206.00                         

3058 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไมย้า พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 614,607.97           2,183,334.29        1.84                           719.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3059 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยแมท่อ้ ตาก เมอืง แมท่อ้ 509,865.74           1,861,703.51        1.84                           1,987.00                         

3060 ฝายน ํ:าลน้หว้ยราสอ สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมวง 636,166.41           787,801.03           1.84                           2,250.00                         

3061 ฝายน ํ:าลน้หว้ยกดุหวัควาย สกลนคร สวา่งแดนดนิ หนองหลวง 965,540.34           1,926,700.00        1.84                           2,205.00                         

3062 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 557,936.43           2,133,733.71        1.84                           -                                  

3063 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองอ ึ=ง ยโสธร เมอืงยโสธร คอ้เหนอื 1,041,553.94        1,757,059.08        1.84                           2,094.00                         

3064 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองทดิแกว้ บงึกาฬ เซกา เซกา 1,018,254.36        1,996,617.81        1.84                           2,000.00                         

3065 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองปักแฮด ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ นาคาํ 1,081,767.93        1,736,433.49        1.84                           1,780.00                         

3066 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองหลกั อดุรธาน ี ไชยวาน หนองหลกั 947,976.12           1,912,380.94        1.84                           1,766.00                         

3067 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นวงัหนิ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทา่พระ 910,990.51           1,811,728.56        1.84                           1,713.00                         

3068 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไร ่ ศรสีะเกษ โนนคณู บก 1,106,110.86        1,662,782.97        1.84                           1,654.00                         

3069 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        1.84                           -                                  

3070 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าแกม้ลงิ หม ูท่ ี= 2 เช ื=อมตอ่คลองน ํ:าช ุพรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ บา้นโคก 737,612.24           1,821,755.74        1.84                           714.00                            

3071 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกวางโตน หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ยางหลอ่ 839,865.69           1,888,403.72        1.84                           -                                  

3072 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตหิม ูเ่กาะชา้ง จ.ตราด อ.เกาะชา้ง ต.เกาะชา้ง 863,469.04           1,334,203.10        1.84                           1,716.00                         

3073 ฝายน ํ:าลน้หว้ยทา บา้นท ุง่เลน ศรสีะเกษ ขนุหาญ พราน 1,090,076.66        1,618,351.54        1.84                           2,025.00                         

3074 ฝายน ํ:าลน้วดัท ุง่หา่ง เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 520,565.72           2,148,303.33        1.84                           1,978.00                         

3075 กอ่สรา้งประตรูะบายน ํ:าคลองดนิดาํ นครราชสมีา วงัน ํ:าเขยีว ระเรงิ 795,578.00           1,608,163.00        1.84                           2,072.00                         

3076 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        1.84                           700.00                            

3077 ฝายน ํ:าลน้บา้นปาง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,965.74           2,003,103.45        1.84                           2,291.00                         

3078 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นคลองสะทอ้น จ.นครนายก อ.เมอืงนครนายก ต.พรหมณ ี 734,374.00           1,580,038.00        1.84                           2,036.00                         

3079 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองบงึ บรุรีมัย์ สตกึ ทา่มว่ง 977,250.06           1,697,185.31        1.84                           1,692.00                         

3080 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า สระ นครสวรรค ์ บรรพตพสิยั ทา่ง ิ:ว 606,601.61           1,760,074.24        1.84                           1,545.00                         

3081 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้แมล่าว พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย เวยีงป่าเป้า เวยีง 552,575.00           2,141,916.15        1.84                           736.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3082 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยไผ ่ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ ลมุพกุ 1,086,743.51        1,909,108.14        1.84                           -                                  

3083 บาํรงุรกัษาคลองสง่น ํ:าแมป่ัด ลาํปาง เกาะคา นาแสง 536,865.72           1,999,003.46        1.84                           -                                  

3084 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองพระนารถ พจิติร เมอืงพจิติร บา้นบ ุง่ 648,432.23           1,814,815.14        1.84                           1,921.00                         

3085 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าท ี= 6 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 430,465.78           1,982,103.48        1.84                           -                                  

3086 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าอา่งเกบ็น ํ:าบางพระ จ.ชลบรุ ี อ.ศรรีาชา ต.บางพระ 714,319.92           1,461,272.14        1.84                           1,869.00                         

3087 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นทรายมลู เชยีงใหม ่ พรา้ว เข ื=อนผาก 520,865.71           2,137,503.34        1.84                           -                                  

3088 ฝายน ํ:าลน้บา้นใหมน่าด ี ชยัภมู ิ จตัรุสั บา้นขาม 793,965.90           1,719,603.66        1.83                           1,924.00                         

3089 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุกล ุม่เกษตรแปลงใหญ ่ พะเยา ภซูาง ภซูาง 641,759.00           2,171,708.78        1.83                           703.00                            

3090 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:า _คลองไสไ้ก_่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,363.30           2,152,380.59        1.83                           -                                  

3091 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืงพะเยา แมน่าเรอื 585,233.63           2,111,556.68        1.83                           -                                  

3092 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองคพูมา่ นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา ตล ิ=งชนั 589,066.10           971,601.85           1.83                           2,211.00                         

3093 ฝายน ํ:าลน้หว้ยกอก มหาสารคาม ยางสสีรุาช ยางสสีรุาช 937,597.19           1,737,699.22        1.83                           2,241.00                         

3094 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:า กาญจนบรุ ี ศรสีวสัด ิV นาสวน 522,640.00           1,619,956.00        1.83                           2,001.00                         

3095 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระเกบ็น ํ:า 100 ไร ่พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ชยันาท หนองมะโมง วงัตะเคยีน 597,822.65           1,687,498.35        1.83                           701.00                            

3096 ฝายน ํ:าลน้หว้ยฮแูตปราฮ ู ยะลา ยะหา บาโงยซแิน 737,467.09           722,200.79           1.83                           1,810.00                         

3097 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํมาศ บรุรีมัย์ แคนดง_นางรอง_ ชมุแสง 898,342.59           1,616,195.52        1.83                           -                                  

3098 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแวง สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ ขอนแกน่ เขาสวนกวาง ดงเมอืงแอม 898,672.79           1,866,670.63        1.83                           2,032.00                         
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3099 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองปอม สงขลา หาดใหญ ่ ฉลงุ 642,566.50           773,500.96           1.83                           -                                  

3100 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยปลาเหงอืก หนองคาย โพนพสิยั กดุบง 937,387.92           2,008,561.44        1.83                           2,047.00                         

3101 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นโนนถ ั=ว สรุนิทร์ ทา่ตมู โพนครก 1,016,260.94        1,710,728.04        1.83                           1,782.00                         

3102 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าลาํเชยีงสา นครราชสมีา วงัน ํ:าเขยีว อดุมทรพัย์ 818,091.13           1,603,841.07        1.83                           1,681.00                         

3103 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้พรเุตยีว นครศรธีรรมราช ท ุง่ใหญ ่ กแุหระ 541,018.47           906,266.20           1.83                           830.00                            

3104 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นคขูาด บรุรีมัย์ คเูมอืง คเูมอืง 928,465.91           1,690,503.85        1.83                           -                                  บาํรงุรกัษา

3105 อา่งเกบ็น ํ:าหนองดนิจี= กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ ลาํหว้ยหลวั 1,012,338.66        1,846,689.01        1.83                           1,949.00                         

3106 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าคลองคอกชา้ง นครราชสมีา ครบรุ ี ครบรุใีต ้ 832,956.01           1,604,706.20        1.83                           729.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3107 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้นาหมากปิน แมฮ่อ่งสอน เมอืง ผาบอ่ง 547,515.73           1,861,553.51        1.83                           -                                  

3108 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:า บา้น หนิตะโง ่ นครราชสมีา ปักธงชยั ลาํนางแกว้ 810,464.63           1,613,596.55        1.83                           -                                  บาํรงุรกัษา

3109 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสาหรา่ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 982,906.47           1,958,047.90        1.83                           -                                  

3110 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า นราธวิาส เมอืงนราธวิาส ลาํภ ู 809,676.02           709,757.98           1.83                           865.00                            

3111 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองตาหลงัใน สระแกว้ วงัน ํ:าเย็น ตาหลงัใน 835,138.23           1,495,866.52        1.83                           -                                  

3112 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไมย้า เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 614,565.62           2,183,303.31        1.83                           -                                  

3113 อา่งเกบ็น ํ:าสหกรณ ์5 แมว่ะ เชยีงใหม ่ แมอ่อน สหกรณ ์ 525,665.71           2,085,403.39        1.83                           2,225.00                         

3114 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยสามหมอ ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ ศรสีาํราญ 862,393.17           1,770,337.61        1.83                           809.00                            

3115 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยยูง สตลู ละง ู น ํ:าผดุ 593,211.20           773,863.81           1.83                           1,996.00                         

3116 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สนัดอนรอม ลาํพนู ท ุง่หวัชา้ง บา้นปวง 509,065.73           1,977,503.46        1.83                           2,063.00                         

3117 ฝายน ํ:าลน้หว้ยปาโจ นราธวิาส บาเจาะ บาเจาะ 796,717.39           716,800.85           1.83                           1,921.00                         

3118 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าคบู พษิณโุลก นครไทย หนองกะทา้ว 688,481.29           1,885,007.99        1.83                           1,983.00                         

3119 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,074.04           2,008,190.11        1.82                           -                                  

3120 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้กดุศรภีมู ิ ชยัภมู ิ ภเูขยีว กดุยม 840,565.78           1,815,503.73        1.82                           -                                  

3121 บาํรงุรกัษาcheck weir จดุท ี= 1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,965.72           2,067,203.41        1.82                           -                                  

3122 ฝายน ํ:าลน้หว้ยสยาม เลย ทา่ล ี= โคกใหญ ่ 802,265.62           1,905,503.67        1.82                           1,887.00                         

3123 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองหลม่ กดุตางง อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ หนองกนิเพล 1,120,574.91        1,689,273.00        1.82                           2,060.00                         

3124 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองดนิจี: กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ ลาํหว้ยหลวั 1,011,711.40        1,850,951.57        1.82                           1,901.00                         

3125 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองก ิ หนองคาย รตันวาปี รตันวาปี 939,610.79           2,013,542.34        1.82                           1,537.00                         

3126 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 556,065.81           1,495,703.27        1.82                           -                                  

3127 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองภเูงนิ สระแกว้ เขาฉกรรจ์ พระเพลงิ 825,119.21           1,504,623.52        1.82                           -                                  

3128 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าปี: พะเยา เชยีงมว่น บา้นมาง 632,730.03           2,087,834.01        1.82                           877.00                            

3129 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคาํกลาง อบุลราชธาน ี นาเยีย นาเยีย 1,155,656.44        1,671,422.44        1.82                           872.00                            

3130 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองน ํ:าไหล กาํแพงเพชร คลองลาน คลองน ํ:าไหล 532,965.74           1,790,603.50        1.82                           2,201.00                         

3131 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมยุ่ย เชยีงใหม ่ ฮอด บา้นตาล 471,265.75           1,999,003.45        1.82                           -                                  บาํรงุรกัษา

3132 อนรุกัษ์ฟื: นฟโูคกหนองขวาง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พรอ้มระบบสง่น ํ:า มหาสารคาม กนัทรวชิยั นาสนีวน 949,826.63           1,812,564.21        1.82                           2,149.00                         

3133 อา่งเกบ็น ํ:าโนนสะอาด มหาสารคาม ช ื=นชม หนองกงุ 944,065.89           1,727,703.89        1.82                           2,093.00                         

3134 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยควัะ นา่น ทา่วงัผา ศรภีมู ิ 685,865.52           2,111,603.42        1.82                           -                                  

3135 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองหลม่ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ใต ้ 602,924.00           2,233,892.03        1.82                           701.00                            

3136 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 556,065.81           1,495,703.27        1.82                           -                                  

3137 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าโนนหมากเคง็ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สระแกว้ วฒันานคร โนนหมากเคง็ 854,837.72           1,533,261.50        1.82                           2,073.00                         

3138 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าสบูไฟฟ้า บา้นดอนไมง้าม บรุรีมัย์ บา้นดา่น ปราสาท 955,026.46           1,669,621.41        1.82                           -                                  

3139 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองกยุบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์ กยุบรุ ี หาดขาม 589,763.00           1,336,071.98        1.82                           1,823.00                         

3140 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึเกลอื บอ่แก จ.รอ้ยเอด็ อ.เสลภมู ิ ต.บงึเกลอื 1,035,717.87        1,780,676.05        1.82                           1,601.00                         

3141 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าดอนไมง้ามพรอ้มระบบกระจายน ํ:า บรุรีมัย์ บา้นดา่น ปราสาท 954,478.23           1,670,142.89        1.82                           651.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3142 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเซมิ เลย วงัสะพงุ ทรายขาว 781,914.38           1,904,918.39        1.82                           -                                  

3143 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้พรอ้มระบบสง่น ํ:า ยะลา รามนั กายูบอเกาะ 769,318.51           717,392.87           1.82                           2,234.00                         

3144 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมต่า๊ก เชยีงราย พญาเมง็ราย เมง็ราย 621,365.57           2,194,103.30        1.82                           -                                  

3145 ฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิดาํ เชยีงราย แมส่รวย ทา่กอ๊ 553,265.67           2,159,103.32        1.82                           1,937.00                         

3146 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ ฟากทา่
พชิยั

สองหอ้ง
นายาง

632,009.53           1,917,273.54        1.82                           2,130.00                         

3147 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมป่าง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 483,794.00           2,002,005.00        1.82                           745.00                            

3148 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองชะลดู _2_ ชลบรุ ี บอ่ทอง เกษตรสวุรรณ 768,166.15           1,473,103.40        1.82                           -                                  

3149 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองทาํเลโคกป่าชา้ สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ ขอนแกน่ แวงนอ้ย แวงนอ้ย 866,763.62           1,749,460.82        1.82                           1,865.00                         

3150 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองเลงิบอ่ _แกม้ลงิ_ ชว่ง 2 อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ ดมุใหญ ่ 1,119,889.56        1,733,587.94        1.82                           2,041.00                         

3151 ฝายน ํ:าลน้หว้ยนามน แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม ขนุยาม 391,365.83           2,082,803.41        1.82                           2,262.00                         

3152 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมม่ะลอ_บา้นแมม่ะลอ_ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 440,192.53           2,074,015.34        1.82                           2,001.00                         

3153 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้สนัดอนรอม ลาํพนู ท ุง่หวัชา้ง บา้นปวง 509,065.73           1,977,503.46        1.82                           -                                  

3154 ฝายน ํ:าลน้แมท่ะลาย พะเยา จนุ จนุ 622,665.60           2,139,003.36        1.82                           2,123.00                         

3155 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 554,565.84           1,385,303.08        1.82                           2,215.00                         
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3156 ปรบัปรงุซอ่มแซมลาํภาช ี ราชบรุ ี บา้นคา บา้นบงึ 545,974.25           1,472,441.34        1.82                           689.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3157 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,265.62           2,151,403.36        1.82                           -                                  

3158 ฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าเคม็ นครราชสมีา พมิาย ดงใหญ ่ 888,404.32           1,694,845.04        1.82                           1,847.00                         

3159 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ลาํหว้ยทราย รอ้ยเอด็ โพธ ิVชยั ขามเปี:ย 1,010,891.51        1,810,106.52        1.82                           710.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3160 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:าเชญิ ชยัภมู ิ บา้นแทน่ สามสวน 875,579.95           1,831,876.71        1.82                           866.00                            

3161 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืงตาก หนองบวัใต ้ 512,102.33           1,853,964.59        1.81                           -                                  

3162 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมว่ง เชยีงใหม ่ จอมทอง สบเต ี:ย 387,965.80           2,010,803.47        1.81                           -                                  บาํรงุรกัษา

3163 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ไทรดนัยน นครศรธีรรมราช พรหมครี ี บา้นเกาะ 594,766.14           943,001.73           1.81                           -                                  

3164 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองรงัเกยีจ นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง ชา้งกลาง 568,911.05           916,346.61           1.81                           1,849.00                         

3165 ฝายน ํ:าลน้เวยีงหวาย เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 625,865.61           2,199,103.29        1.81                           2,174.00                         

3166 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวน สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 555,365.72           1,922,803.50        1.81                           -                                  

3167 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ศนูย์ฝึกอาชพีภสูงิห ์ กาฬสนิธ ุ์ เมอืง ภดูนิ 979,938.69           1,846,516.95        1.81                           -                                  

3168 ฝายน ํ:าลน้หว้ยก ุน่ นา่น นานอ้ย เชยีงของ 682,565.57           2,025,603.50        1.81                           2,099.00                         

3169 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองเตยีน) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 778,255.53           1,520,798.40        1.81                           1,577.00                         

3170 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        1.81                           655.00                            

3171 บาํรงุรกัษาcheck weir จดุท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.72           2,066,703.41        1.81                           -                                  

3172 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงหว้ยเป้า_
บา้นท ุง่ขา้วพวง_

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ท ุง่ขา้วพวง 495,126.62           2,162,557.79        1.81                           741.00                            

3173 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมต่ ํ=า ลาํปาง เสรมิงาม เสรมิซา้ย 534,306.62           1,998,314.25        1.81                           861.00                            

3174 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ท ี=ราบแมน่ ํ:าบางปะกง ฉะเชงิเทรา บางปะกง ทา่ขา้ม 717,349.30           1,491,593.02        1.81                           882.00                            

3175 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยมกุ มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร 1,112,403.93        1,837,998.86        1.81                           827.00                            

3176 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองสอืหยิก สกลนคร พรรณานคิม สวา่ง 1,028,128.22        1,924,784.29        1.81                           2,019.00                         

3177 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นหนองเมก็ ศรสีะเกษ ราษีไศล หนองอ ึ=ง 1,063,136.56        1,691,220.83        1.81                           1,633.00                         

3178 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยขนุนอ้ย นา่น ภเูพยีง เมอืงจงั 688,560.00           2,088,839.00        1.81                           1,856.00                         

3179 ระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,280.75           1,988,151.13        1.81                           1,863.00                         

3180 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึสาธารณะบา้นลาํมะโกรก พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ กาํแพงเพชร ลานกระบอื หนองหลวง 580,039.00           1,834,459.98        1.81                           667.00                            

3181 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:า นราธวิาส เมอืงนราธวิาส ลาํภ ู 809,676.02           709,757.98           1.81                           888.00                            

3182 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 610,665.64           1,997,803.48        1.81                           1,813.00                         

3183 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยสยาม เลย ทา่ล ี= โคกใหญ ่ 802,265.62           1,905,503.67        1.81                           -                                  

3184 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคาํมว่ง สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ ขอนแกน่ มญัจาครี ี นางาม 862,242.56           1,791,242.37        1.81                           2,157.00                         

3185 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยระว-ีหว้ยระหารพรอ้มระบบอา่งพวง สรุนิทร์ เขวาสนิรนิทร์ บงึ, ตากกู, เขวาสนิรนิทร์ 992,524.18           1,670,850.39        1.81                           702.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3186 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไมย้า เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 614,565.62           2,183,303.31        1.81                           2,076.00                         

3187 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขอน แพร่ สอง หว้ยหมา้ย 619,265.61           2,035,903.46        1.81                           1,811.00                         

3188 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา หว้ยเกาะแกว้ เพชรบรูณ ์ ศรเีทพ สระกรวด 722,031.05           1,706,212.21        1.81                           851.00                            

3189 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยสาํราญ ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ล ิ:นฟ้า 1,079,167.46        1,682,888.22        1.81                           822.00                            

3190 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองหวัวงักรา่ง พษิณโุลก เมอืงพษิณโุลก ไผข่อดอน 622,408.00           1,868,172.00        1.81                           2,018.00                         

3191 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหนองอริณุ (หนองน ํ:า บา้นเนนิส ี= 2) ชลบรุ ี บา้นบงึ หนองอริณุ 750,105.27           1,465,075.89        1.81                           1,677.00                         

3192 อา่งเกบ็น ํ:าคลองวงัน ํ:าแดง กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัควง 547,515.73           1,861,553.51        1.81                           1,929.00                         

3193 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ลาํหว้ยทา ศรสีะเกษ ขนุหาญ พราน 1,090,076.51        1,618,351.24        1.81                           699.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3194 ฝายเสรมิระบบนเิวศบา้นโคกสาํราญ กาฬสนิธ ุ์ ยางตลาด เวอ่ 963,272.46           1,824,886.84        1.81                           2,182.00                         

3195 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:ากาด นา่น บา้นหลวง บา้นฟ้า 649,665.65           2,080,303.44        1.81                           -                                  บาํรงุรกัษา

3196 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยน ํ:าขาว ชมุพร ทา่แซะ ทา่ขา้ม 509,206.97           1,184,000.92        1.81                           2,154.00                         

3197 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า สระบา้นคลองแปด2 ปทมุธาน ี ลาํลกูกา ลาํลกูกา 690,731.24           1,544,518.92        1.81                           1,709.00                         

3198 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าบา้นวงัเขมร สนบัสนนุพ ื:นท ี=รอบแนวเขตโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนั
เน ื=องมาจากพระราชดาํรฯิ _อพ.สธ._

กาญจนบรุ ี ไทรโยค ทา่เสา 492,470.00           1,586,879.00        1.81                           2,290.00                         

3199 ฝายน ํ:าลน้หว้ยเสารกี อาํนาจเจรญิ พนา พระเหลา 1,130,365.90        1,747,404.29        1.80                           2,096.00                         

3200 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  กดุน ํ:าใส กาฬสนิธ ุ์ กมลาไสย หลกัเมอืง 992,377.55           1,807,404.44        1.80                           2,043.00                         

3201 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 934,918.54           1,969,300.82        1.80                           2,189.00                         

3202 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืงพะเยา ทา่จาํปี 982,906.47           1,958,047.90        1.80                           -                                  

3203 ฝายน ํ:าลน้หว้ยบอ่จาน แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม ขนุยวม 388,465.83           2,080,803.42        1.80                           2,012.00                         

3204 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นป่าสงัข ์ รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน ป่าสงัข ์ 997,101.35           1,753,832.44        1.80                           -                                  

3205 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า
สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญข่า้วอนิทรยี์

อาํนาจเจรญิ เมอืงอาํนาจเจรญิ นาหมอมา้ 1,085,885.96        1,765,799.57        1.80                           1,977.00                         

3206 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยกระเดนิ ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ ด ู่ 1,092,966.07        1,666,804.19        1.80                           700.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3207 ฝายนาํลน้แมป่ิง เชยีงใหม ่ แมแ่ตง อนิทขลิ 468,265.76           2,114,803.36        1.80                           1,829.00                         

3208 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าละหานทรายเกา่พรอ้มระบบกระจายน ํ:าและระบบอา่งพวง บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,347.18           1,603,639.07        1.80                           683.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3209 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าฝายเสรมิระบบนเิวศระบบกระจายน ํ:าหว้ยขวาก สนบัสนนุโครงการศนูย์ภฟู้าพฒันอนั
เน ื=องมาจากพระราชดาํรใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร_ี

นา่น บอ่เกลอื ภฟู้า 728,574.00           2,103,864.00        1.80                           1,948.00                         

3210 โครงการบรหิาร พฒันา อนรุกัษ์ ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตแิละแมน่ ํ:าลาํคลองบงึราชนก จงัหวดัพษิณโุลก พษิณโุลก วงัทอง วงัทอง 644,428.46           1,858,819.57        1.80                           1,769.00                         
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3211 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยโตง_ชว่ง3_ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าและระบบอา่งพวง สรุนิทร์ ปราสาท,เมอืงสรุนิทร์ โคกยาง,กนัตวจระมวล,ตาออ็ง 990,304.95           1,624,581.92        1.80                           2,098.00                         

3212 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.80                           730.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3213   โครงการศกึษาแมน่ ํ:านครนายก จ.นครนายก อ.องครกัษ ์อ.บา้นนา ต.บางสมบรูณ ์ต.บางลกูเสอื ต.ทราย
มลู ต.บางออ้

731,887.83           1,568,348.49        1.80                           1,815.00                         

3214 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าเขาบอ่ทอง ชลบรุ ี บอ่ทอง บอ่ทอง 770,294.02           1,458,819.92        1.80                           1,924.00                         

3215 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองปอม สงขลา หาดใหญ ่ ฉลงุ 642,566.50           773,500.96           1.80                           2,036.00                         

3216 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยบา้นหวัควน ภเูกต็ กระท ู ้ กมลา 423,365.71           878,697.59           1.80                           -                                  

3217 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.47        1.80                           -                                  

3218 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าตอ้น พรอ้มระบบกระจายน ํ:า อบุลราชธาน ี เข ื=องใน หนองเหลา่ 1,101,685.67        1,719,710.91        1.80                           1,843.00                         

3219 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตน้ยาง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํพนู แมท่า ทาปลาดกุ 520,249.00           2,046,219.05        1.80                           664.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3220 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้บา้นทา่หวา้ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ บา้นคา่ย 824,808.08           1,737,833.54        1.80                           698.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3221 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองบา้นโคกแพงพวย ชยัภมู ิ จตัรุสั ละหาน 818,562.54           1,735,578.80        1.80                           1,688.00                         

3222 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,065.74           2,005,603.45        1.80                           -                                  

3223 ฝายน ํ:าลน้หว้ยป ุ่ งสามติ 2 เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 448,265.78           2,069,903.41        1.80                           1,921.00                         

3224 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,965.71           2,077,103.40        1.80                           1,863.00                         

3225 ฝายน ํ:าลน้หว้ยบา้นหวัควน ภเูกต็ กระท ู ้ กมลา 423,365.71           878,697.59           1.80                           1,823.00                         

3226 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึก ุม่บงึบางชา้ง นครปฐม นครชยัศรี บางระกาํ 621,033.00           1,524,219.91        1.80                           1,868.00                         

3227 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        1.80                           -                                  

3228 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองรงัเกยีจ นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง ชา้งกลาง 568,911.05           916,346.61           1.80                           -                                  

3229 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:ายม จ.พะเยา จ.แพร ่จ.
สโุขทยั จ.พษิณโุลก

อ.เชยีงมว่น อ.สอง อ.เมอืง
 อ.สงูเมน่ อ.เดน่ชยั อ.

ศรสีชันาลยั อ.สวรรคโลก อ.
ศรสีาํโรง อ.เมอืง อ.กงไกร
ลาศ อ.บางระกาํ อ.สามงา่ม

 อ.โพธิVประทบัชา้ง อ.
โพทะเล อ.ปง

จ.พจิติร อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค ์ 633,288.28           2,110,871.29        1.80                           1,754.00                         

3230 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองหลวง ลาํปาง บา้นมว่ง หว้ยหลวั 964,994.48           1,970,009.59        1.80                           2,065.00                         

3231 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้หว้ยหางยาว อบุลราชธาน ี นาตาล พะลาน 1,177,737.34        1,773,998.17        1.80                           2,225.00                         

3232 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตน้ยาง ลาํพนู แมท่า ทา่ท ุง่หลวง 501,965.73           2,039,803.43        1.79                           2,126.00                         

3233 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไมย้า เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 614,565.62           2,183,303.31        1.79                           -                                  

3234 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 522,165.71           2,124,603.35        1.79                           -                                  บาํรงุรกัษา

3235 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ลยีบ เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 616,465.54           2,195,303.30        1.79                           2,013.00                         

3236 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมท่ะลาย พะเยา จนุ จนุ 622,665.60           2,139,003.36        1.79                           -                                  

3237 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุ/สรา้งใหม ่อาคารชลศาสตร์ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,449.43           2,160,892.27        1.79                           -                                  

3238 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าตดุเตอ๋ ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ คซูอด 1,068,448.51        1,691,405.79        1.79                           2,052.00                         

3239 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองแสงสาธารณประโยชน ์ สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ตองโขบ 1,059,495.52        1,891,019.21        1.79                           1,886.00                         

3240 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัเดอืนหา้ สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 978,193.33           1,955,756.36        1.79                           1,510.00                         

3241 ฝายน ํ:าลน้หว้ยตะก ั=ว ขอนแกน่ ชนบท ปอแดง 881,692.81           1,765,855.79        1.79                           2,291.00                         

3242 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง และระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 614,655.08           2,186,909.82        1.79                           856.00                            

3243 ฝายน ํ:าลน้บา้น บเูกะ๊อาง ู ยะลา เมอืง ปโุรง 747,367.08           712,500.75           1.79                           1,983.00                         

3244 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 553,665.68           2,132,803.35        1.79                           2,057.00                         

3245 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าปลาคณู รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ เมอืงไพร 1,037,196.84        1,772,898.07        1.79                           -                                  

3246 บาํรงุรกัษาพนงัเกบ็น ํ:าใตด้นิ _กาํแพงพดืคอนกรตี_ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,026.15           2,160,573.79        1.79                           -                                  

3247 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,024.34           1,988,429.27        1.79                           852.00                            

3248 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 524,965.71           2,069,103.40        1.79                           2,234.00                         

3249 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นหนองหวา้ นครราชสมีา ลาํทะเมนชยั ชอ่งแมว 946,165.67           1,834,703.89        1.79                           2,054.00                         

3250 ฝายน ํ:าลน้บา้นหว้ยหละ ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 481,765.75           2,016,703.45        1.79                           2,175.00                         

3251 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า และระบบกระจายน ํ:าบา้นหนองสองหอ้ง เชยีงราย ป่าแดด ป่าแงะ 603,353.65           2,163,499.57        1.79                           1,895.00                         

3252 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองชา้งคลอด สงขลา จะนะ ทา่หมอไทร 690,866.76           753,500.90           1.79                           -                                  

3253 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,207.68           2,105,219.61        1.79                           -                                  

3254 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยลาํตะเพนิ กาญจนบรุ ี บอ่พลอย หลมุรงั 550,915.78           1,616,803.42        1.79                           -                                  

3255 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:า UN สระแกว้ ตาพระยา ทพัไทย 922,695.82           1,567,808.03        1.79                           2,021.00                         

3256 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 501,665.73           1,921,653.49        1.79                           -                                  บาํรงุรกัษา

3257 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 554,565.84           1,385,303.08        1.79                           -                                  

3258 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองตากน _แกม้ลงิ_ ชว่ง 2 อบุลราชธาน ี น ํ:าข ุน่ ข ี:เหลก็ 1,140,351.05        1,627,563.95        1.79                           2,296.00                         

3259 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้จนัทเขลม จนัทบรุ ี เขาคชิฌกฏู จนัทเขลม 830,687.32           1,439,635.43        1.79                           -                                  

3260 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนบน _น ํ:าแมแ่สด_ ลาํปาง วงัเหนอื วงัซา้ย 564,984.01           2,106,440.98        1.79                           842.00                            

3261 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยโซม หนองบวัลาํภ ู โนนสงั ปางก ู่ 880,566.62           1,881,284.77        1.79                           -                                  
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3262 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงโป่งคาํ จาํนวน 4 แหง่
_งานทาํเอง กรณจีดัซ ื:ออปุกรณน์าํมาประกอบตดิต ั :งเองโดยกรมทรพัยากรน ํ:า_

นา่น สนัตสิขุ ด ูพ่งษ์ 700,720.00           2,090,707.00        1.79                           2,136.00                         

3263 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ใหมส่ขุสนัต ์ ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 489,365.74           1,999,703.46        1.79                           -                                  

3264 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 501,665.73           1,921,653.49        1.79                           2,034.00                         

3265 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นสวาย สรุนิทร์ ปราสาท ตาเบา 981,508.84           1,624,509.01        1.79                           1,663.00                         

3266 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บงึแวง กาฬสนิธ ุ์ ฆอ้งชยัพฒันา โนนศลิาเลงิ 979,898.00           1,811,484.80        1.79                           1,582.00                         

3267 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองสมิ สรุนิทร์ ทา่ตมู ทา่ตมู 1,000,318.77        1,699,404.62        1.79                           1,539.00                         

3268 อา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 515,015.73           1,904,803.50        1.79                           2,247.00                         

3269 กอ่สรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศล ุม่น ํ:าแมแ่จม่ _บา้นแมน่าจรเหนอื_ จาํนวน 5 แหง่ สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 439,993.00           2,065,186.07        1.79                           703.00                            

3270 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าแวน Solar Floating Flow 4,200 qu.m per day Head40 พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 634,220.57           2,149,966.09        1.79                           -                                  

3271 ปรบัปรงุฟื: นฟสูระหว้ยกาํแพง ระนอง กระบรุ ี จ.ป.ร. 487,274.95           1,169,444.99        1.79                           883.00                            

3272 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าบอ่ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 1,091,704.54        1,888,362.16        1.78                           1,878.00                         

3273 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองทรายขาว-คลองหนองหวดี-แกม้ลงิค ุง้กะปาว ตราด เขาสมงิ ประณตี 862,077.10           1,390,056.49        1.78                           2,243.00                         

3274 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าชาํพรอ้มระบบสง่น ํ:า อตุรดติถ ์ ตรอน น ํ:าอา่ง 631,537.92           1,928,468.03        1.78                           2,056.00                         

3275 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        1.78                           -                                  

3276 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าซาววา เชยีงใหม ่ สารภ ี สารภ ี 503,194.08           2,065,325.88        1.78                           -                                  

3277 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 524,965.71           2,069,103.40        1.78                           -                                  

3278 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 553,665.68           2,132,803.35        1.78                           -                                  บาํรงุรกัษา

3279 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงสบเมย _บา้นหว้ยไชยยงค_์ แมฮ่อ่งสอน สบเมย สบเมย 380,975.00           1,973,350.97        1.78                           1,998.00                         

3280 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองเด ิ=น มหาสารคาม วาปีปทมุ หนองแสง 966,165.89           1,754,003.93        1.78                           -                                  บาํรงุรกัษา

3281 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 516,365.73           1,895,803.50        1.78                           1,844.00                         

3282 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเซมิ เลย วงัสะพงุ ทรายขาว 982,906.47           1,958,047.90        1.78                           -                                  

3283 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่บี 490,365.74           1,984,403.46        1.78                           1,830.00                         

3284 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้คลองสโุข จนัทบรุ ี มะขาม มะขาม 844,437.79           1,398,198.65        1.78                           663.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3285 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองกยุบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์ กยุบรุ ี หาดขาม 572,499.73           1,340,494.13        1.78                           -                                  

3286 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืง โป่งแดง 537,015.73           1,881,603.50        1.78                           2,122.00                         

3287 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกวางโตน หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ยางหลอ่ 837,166.59           1,890,656.93        1.78                           748.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3288 ฝายน ํ:าลน้บา้นหลายทา่ ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 492,465.74           1,976,403.47        1.78                           2,164.00                         

3289 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 982,906.47           1,958,047.90        1.78                           -                                  

3290 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยฮก พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ หว้ยขะยุง 1,115,468.09        1,675,196.19        1.78                           659.00                            

3291 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าสม้ปอย ชยัภมู ิ ซบัใหญ ่ ทา่กบู 789,949.21           1,728,986.09        1.78                           1,628.00                         

3292 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.47        1.78                           -                                  

3293 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึสน ุน่ เช ื=อมตอ่บงึปลกึ นครสวรรค ์ พยุหะครี ี ย่านมทัร ี 621,119.34           1,709,523.20        1.78                           883.00                            

3294 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าพรกิ พษิณโุลก นครไทย ยางโกลน 665,551.00           1,893,048.00        1.78                           700.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3295 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าแกม้ลงิ หม ูท่ ี= 10 พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ นครสวรรค ์ ไพศาล ี นาขอม 686,420.85           1,738,000.36        1.78                           735.00                            

3296 ระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม สโุขทยั ครีมีาศ หนองจกิ,ศรคีรีมีาศ 576,834.19           1,854,019.17        1.78                           2,299.00                         

3297 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองชา้ง สโุขทยั ศรสีชันาลยั ศรสีชันาลยั 584,506.04           1,925,949.99        1.78                           2,185.00                         

3298 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:ากดุตลาดยาว _พ ื:นท ี=แกม้ลงิ_ บรุรีมัย์ พทุไธสง มะเฟือง,บา้นจาน 556,065.81           1,495,703.27        1.78                           2,214.00                         

3299 อา่งเกบ็น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 541,149.19           1,903,646.30        1.78                           2,251.00                         

3300 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าสมนุ นา่น เมอืงนา่น ไชยสถาน 685,221.27           2,073,049.46        1.78                           886.00                            

3301 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:าหนองกะโละ๊ Solar Floating Flow 8,000 qu.m per day Head40 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,325.26           2,160,939.25        1.78                           -                                  

3302 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยแมท่อ้ ตาก เมอืง แมท่อ้ 509,865.74           1,861,703.51        1.78                           -                                  

3303 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยยางหน ึ=งเช ื=อมตอ่หนองอสีนู พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลพบรุ ี พฒันานคิม พฒันานคิม 709,451.76           1,652,574.45        1.78                           733.00                            

3304 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.78                           -                                  

3305 บา้นโฮง่มะคา่ เชยีงใหม ่ จอมทอง บา้นแปะ 459,474.22           2,013,221.54        1.78                           2,167.00                         

3306 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 522,665.72           2,070,403.41        1.78                           1,909.00                         

3307 ฝายน ํ:าลน้หว้ยสดีา เลย เชยีงคาน ปากตม 774,565.58           1,965,803.61        1.78                           2,186.00                         

3308 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.72           2,105,494.17        1.78                           -                                  

3309 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยโซมใหญ ่ หนองบวัลาํภ ู โนนสงั กดุด ู่ 883,427.71           1,872,859.78        1.78                           -                                  

3310 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํน ํ:าองิ พะเยา เมอืงพะเยา แมใ่จ 586,890.88           2,138,579.78        1.78                           1,820.00                         

3311 อา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืง ทา่ก ุม่ 895,541.47           1,368,278.42        1.78                           2,287.00                         

3312 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 556,742.00           1,495,177.00        1.78                           706.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3313 กอ่สรา้งอา่งเกบ็น ํ:าเขาวงพระจนัทร์ ลพบรุ ี โคกสาํโรง หว้ยโปรง่ 682,384.77           1,655,251.63        1.77                           1,881.00                         

3314 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้วงักา้นเหลอืง ขอนแกน่ หนองเรอื กดุกวา้ง 851,865.71           1,823,903.75        1.77                           -                                  

3315 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสงิห ์ พะเยา ปง ปง 631,165.65           2,109,703.40        1.77                           -                                  

3316 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์เพ ื=อสนบัสนนุโครงการ น ํ:าพางโมเดล นา่น แมจ่รมิ น ํ:าพาง 724,632.91           2,066,368.91        1.77                           656.00                            

3317 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.77                           -                                  

3318 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้สงักะ กาฬสนิธ ุ์ คาํมว่ง ท ุง่คลอง 996,406.58           1,881,025.84        1.77                           652.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม
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3319 ฝายน ํ:าลน้แมล่าย เชยีงใหม ่ สนักาํแพง หว้ยแกว้ 527,465.71           2,084,803.39        1.77                           1,999.00                         

3320 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลนับา้นโคกสะทอน มหาสารคาม ยางสสีรุาช แวงดง 931,765.92           1,732,503.87        1.77                           -                                  

3321 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าบา้นนาเหนอื นครศรธีรรมราช พปินู ยางคอ้ม 564,666.01           941,701.71           1.77                           -                                  

3322 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขอน แพร่ สอง หว้ยหมา้ย 556,065.81           1,495,703.27        1.77                           -                                  

3323 พฒันาแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล จงัหวดัพจิติร และจงัหวดัพษิณโุลก พจิติร พษิณโุลก เมอืงพจิติร บางกระท ุม่ ทา่ฬอ่ ไผล่อ้ม 644,269.05           1,831,670.97        1.77                           2,229.00                         

3324 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองทราย จนัทบรุ ี เขาคชิฌกฏู คลองพล ู 512,515.73           1,854,203.51        1.77                           -                                  บาํรงุรกัษา

3325 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึคณูพรอ้มระบบกระจายน ํ:า พจิติร บงึนาราง หว้ยแกว้ 620,151.04           1,769,259.95        1.77                           2,093.00                         

3326 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นโคกเพนาว ์ สรุนิทร ์ ปราสาท ตาน ี 961,577.61           1,616,979.33        1.77                           1,783.00                         

3327 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึน ํ:าใส นครราชสมีา โนนไทย บา้นวงั 814,587.59           1,678,400.76        1.77                           1,673.00                         

3328 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,074.04           2,008,190.11        1.77                           -                                  

3329 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 556,065.81           1,495,703.27        1.77                           -                                  

3330 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสโีท อาํนาจเจรญิ เมอืง สรา้งนกทา 1,114,605.14        1,756,692.15        1.77                           1,974.00                         

3331 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าละวา้วงัควาย สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง วงัยาว 544,465.77           1,644,503.43        1.77                           -                                  บาํรงุรกัษา

3332 ฝายก ั :นน ํ:าเคม็บา้นคลองสองปาก สตลู ทา่แพ สาคร 594,966.24           750,800.80           1.77                           2,011.00                         

3333 ฝายน ํ:าลน้คลองภเูงนิ สระแกว้ เขาฉกรรจ์ พระเพลงิ 825,119.21           1,504,623.52        1.77                           1,809.00                         

3334 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา นาหวา้ใหญ ่ 1,140,289.67        1,768,754.60        1.77                           -                                  

3335 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 540,774.89           1,903,884.85        1.77                           -                                  

3336 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึแพงพรอ้มระบบกระจายน ํ:า มหาสารคาม โกสมุพสิยั แพง 925,483.98           1,803,644.73        1.77                           1,914.00                         

3337 ฝายน ํ:าลน้หว้ยออ้ สรุาษฎรธ์าน ี ดอนสกั ปากแพรก 550,365.68           2,174,603.31        1.77                           1,915.00                         

3338 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้แมจ่นั พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย แมจ่นั สนัทราย 592,658.00           2,231,835.06        1.77                           685.00                            

3339 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกวางโตน หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ยางหลอ่ 839,865.69           1,888,403.72        1.77                           1,986.00                         

3340 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พะเยา เมอืง ทา่จาํปี 580,965.65           2,129,103.36        1.77                           2,153.00                         

3341 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบก เชยีงใหม ่ แมอ่อน หว้ยแกว้ 527,865.71           2,083,803.40        1.77                           -                                  บาํรงุรกัษา

3342 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองคอ้พรอ้มระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตร ๒,๐๐๐ ไร ่ สรุาษฎรธ์าน ี บา้นนาเดมิ บา้นนา 529,658.04           983,970.03           1.77                           1,809.00                         

3343 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 982,906.47           1,958,047.90        1.77                           -                                  

3344 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูกง่ละวา้ จ.ขอนแกน่ อ.บา้นแฮด อ.บา้นไผ ่ ต.เมอืงเพยี ต.บา้นไผ ่ 893,697.72           1,789,836.43        1.77                           2,066.00                         

3345 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยออ้ สรุาษฎรธ์าน ี ดอนสกั ปากแพรก 550,365.68           2,174,603.31        1.77                           -                                  

3346 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่า๋ ลาํปาง แจห้ม่ เมอืงมาย 576,032.88           2,063,294.22        1.77                           -                                  บาํรงุรกัษา

3347 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองผกัปัง ชยัภมู ิ ภเูขยีว ผกัปัง 834,788.79           1,812,617.49        1.77                           1,786.00                         

3348 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองสมัพนัธ ์ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ บ ุง่คลา้ 828,606.52           1,745,111.54        1.77                           1,616.00                         

3349 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองกะโละ๊ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,083.00           2,160,225.00        1.77                           1,754.00                         

3350 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ท ี=จบัสตัวน์ ํ:าหนองผเีผา อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี เกาะเทโพ 613,949.07           1,700,023.48        1.77                           1,749.00                         

3351 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้วงัสะแกง ลาํพนู เวยีงหนองลอ่ง หนองสอง 468,765.75           2,037,903.43        1.77                           -                                  

3352 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าเคม็ นครราชสมีา พมิาย ดงใหญ ่ 888,404.32           1,694,845.04        1.77                           1,848.00                         

3353 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการทหารพนัธ ุด์คีา่ยวชริปราการ ตาก เมอืงตาก น ํ:ารมึ 515,513.00           1,866,610.00        1.76                           718.00                            

3354 ฝายน ํ:าลน้บา้นทดหลวง สระแกว้ วฒันานคร ผกัขะ 870,909.19           1,522,469.61        1.76                           1,966.00                         

3355 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืงตาก โป่งแดง 536,994.98           1,881,857.58        1.76                           -                                  

3356 ฝายน ํ:าลน้บา้นฮลู ู นราธวิาส ระแงะ กาลชิา 795,257.44           688,000.69           1.76                           1,932.00                         

3357 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวา้ หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง นากอก 829,665.68           1,869,803.71        1.76                           -                                  บาํรงุรกัษา

3358 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบทอ่จา่ยน ํ:าส ู่
แปลงเกษตรภายในโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืฯ _อพ.สธ._ ศนูย์คลองไผ ่

นครราชสมีา สคี ิ:ว คลองไผ ่ 777,184.05           1,644,491.98        1.76                           705.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3359 อา่งเกบ็น ํ:าหนิแตก 1 เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองใน 565,965.36           2,240,293.42        1.76                           2,101.00                         

3360 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยน ํ:าอนู นครพนม ศรสีงคราม ทา่บอ่สงคราม 1,056,694.53        1,957,378.88        1.76                           876.00                            

3361 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุรางรมิสง่น ํ:าหว้ยป่าปาง ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 514,765.72           2,038,803.44        1.76                           -                                  

3362 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  แมน่ ํ:าสงครามตอนบน สกลนคร บา้นมว่ง ดงเหนอื 981,030.00           2,005,861.55        1.76                           841.00                            

3363 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาคนัทรง หนองไมแ้ดง (หนองน ํ:าบา้นมาบแสนสขุ) ชลบรุ ี ศรรีาชา เขาคนัทรง 736,521.84           1,448,483.87        1.76                           1,572.00                         

3364 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองอดุม ระยะท ี= 2 และระบบกระจายน ํ:า พจิติร เมอืงพจิติร ป่ามะคาบ 645,010.28           1,827,250.68        1.76                           1,811.00                         

3365 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ลยีบ เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 616,465.54           2,195,303.30        1.76                           -                                  

3366 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หนองเตา่ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,165.77           2,065,803.42        1.76                           -                                  

3367 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองดอนงวั อดุรธาน ี เมอืงอดุรธาน ี บา้นขาว 902,799.18           1,943,590.38        1.76                           2,077.00                         

3368 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุข ี:เหลก็ รอ้ยเอด็ โพนทราย ยางคาํ 1,032,703.91        1,712,143.46        1.76                           1,908.00                         

3369 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองล-ีหนองทราย พจิติร บงึนาราง บางลาย 631,302.00           1,794,833.00        1.76                           2,062.00                         

3370 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าเท ี:ยง หนองบวัลาํภ ู โนนสงั โนนสงั 877,158.70           1,868,262.78        1.76                           1,905.00                         

3371 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํน ํ:าในเขตพ ื:นท ี= 3 ตาํบล อาํเภอทา่แซะ ชว่ง 1 ชมุพร ทา่แซะ สองพ ี=นอ้ง,หงษ์เจรญิ,สลยุ 515,646.00           1,202,614.00        1.76                           2,039.00                         

3372 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าหมาน เลย เมอืง กกทอง 772,065.63           1,939,203.62        1.76                           1,942.00                         

3373 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ไทรดนัยน นครศรธีรรมราช พรหมครี ี บา้นเกาะ 594,766.14           943,001.73           1.76                           2,025.00                         

3374 ฝายน ํ:าลน้ลาํมาศ บรุรีมัย์ แคนดง_นางรอง_ ชมุแสง 898,342.59           1,616,195.52        1.76                           2,280.00                         

3375 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยบอ่จาน แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม ขนุยวม 388,465.83           2,080,803.42        1.76                           -                                  
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3376 ฝายน ํ:าลน้หว้ยโป่ง แมฮ่อ่งสอน เมอืง หว้ยโป่ง 393,065.84           2,104,103.40        1.76                           1,963.00                         

3377 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าหวา้น สกลนคร คาํตากลา้ แพค 1,013,222.47        1,967,040.94        1.76                           2,222.00                         

3378 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองเขยีว ระยะ 2 พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย แมจ่นั จนัจวา้ใต ้ 598,623.00           2,235,216.04        1.76                           660.00                            

3379 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 633,581.74           2,149,785.15        1.76                           806.00                            

3380 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองมะรอืโบ นราธวิาส ระแงะ บกู ิfต 814,667.58           688,600.73           1.76                           -                                  

3381 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา๊กวา๊ก ศรสีะเกษ ศลิาลาด คลกีล ิ:ง 1,047,679.63        1,622,753.18        1.76                           -                                  บาํรงุรกัษา

3382 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองใหญ ่ กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัตะแบก 571,865.73           1,845,753.51        1.76                           -                                  

3383 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,700.51           2,068,338.45        1.76                           -                                  

3384 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง บา้นนาเมอืง อาํนาจเจรญิ เมอืง กดุปลาดกุ 1,090,634.60        1,769,067.15        1.76                           -                                  

3385 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 982,906.47           1,958,047.90        1.76                           -                                  

3386 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยหลวง อดุรธาน ี หนองววัซอ โนนหวาย 880,021.92           1,898,682.32        1.76                           743.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3387 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสระส ี=เหล ี=ยม (หนองน ํ:า บา้นใน) ชลบรุ ี พนสันคิม สระส ี=เหล ี=ยม 744,510.89           1,499,677.46        1.76                           1,815.00                         

3388 ฝายน ํ:าลน้หว้ยโมง บา้นลาน อดุรธาน ี บา้นผอื จาํปาโมง 856,495.53           1,950,023.71        1.75                           2,290.00                         

3389 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยพระบาง ยโสธร คอ้วงั ฟ้าหว่น 1,079,107.78        1,700,871.50        1.75                           2,137.00                         

3390 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 556,065.81           1,495,703.27        1.75                           -                                  

3391 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยทราย รอ้ยเอด็ หนองพอก รอบเมอืง 1,059,390.21        1,807,835.33        1.75                           1,970.00                         

3392 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็นาํบา้นแมงมดุ สรุนิทร์ กาบเชงิ แนงมดุ 979,941.60           1,600,821.02        1.75                           1,953.00                         

3393 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองลาดกะเฌอ สกลนคร เมอืงสกลนคร หว้ยยาง 1,031,352.96        1,896,408.87        1.75                           1,780.00                         

3394 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองคอนไทย ชยัภมู ิ ภเูขยีว หนองคอนไทย 838,970.20           1,820,347.28        1.75                           1,724.00                         

3395 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองลาดม ั=ง กาฬสนิธ ุ์ หนองกงุศร ี โคกเครอื 955,706.12           1,852,136.49        1.75                           1,598.00                         

3396 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าหมาน เลย เมอืง กกทอง 772,065.63           1,939,203.62        1.75                           -                                  

3397 บาํรงุรกัษาcheck weir จดุท ี= 2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,865.72           2,067,003.41        1.75                           -                                  

3398 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํเชงิไกร นครราชสมีา โนนไทย กาํปัง 830,814.11           1,674,242.23        1.75                           -                                  

3399 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองใหญ ่ กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัตะแบก 571,865.73           1,845,753.51        1.75                           1,857.00                         

3400 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองเสรจ็ ชมุพร ละแม ท ุง่คาวดั 504,965.75           1,081,702.25        1.75                           -                                  

3401   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าบงึโขงหลง จ.บงึกาฬ อ.เซกา อ.บงึโขงหลง ต.บา้นตอ้ง ต.โสกกา่ม ต.บงึโขงหลง 
ต.โพธิVหมากแขง้

1,031,264.64        2,000,142.52        1.75                           2,093.00                         

3402   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าอา่งเกบ็น ํ:าสนามบนิ จ.บรุรีมัย์ อ.นางรอง อ.ลาํปลายมาศ ต.ลาํปลายมาศ ต.โคกกลาง ต.บา้น
ยาง ต.เมอืงยาง ต.หนองปลอ่ง ต.

โคกสวน ต.ถนนหกั ต.ถาวร

938,513.49           1,622,418.69        1.75                           1,831.00                         

3403 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าไร ่ เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนใต ้ 521,865.71           2,066,903.41        1.75                           -                                  บาํรงุรกัษา

3404 ปรบัปรงุฟื: นฟคูลองน ํ:าหกัเช ื=อมตอ่แมน่ ํ:าปิง พรอ้มกอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า นครสวรรค ์ บรรพตพสิยั บา้นแดน 601,072.00           1,762,789.95        1.75                           856.00                            

3405 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสระน ํ:าลาํพนิ อบุลราชธาน ี นาตาล พะลาน 1,177,737.34        1,773,998.17        1.75                           1,869.00                         

3406 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 610,665.64           1,997,803.48        1.75                           -                                  

3407 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:ากองพนัทหารปืนใหญต่อ่ส ูอ้ากาศยาน ระยอง บา้นฉาง สาํนกัทอ้น 718,447.01           1,405,588.15        1.75                           2,237.00                         

3408 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:ากดุนาแซงและระบบกระจายน ํ:า ขอนแกน่ โคกโพธิVชยั บา้นโคก , โพธิVชยั 867,709.25           1,777,946.30        1.75                           851.00                            

3409 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยต ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,335.00           2,151,316.99        1.75                           2,053.00                         

3410 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าคลองฟันปลา พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ปราจนีบรุ ี เมอืงปราจนีบรุ ี ดงข ี:เหลก็ 766,758.02           1,566,232.86        1.75                           2,268.00                         

3411 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองบวั อบุลราชธาน ี สาํโรง หนองไฮ 1,122,311.70        1,661,467.82        1.75                           835.00                            

3412 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะ สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,865.73           1,899,603.51        1.75                           -                                  

3413 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมล่าน แพร่ ลอง บา้นปิน 556,065.81           1,495,703.27        1.75                           -                                  

3414 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองหญา้ปลอ้ง ขอนแกน่ พล แวงโสกพระ 880,312.65           1,740,582.21        1.75                           -                                  บาํรงุรกัษา

3415 check weir จดุท ี= 1 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,965.72           2,067,203.41        1.75                           500.00                            

3416 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลปิงโคง้ จาํนวน 1 แหง่ _บา้นหว้ยน ํ:ารนิ_

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ปิงโคง้ 503,167.00           2,146,203.00        1.75                           2,189.00                         

3417 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า
สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญข่า้ว

อาํนาจเจรญิ ลอือาํนาจ ดงบงั 1,116,063.37        1,739,966.66        1.75                           1,958.00                         

3418 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นคา่ยบกหวาน หนองคาย เมอืงหนองคาย คา่ยบกหวาน 906,093.04           1,971,997.08        1.75                           1,872.00                         

3419 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นหาดมะกอก ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี วงัดาล 782,376.47           1,546,665.46        1.75                           1,685.00                         

3420 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยระกา สรุนิทร์ กาบเชงิ โคกตะเคยีน 984,664.83           1,605,521.57        1.75                           1,563.00                         

3421 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.75                           732.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3422 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กองการสตัวแ์ละเกษตรกรรมท ี= 3 _สนบัสนนุการปลกูพชืเล ี:ยงสตัว ์เพ ื=อการวจิยัและพฒันา
อาหารสตัว_์

นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรคอ์อก 622,286.85           1,731,987.66        1.75                           1,897.00                         

3423 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยราสอ สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมวง 636,166.41           787,801.03           1.75                           -                                  

3424 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา นาหวา้ใหญ ่ 1,140,289.67        1,768,754.60        1.75                           -                                  

3425 บาํรงุรกัษาcheck dam จดุท ี= 5 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,465.72           2,066,303.41        1.75                           -                                  

3426 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงันองเหนอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,038,544.96        1,974,018.09        1.75                           -                                  

3427 ระบบสง่น ํ:าหว้ยหวายชะรอย พษิณโุลก นครไทย บา้นแยง 557,936.43           2,133,733.71        1.75                           1,977.00                         

3428 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลกึ พะเยา เมอืง บา้นตอ๋ม 583,365.65           2,124,003.37        1.75                           2,092.00                         
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3429 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมต่า้ แพร่ ลอง เวยีงตา้ 603,341.52           2,017,457.09        1.75                           858.00                            

3430 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 982,906.47           1,958,047.90        1.75                           -                                  

3431 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 982,906.47           1,958,047.90        1.74                           -                                  

3432 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าบา้นคขูาด บรุรีมัย์ คเูมอืง คเูมอืง 929,697.73           1,693,089.72        1.74                           701.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3433 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืงตาก โป่งแดง 536,994.98           1,881,857.58        1.74                           -                                  

3434 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหว้ยพนัหม ตอนลา่ง ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ กดุกงุ 1,066,578.79        1,732,343.92        1.74                           1,802.00                         

3435 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหวัสาํโรง (หนองน ํ:า บา้นภมูเิจรญิ 2) ฉะเชงิเทรา แปลงยาว หวัสาํโรง 751,044.55           1,509,204.41        1.74                           2,057.00                         

3436 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลกองดนิ (หนองยาวสาธารณประโยชน)์ ระยอง เมอืงระยะอง หว้ยโป่ง 805,610.81           1,412,823.59        1.74                           1,778.00                         

3437 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบา้นบเูกะกงุ ปัตตาน ี มายอ ลโุบะยิไร 763,005.62           735,734.65           1.74                           882.00                            

3438 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองบงคาย (แอง่เชยีงแสน) จ.เชยีงราย อ.แมจ่นั อ.เชยีงแสน ต.จอมสวรรค ์ต.จนัจวา้ ต.จนัจวา้ใต ้ต.
ทา่ขา้วเปลอืก ต.โยนก

608,334.55           2,240,328.53        1.74                           2,041.00                         

3439 ฝายน ํ:าลน้ตน้ผ ึ:ง นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 692,465.58           2,060,003.47        1.74                           2,125.00                         

3440 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบก เชยีงใหม ่ แมอ่อน หว้ยแกว้ 527,865.71           2,083,803.40        1.74                           2,137.00                         

3441 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยต ุ อดุรธาน ี เพญ็ เชยีงหวาง 908,513.17           1,953,649.62        1.74                           1,676.00                         

3442 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนิกอง อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา นาหวา้ใหญ ่ 1,140,289.67        1,768,754.60        1.74                           -                                  

3443 พฒันาแหลง่น ํ:า 6 ตาํบล จงัหวดัลพบรุ ี ลพบรุ ี ทา่หลวง ทา่หลวง 723,364.04           1,662,809.96        1.74                           1,875.00                         

3444 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้วงัผาแทน่ นา่น ปัว ศลิาแลง 694,465.53           2,121,103.42        1.74                           -                                  

3445 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าฟ้า อดุรธาน ี บา้นผอื กลางใหญ ่ 862,987.58           1,969,352.71        1.74                           1,818.00                         

3446 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าลาํหว้ยพบั อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ โนนโหนน 1,129,816.64        1,679,025.51        1.74                           1,841.00                         

3447 หว้ยโปรง่ เชยีงใหม ่ จอมทอง ดอยแกว้ 466,562.57           2,035,564.98        1.74                           2,229.00                         

3448 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคาํตาผา อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ บ ุง่หวาย 1,118,019.51        1,685,514.91        1.74                           883.00                            

3449 ระบบกระจายน ํ:าฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าปาย แมฮ่อ่งสอน ปาย ท ุง่ยาว 442,436.77           2,135,892.88        1.74                           2,019.00                         

3450 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        1.74                           -                                  

3451 ฝายน ํ:าลน้สงักะ กาฬสนิธ ุ์ คาํมว่ง ท ุง่คลอง 994,165.63           1,880,903.97        1.74                           1,992.00                         

3452 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเหลา่ อตุรดติถ ์ บา้นโคก นาขมุ 713,784.53           1,990,426.31        1.74                           2,236.00                         

3453 check dam ก ั :นลาํหว้ยเลา เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 526,065.72           2,068,203.41        1.74                           500.00                            

3454 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสามพอน นครศรธีรรมราช ฉวาง ไสหรา้ 563,466.01           935,701.69           1.74                           1,995.00                         

3455 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ พชิยั นายาง 632,009.53           1,917,273.54        1.74                           -                                  

3456 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองแขยง กาํแพงเพชร เมอืง ไตรตรงึษ์ 557,065.74           1,805,803.51        1.74                           -                                  

3457 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ลาํพลบัพลา สรุนิทร์ ทา่ตมู ท ุง่กลุา 998,965.89           1,713,603.99        1.74                           2,113.00                         

3458 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนบน _น ํ:าแมม่า่_ ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 565,416.50           2,117,983.88        1.74                           827.00                            

3459 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองปลา ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ ย่อ 1,060,567.94        1,740,940.87        1.74                           1,918.00                         

3460 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลหว้ยโป่ง (หนองน ํ:าบา้นท ุง่อา้ยงอน) ระยอง เมอืงระยะอง หว้ยโป่ง 732,949.72           1,413,080.24        1.74                           2,048.00                         

3461 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองก ิ=ว (อา่งเกบ็น ํ:าหนองเข ื=อน) อา่งฯ บา้นหนองตะเคยีน ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 739,315.38           1,449,786.06        1.74                           1,801.00                         

3462 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาทะเลนอ้ย _คลองทา่แนะ_ พทัลงุ ควนขนนุ ทะเลนอ้ย 624,342.56           861,104.27           1.74                           882.00                            

3463 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองแสสาธารณประโยชน ์ เพชรบรูณ ์ หลม่สกั บ ุง่คลา้ 734,698.53           1,840,643.30        1.74                           1,940.00                         

3464 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 524,926.03           2,069,388.15        1.74                           706.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3465 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองบางเตา สรุาษฎรธ์าน ี พระแสง บางสวรรค ์ 504,565.75           958,701.77           1.74                           -                                  

3466 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าศนูย์ราชการ จดุท ี= 2 ลาํปาง เมอืง พระบาท 557,365.69           2,021,303.44        1.74                           -                                  บาํรงุรกัษา

3467 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ ฟากทา่ พชิยั สองหอ้ง นายาง 632,009.53           1,917,273.54        1.74                           -                                  บาํรงุรกัษา

3468 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าท ุง่กะมงั เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าภเูขยีว ชยัภมู ิ หนองบวัแดง นางแดด 773,891.97           1,811,747.03        1.73                           1,939.00                         

3469 บาํรงุรกัษาคลองสง่น ํ:าบา้นศาลาใหม-่ทา่หกั นครศรธีรรมราช พรหมครี ี พรหมโลก 594,366.14           939,601.72           1.73                           -                                  

3470 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ทา่แฝก อตุรดติถ ์ น ํ:าปาด ทา่แฝก 667,377.90           1,972,464.91        1.73                           743.00                            

3471 ฝายน ํ:าลน้หนองเตา่ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,165.77           2,065,803.42        1.73                           1,805.00                         

3472 ฝายน ํ:าลน้บา้นเมอืงวะ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ ลวงเหนอื 513,265.73           2,089,803.39        1.73                           2,151.00                         

3473 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ พชิยั นายาง 686,665.59           1,974,403.54        1.73                           2,046.00                         

3474 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยป่าเม ี=ยง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 631,775.52           2,157,896.26        1.73                           2,253.00                         

3475 โครงการบรหิาร พฒันา อนรุกัษ์ ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตแิละแมน่ ํ:าลาํคลองกว๊านพะเยา จงัหวดัพะเยา พะเยา เมอืงพะเยา บา้นตอ๋ม 591,520.28           2,119,600.34        1.73                           1,612.00                         

3476 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 555,215.78           1,384,934.91        1.73                           -                                  

3477 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมส่ามแลบ _บา้นบญุเลอ_ แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมส่ามแลบ 364,665.00           1,976,615.86        1.73                           2,022.00                         

3478 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิแดง อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นจนัทร์ 955,231.50           1,972,056.84        1.73                           -                                  

3479 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:านา่น-บงึบอระเพด็ นครสวรรค ์ ชมุแสง ทบักฤช 630,071.98           1,737,450.92        1.73                           -                                  

3480 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.73                           -                                  

3481 ปรบัปรงุส ิ=งกดีขวางทางน ํ:าฝายป้องกนัน ํ:าเคม็คลองสทงิหมอ้ สงขลา สงิหนคร ทาํนบ 667,466.56           799,829.71           1.73                           843.00                            

3482 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 634,165.58           2,150,103.35        1.73                           -                                  

3483 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าวงัหนิ พทัลงุ กงหรา ชะรดั,นาโหนด 608,735.72           824,806.22           1.73                           -                                  

3484 ฝายน ํ:าลน้หว้ยพานมลู รอ้ยเอด็ จตรุพกัตรพมิาน ดงกลาง 996,982.48           1,752,725.50        1.73                           1,871.00                         

3485 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 555,215.78           1,384,934.91        1.73                           -                                  
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3486 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 982,906.47           1,958,047.90        1.73                           2,122.00                         

3487 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองยางแดง สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมว่ง 635,666.38           784,901.01           1.73                           -                                  

3488 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ลยีบ เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 616,465.54           2,195,303.30        1.73                           -                                  

3489 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 515,015.73           1,904,803.50        1.73                           -                                  

3490 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองเบญ็ ขอนแกน่ น ํ:าพอง มว่งหวาน 556,065.81           1,495,703.27        1.73                           -                                  

3491 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่สา้ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 515,565.73           2,038,703.43        1.73                           -                                  บาํรงุรกัษา

3492 ปรบัปรงุประสทิธภิาพคลองตนัหยงลมิอ นราธวิาส ระแงะ ตนัหยงลมิอ 807,986.95           692,086.05           1.73                           834.00                            

3493 ฝายทดน ํ:าหว้ยไมห้ม ื=น ฝั=งซา้ย _จดุท ี= 2_ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ปางหนิฝน 557,936.43           2,133,733.71        1.73                           1,840.00                         

3494 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงสะเนยีน 
ระยะท ี= 2

นา่น เมอืงนา่น สะเนยีน 676,021.00           2,091,666.01        1.73                           679.00                            

3495 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 540,774.89           1,903,884.85        1.73                           -                                  

3496 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกระบอก นครราชสมีา วงัน ํ:าเขยีว ไทยสามคัค ี 815,850.43           1,589,988.25        1.73                           2,028.00                         

3497 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกเคาะ สรุนิทร์ สงัขะ ตาตมุ 1,021,576.37        1,604,885.64        1.73                           1,953.00                         

3498 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองรอ้น บงึกาฬ ปากคาด นาดง 955,195.96           2,027,648.84        1.73                           1,704.00                         

3499 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นเมอืงเกา่ ปราจนีบรุ ี ประจนัตคาม เกาะลอย 771,935.61           1,553,598.37        1.73                           1,671.00                         

3500 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองตาดาํ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ บ ุง่คลา้ 825,167.68           1,746,830.61        1.73                           1,605.00                         

3501 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าชา้งป่า ในพ ื:นท ี=อทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน ท ี= 15 _เขาตะเมาะนอ้ย_ เพชรบรุ ี ทา่ยาง เขากระปกุ 570,211.01           1,405,289.83        1.73                           2,180.00                         

3502 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  คลองหลวง ชลบรุ ี พนสันคิม วดัโบสถ ์ 731,730.24           1,491,725.55        1.73                           842.00                            

3503 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 555,565.67           2,134,703.35        1.73                           -                                  

3504 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหนิตาโง ่ นครราชสมีา ปักธงชยั ลาํนางแกว้ 810,503.04           1,613,783.03        1.73                           690.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3505 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้น บเูกะ๊อาง ู ยะลา เมอืง ปโุรง 747,367.08           712,500.75           1.73                           1,991.00                         

3506 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บงึสาํโรง นครราชสมีา แกง้สนามนาง บงึสาํโรง 845,807.22           1,741,249.53        1.73                           740.00                            

3507 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยต ั :ง ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 492,965.74           1,971,103.47        1.73                           -                                  

3508 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองคพูรอ้มระบบกระจายน ํ:า มหาสารคาม พยัคฆภมูพิสิยั เมก็ดาํ 943,362.49           1,721,022.46        1.72                           2,271.00                         

3509 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยหวาย ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ ชลีอง 821,297.56           1,740,231.42        1.72                           650.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3510 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยแมป่ระจนั ราชบรุ ี ปากทอ่ ยางหกั 564,306.00           1,467,021.99        1.72                           1,984.00                         

3511 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยยะอ ุ ตาก แมส่อด ดา่นแมล่ะเมา 480,632.40           1,851,567.26        1.72                           881.00                            

3512 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นไพล สรุนิทร์ ปราสาท ไพล 972,128.28           1,630,278.17        1.72                           2,231.00                         

3513 อา่งเกบ็น ํ:าศนูย์ฝึกทหารใหม ่เขตฐานทพัเรอืสตัหบี ชลบรุ ี สตัหบี บางเสร ่ 704,674.36           1,410,008.94        1.72                           1,800.00                         

3514 ฝายน ํ:าลน้หว้ยออ้ เชยีงราย แมส่รวย ป่าแดด 550,365.68           2,174,603.31        1.72                           1,908.00                         

3515 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่บี 490,365.74           1,984,403.46        1.72                           -                                  

3516 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        1.72                           -                                  

3517 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ิ=มประสทิธภิาพระบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า 3 ตาํบล _ทา่ชยั,ชยันาท,นางลอื_ ชยันาท เมอืงชยันาท ทา่ชยั,ชยันาท,นางลอื 613,428.05           1,671,638.86        1.72                           2,166.00                         

3518 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํนางรองเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าดงใหญ ่_สะพานหนิ_ บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 891,435.71           1,574,770.59        1.72                           2,220.00                         

3519 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:าข ุน่พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ชยัภมู ิ คอนสวรรค ์ หนองขาม 854,548.84           1,754,023.39        1.72                           2,055.00                         

3520 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าหว้ยหวายชะรอย พษิณโุลก นครไทย บา้นแยง 547,515.73           1,861,553.51        1.72                           -                                  

3521 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 556,937.02           1,495,090.71        1.72                           -                                  

3522 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  หนองหวายปลาเซยีม กาฬสนิธ ุ์ รอ่งคาํ เหลา่ออ้ย 1,002,209.60        1,804,454.52        1.72                           1,939.00                         

3523 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยละเว อบุลราชธาน ี ตระการพชืผล ตระการ 1,154,407.98        1,721,980.94        1.72                           1,844.00                         

3524 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  กดุหนาวสาธารณประโยชน ์ กาฬสนิธ ุ์ กมลาไสย หลกัเมอืง 993,374.94           1,812,612.64        1.72                           1,759.00                         

3525 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบงึทอง กาฬสนิธ ุ์ กฉุนิารายณ ์ สามขา 1,033,791.56        1,826,666.52        1.72                           1,590.00                         

3526 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสาธารณะกอ้ดตน้ม ื=น พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงใหม ่ ฝาง เวยีง 527,896.00           2,198,830.06        1.72                           684.00                            

3527 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองชา้งคลอด สงขลา จะนะ ทา่หมอไทร 690,866.76           753,500.90           1.72                           2,179.00                         

3528 กอ่สรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศล ุม่น ํ:าแมล่ะอปุ _บา้นแมล่ะอปุ_ จาํนวน 7 แหง่ สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า เชยีงใหม ่ กลัยาณวิฒันา แจม่หลวง 423,217.00           2,141,301.98        1.72                           675.00                            

3529 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งเกบ็น ํ:าป ุ๋ มเป้ง เชยีงใหม ่ ดอยหลอ่ ดอยหลอ่ 473,364.00           2,043,267.05        1.72                           654.00                            

3530 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นควนดาน สงขลา รตัภมู ิ คหูาใต ้ 639,966.40           794,001.06           1.72                           -                                  บาํรงุรกัษา

3531 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยสกั เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,065.61           2,176,603.31        1.72                           -                                  

3532 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่า.อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยจรเขม้าก จ.บรุรีมัย์ อ.เมอืง ต.เสมด็ ต.บา้นบวั ต.นาสะแกโพรง 934,511.85           1,651,320.32        1.72                           2,083.00                         

3533 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าลาํหว้ยขอนสกั มหาสารคาม โกสมุพสิยั ดอนกลาง 917,417.09           1,792,659.59        1.72                           663.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3534 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 1,036,663.56        1,875,328.05        1.72                           -                                  บาํรงุรกัษา

3535 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นหว้ยผ ึ:ง เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองใน 568,799.74           2,234,190.23        1.72                           -                                  บาํรงุรกัษา

3536 ฝายน ํ:าลน้คลองมะรอืโบ นราธวิาส ระแงะ บกู ิfต 814,667.58           688,600.73           1.72                           2,058.00                         

3537 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองคนัธลุ ี สรุาษฎรธ์าน ี ทา่ชนะ คนัธลุ ี 513,665.79           1,068,802.20        1.72                           2,060.00                         

3538 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมส่รวม เชยีงใหม ่ เมอืง ป่าต ุม้ 526,865.70           2,142,303.34        1.72                           -                                  

3539 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแดง รอ้ยเอด็ เมยวด ี บ ุง่เลศิ 919,816.57           1,944,666.81        1.72                           -                                  

3540 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะเฟือง เชยีงใหม ่ แมอ่าย ทา่ตอน 535,665.69           2,218,203.25        1.72                           -                                  บาํรงุรกัษา

3541 ระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        1.72                           2,279.00                         

3542 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการรกัษ์น ํ:าเพ ื=อพระแมข่องแผน่ดนิ พษิณโุลก นครไทย นาบวั 697,898.98           1,903,583.95        1.72                           726.00                            
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3543 อา่งเกบ็น ํ:าศนูย์ราชการ จดุท ี= 2 ลาํปาง เมอืง พระบาท 557,365.69           2,021,303.44        1.72                           2,278.00                         

3544 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 556,065.81           1,495,703.27        1.72                           -                                  

3545 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองบางแกว้ใหญ ่ ระนอง ละอ ุน่ บางแกว้ใหญ ่ 472,565.65           1,124,602.39        1.72                           -                                  

3546 ฝายน ํ:าลน้คลองปอม สงขลา หาดใหญ ่ ฉลงุ 642,566.50           773,500.96           1.72                           2,200.00                         

3547 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นกดุเซยีงม ี ขอนแกน่ อบุลรตัน ์ บา้นดง 893,304.88           1,858,601.53        1.72                           2,078.00                         

3548 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมว่ง ขอนแกน่ ภผูามา่น หว้ยมว่ง 811,432.04           1,852,510.99        1.72                           2,013.00                         

3549 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองปวงตกึ สรุนิทร์ ปราสาท ประทดับ ุ 972,532.30           1,629,734.79        1.72                           1,874.00                         

3550 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นดอนเมอืง หนองคาย ทา่บอ่ น ํ:าโมง 869,172.22           1,975,330.17        1.72                           1,781.00                         

3551 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองน ํ:า บา้นผาสวรรค ์ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ชยัพร 1,018,447.21        2,012,300.35        1.72                           1,746.00                         

3552 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นโนนรงั อบุลราชธาน ี เข ื=องใน โนนรงั 1,094,008.27        1,726,151.65        1.72                           1,624.00                         

3553 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลกึ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ พะเยา เมอืงพะเยา บา้นตอ๋ม 583,366.00           2,124,003.07        1.72                           746.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3554 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,517.09           2,186,242.94        1.71                           -                                  

3555 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืง หนองบวัใต ้ 512,515.73           1,854,203.51        1.71                           -                                  บาํรงุรกัษา

3556 กอ่สรา้งระบบสง่น ํ:าจากแมน่ ํ:าแควนอ้ยสนบัสนนุพ ื:นท ี=ปฎริปูท ี=ดนิเพ ื=อเกษตรกรรม _ส.ป.ก._ กาญจนบรุ ี กาญจนบรุ ี ไทรโยค สงิห์ 526,549.95           1,551,568.49        1.71                           2,039.00                         

3557 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลนัหว้ยผถี ู ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ หนองหวัชา้ง 1,106,433.73        1,667,823.09        1.71                           -                                  

3558 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าแควใหญ ่ จ.กาญจนบรุ ี อ.ศรสีวสัด ิV อ.เมอืง ต.ทา่กระดาน ต.ชอ่งสะเดา ต.วดัดง้ 
ต.ลาดหญา้ ต.หนองบวั ต.แกแงเส ี=ยน

 ต.ทา่มะขาม ต.บา้นเหนอื

504,600.99           1,663,380.41        1.71                           1,612.00                         

3559 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.62           2,178,303.31        1.71                           2,222.00                         

3560 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงโป่งคาํ ระยะ
ท ี= 2

นา่น สนัตสิขุ พงษ์ 708,092.00           2,089,405.01        1.71                           735.00                            

3561 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืง หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.50        1.71                           2,232.00                         

3562 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,207.68           2,105,219.61        1.71                           -                                  

3563 อา่งเกบ็น ํ:ากดุชมพ ู ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย คอนกาม 1,076,561.18        1,687,400.37        1.71                           1,945.00                         

3564 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองโดก นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,042,940.05        1,950,347.01        1.71                           -                                  

3565 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,226.27           2,151,135.26        1.71                           -                                  

3566 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึท ุง่โศกา พษิณโุลก เมอืงพษิณโุลก ทา่โพธ ิV 631,095.21           1,855,091.85        1.71                           1,939.00                         

3567 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงผาผ ึ:ง-ศรคีรีรีกัษ์ _บา้นครองราชย์_ ตาก วงัเจา้ เชยีงทอง 512,982.00           1,830,598.04        1.71                           2,287.00                         

3568 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ท ุง่แพะ พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย เชยีงแสน ป่าสกั 603,547.00           2,242,864.93        1.71                           652.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3569 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองกวาง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า จนัทบรุ ี นายายอาม วงัโตนด 818,031.04           1,407,596.16        1.71                           2,109.00                         

3570 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยโป่ง แมฮ่อ่งสอน เมอืง หว้ยโป่ง 393,065.84           2,104,103.40        1.71                           -                                  

3571 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นนาเจรญิ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,045,941.79        1,786,353.09        1.71                           -                                  

3572 อนรุกัษ์ฟื: นฟกูดุทงิ จ. บงึกาฬ อ.เมอืง ต.โนนสมบรูณ ์ 995,880.28           2,031,280.92        1.71                           1,899.00                         

3573 ฝายน ํ:าลน้หว้ยทราย พษิณโุลก นครไทย บา้นพรา้ว 710,065.70           1,864,203.59        1.71                           1,977.00                         

3574 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.71                           -                                  

3575 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ขอ้มอืเหลก็ นา่น เชยีงกลาง พญาแกว้ 700,765.48           2,133,503.42        1.71                           -                                  

3576 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบอ่โจโ้ก ้_แกม้ลงิ_ ยโสธร ป่าต ิ:ว ศรฐีาน 1,073,518.52        1,749,344.82        1.71                           1,928.00                         

3577 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์55 ตาก เมอืงตาก แมท่อ้ 505,750.00           1,858,000.00        1.71                           750.00                            

3578 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยแกง้ตบี ชว่ง 2 อบุลราชธาน ี นาเยีย นาเยีย 1,154,250.11        1,670,993.88        1.71                           1,937.00                         

3579 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยก ุน่ นา่น นานอ้ย เชยีงของ 682,565.57           2,025,603.50        1.71                           -                                  

3580 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหม ูบ่า้นท ี= 4 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        1.71                           2,198.00                         

3581 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองทามคาํไฮ หนองบวัลาํภ ู สวุรรณคหูา กดุผ ึ:ง 852,464.80           1,945,473.06        1.71                           2,059.00                         

3582 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองโมง นครราชสมีา บวัใหญ ่ หนองแจง้ใหญ ่ 860,527.60           1,720,619.00        1.71                           1,964.00                         

3583 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองโคกเหลก็ บรุรีมัย์ หว้ยราช สามแวง 952,113.38           1,664,676.01        1.71                           1,905.00                         

3584 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองโดก นครพนม นาหวา้ เหลา่พฒันา 1,042,465.47        1,950,404.02        1.71                           2,118.00                         

3585 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าท ุง่สารภ ีสนบัสนนุพ ื:นท ี= สปก. กาํแพงเพชร คลองขลงุ คลองสมบรูณ ์ 558,352.00           1,798,031.99        1.71                           651.00                            

3586 อา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืง หนองบวัใต ้ 512,515.73           1,854,203.51        1.71                           1,854.00                         

3587 บาํรงุรกัษาสรา้งใหม ่ฝาย/ปตร. พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 623,441.08           2,159,732.52        1.71                           -                                  

3588 ฝายน ํ:าลน้คลองสมยุ กาํแพงเพชร คลองลาน โป่งน ํ:ารอ้น 530,365.74           1,813,103.51        1.71                           2,210.00                         

3589 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองแขยง กาํแพงเพชร เมอืง ไตรตรงึษ์ 557,065.74           1,805,803.51        1.71                           2,087.00                         

3590 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าท ุง่นาซา่ว เลย เชยีงคาน นาซา่ว 782,865.54           1,973,603.61        1.71                           -                                  บาํรงุรกัษา

3591 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  น ํ:าพรม ชยัภมู ิ บา้นแทน่ สามสวน 851,705.12           1,821,156.33        1.71                           836.00                            

3592 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:ามาบฟักทอง2 ชลบรุ ี บางละมงุ หว้ยใหญ ่ 713,689.41           1,417,058.39        1.71                           1,755.00                         

3593 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยอเีตอ้ะ แพร่ เดน่ชยั ไทรยอ้ย 593,392.93           1,978,587.91        1.71                           2,217.00                         

3594 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า นราธวิาส แวง้ แวง้, ฆอเลาะ, กายูคละ 822,342.71           657,947.12           1.71                           2,144.00                         

3595 ฝายน ํ:าลน้บา้นคลองจนี ปราจนีบรุ ี นาด ี นาด ี 801,366.06           1,565,103.56        1.71                           1,816.00                         

3596 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสนบัสนนุพ ื:นท ี=โครงการตามพระราชประสงคด์อนขนุหว้ย _สระเกบ็น ํ:าขา้งศนูย์พฒันาเดก็เลก็
บา้นดอนขนุหว้ย_

เพชรบรุ ี ชะอาํ ดอนขนุหว้ย 594,549.89           1,422,377.81        1.71                           2,091.00                         

3597 คลองสง่น ํ:าบา้นศาลาใหม-่ทา่หกั นครศรธีรรมราช พรหมครี ี พรหมโลก 594,366.14           939,601.72           1.70                           2,021.00                         
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3598 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอพีนั สกลนคร เจรญิศลิป์ บา้นเหลา่ 983,184.65           1,957,618.63        1.70                           681.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3599 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงพบพระ _จาํนวน 3 แหง่_ ตาก พบพระ ครีรีาษฎร์ 480,298.00           1,831,748.00        1.70                           2,238.00                         

3600 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าหวา้น สกลนคร คาํตากลา้ แพค 1,013,222.47        1,967,040.94        1.70                           -                                  

3601 ฝายน ํ:าลน้วงักา้นเหลอืง ขอนแกน่ หนองเรอื กดุกวา้ง 851,865.71           1,823,903.75        1.70                           2,262.00                         

3602 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลค ูย้ายหม ี(อา่งเกบ็น ํ:า บา้นอา่งทอง) อา่งฯตาผ ึ:ง ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ค ูย้ายหม ี 774,923.30           1,506,560.81        1.70                           1,867.00                         

3603 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าฝายเสรมิระบบนเิวศหว้ยกอกพรอ้มระบบกระจายน ํ:าหว้ยทบศอกสนบัสนนุโครงการศนูย์ภ ู
ฟ้าพฒันอนัเน ื=องมาจากพระราชดาํรใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี

นา่น บอ่เกลอื ภฟู้า 732,724.00           2,103,606.00        1.70                           1,885.00                         

3604 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 556,065.81           1,495,703.27        1.70                           -                                  

3605 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า สระน ํ:าบา้นไทยเจรญิ บรุรีมัย์ เมอืงบรุรีมัย์ อสิาณ 942,197.19           1,658,095.51        1.70                           1,757.00                         

3606 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หนองบวั รอ้ยเอด็ โพธ ิVชยั บวัคาํ 1,014,622.81        1,806,098.27        1.70                           1,610.00                         

3607 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงถ ํ:าเวยีงแก 
ระยะท ี= 2

นา่น สองแคว นาไรห่ลวง 680,887.00           2,133,988.01        1.70                           742.00                            

3608 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาคลองอปิัน กระบ ี= อา่วลกึ คลองยา 527,929.08           946,327.34           1.70                           814.00                            

3609 บาํรงุรกัษาอาคารรบัน ํ:าเขา้ และอาคารระบายน ํ:า พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,232.74           2,164,322.92        1.70                           -                                  

3610 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.70                           -                                  

3611 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเคยีน นา่น ปัว เจดยี์ชยั 652,018.43           2,075,182.79        1.70                           -                                  บาํรงุรกัษา

3612 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 589,558.00           1,969,193.00        1.70                           2,090.00                         

3613 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นโฮง่หลวง ลาํพนู บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ 481,265.74           2,024,803.44        1.70                           2,117.00                         

3614 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  แมน่ ํ:าหนมุาน ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี กบนิทร์ 793,225.63           1,548,643.59        1.70                           823.00                            

3615 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเหลา่ อตุรดติถ ์ บา้นโคก นาขมุ 713,784.53           1,990,426.31        1.70                           -                                  บาํรงุรกัษา

3616 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยยูง สตลู ละง ู น ํ:าผดุ 591,766.21           775,000.93           1.70                           -                                  

3617 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองท ุง่ใหญ ่ชว่ง 1 อดุรธาน ี ท ุง่ฝน ท ุง่ใหญ ่ 945,583.73           1,939,824.09        1.70                           2,189.00                         

3618 ฝายน ํ:าลน้บา้นมว่ง อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นมว่ง 967,357.51           1,967,581.86        1.70                           2,142.00                         

3619 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 982,906.47           1,958,047.90        1.70                           -                                  

3620 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตรชมุชน พทัลงุ เมอืงพทัลงุ ทา่แค 616,253.97           833,871.02           1.70                           2,246.00                         

3621 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 933,292.85           1,968,414.71        1.70                           -                                  

3622 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองสามหม ื=น จ.ชยัภมู ิ อ.ภเูขยีว ต.บา้นแกง้ 823,422.52           1,815,347.13        1.70                           2,004.00                         

3623 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุศนูย์วจิยัและบาํรงุพนัธ ุส์ตัวห์นองกวาง ราชบรุ ี โพธาราม เขาชะง ุม้ 571,342.00           1,515,692.99        1.70                           2,267.00                         

3624 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าเมยตอนบน ตาก แมส่อด ทา่สายลวด 448,047.91           1,855,148.86        1.70                           810.00                            

3625 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่สา้ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 515,565.73           2,038,703.43        1.70                           -                                  

3626 ซอ่มปรบัปรงุอา่งเกบ็น ํ:าคลองแขยง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า กาํแพงเพชร คลองลาน สกังาม 982,906.47           1,958,047.90        1.70                           835.00                            

3627 ปรบัปรงุฝาย 72 สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า ชยัภมู ิ ภเูขยีว ธาตทุอง 830,391.95           1,796,069.98        1.70                           859.00                            

3628 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองหาร นครพนม ทา่อเุทน ไชยบรุ ี 1,077,052.40        1,958,534.08        1.70                           2,126.00                         

3629 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 556,065.81           1,495,703.27        1.70                           -                                  บาํรงุรกัษา

3630 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหวัแหวน สโุขทยั ท ุง่เสล ี=ยม กลางดง 555,365.72           1,922,803.50        1.70                           -                                  

3631 ฝายน ํ:าลน้หว้ยลาํตะเพนิ กาญจนบรุ ี บอ่พลอย หลมุรงั 550,915.78           1,616,803.42        1.70                           1,940.00                         

3632 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยขอน แพร่ สอง หว้ยหมา้ย 556,065.81           1,495,703.27        1.70                           -                                  

3633 ฝายน ํ:าลน้หว้ยพ ี: ชว่ง 1 อตุรดติถ ์ ทองแสนขนั น ํ:าพ ี: 639,762.01           1,941,263.25        1.70                           1,899.00                         

3634 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าท ี= 6 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 430,465.78           1,982,103.48        1.70                           2,268.00                         

3635 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืงตาก โป่งแดง 536,994.98           1,881,857.58        1.70                           -                                  

3636 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าบา้นทบัแก นครราชสมีา สคี ิ:ว ดอนเมอืง 768,893.19           1,655,858.67        1.70                           2,093.00                         

3637 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า กดุน ํ:านลิ ยโสธร มหาชนะชยั มว่ง 1,071,441.35        1,719,830.81        1.70                           1,965.00                         

3638 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองสงัวาลย์ สกลนคร พรรณานคิม นาใน 1,015,362.74        1,905,103.13        1.70                           1,812.00                         

3639 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึเขาหลวง อบุลราชธาน ี เข ื=องใน กลางใหญ ่ 1,081,838.47        1,721,648.47        1.70                           1,542.00                         

3640 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองโขย่ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทา่พระ 910,963.64           1,811,581.70        1.70                           1,505.00                         

3641 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้สนัดอนรอม พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ลาํพนู ท ุง่หวัชา้ง บา้นปวง 509,730.00           1,976,220.04        1.70                           731.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3642 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        1.70                           -                                  

3643 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าตาํบลเพนยีดเช ื=อมตอ่อา่งเกบ็น ํ:าหนองโสน พรอ้มกอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ย
พลงังานแสงอาทติย์

ลพบรุ ี โคกสาํโรง เพนยีด 692,428.94           1,663,638.81        1.70                           730.00                            

3644 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสนบัสนนุพ ื:นท ี=โครงการตามพระราชประสงคด์อนขนุหว้ย _หม ูบ่า้นสหกรณแ์หง่ท ี= 1_ เพชรบรุ ี ชะอาํ ดอนขนุหว้ย 595,204.84           1,421,240.88        1.69                           2,176.00                         

3645 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า
สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญข่า้วอนิทรยี์

อาํนาจเจรญิ เมอืงอาํนาจเจรญิ นาหมอมา้ 1,085,885.96        1,765,799.57        1.69                           1,958.00                         

3646 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืง นาบอ่คาํ 531,965.73           1,822,653.51        1.69                           -                                  

3647 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมล่าย เชยีงใหม ่ สนักาํแพง หว้ยแกว้ 527,465.71           2,084,803.39        1.69                           -                                  

3648 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,365.57           2,186,003.31        1.69                           2,289.00                         

3649 ฝายน ํ:าลน้หว้ยโซมใหญ ่ หนองบวัลาํภ ู โนนสงั กดุด ู่ 883,427.71           1,872,859.78        1.69                           1,842.00                         

3650 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํปาวตอนลา่ง กาฬสนิธ ุ์ ชอ่งคาํ เหลา่ออ้ย 971,281.48           1,863,190.16        1.69                           874.00                            

3651 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้พระราชดาํร ิ นา่น เชยีงกลาง พระธาต ุ 699,473.72           2,138,084.03        1.69                           -                                  
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3652 ปรบัปรงุประสทิธภิาพคลองบา้นนาโอน นราธวิาส รอืเสาะ รอืเสาะ 776,873.97           700,825.06           1.69                           830.00                            

3653 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองหลวง พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ _พ ื:นท ี=ล ุม่ต ํ=า_ ระยะท ี=1 เชยีงราย เมอืงเชยีงราย, เวยีงชยั หว้ยสกั, เวยีงชยั, ดอนศลิา 597,625.00           2,194,259.94        1.69                           734.00                            

3654 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,065.74           2,005,603.45        1.69                           -                                  บาํรงุรกัษา

3655 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าโขงตอนบน _ลาํน ํ:าแมม่ะ่_ เชยีงราย แมส่าย โป่งผา 608,048.21           2,255,887.45        1.69                           881.00                            

3656 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหนองเขม็ นครพนม โพนสวรรค ์ นาหวับอ่ 982,906.47           1,958,047.90        1.69                           702.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3657 ปรบัปรงุซอ่มแซมคลองสง่น ํ:าบา้นศาลาใหม-่ทา่หกั นครศรธีรรมราช พรหมครี ี พรหมโลก 594,329.09           939,525.01           1.69                           667.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3658 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึระกา นครราชสมีา โนนสงู ใหม ่ 846,664.16           1,675,315.63        1.69                           2,017.00                         

3659 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืง หนองบวัใต ้ 512,515.73           1,854,203.51        1.69                           -                                  

3660 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยน ํ:าบอ่ นครพนม ศรสีงคราม หาดแพง 1,091,704.54        1,888,362.16        1.69                           -                                  บาํรงุรกัษา

3661 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าจากลาํหว้ยสะดอ่ง เพ ื=อสนบัสนนุศนุย์ศกึษาธรรมชาตแิละสตัวป์่าเขาน ํ:าพ ุ กาญจนบรุ ี ศรสีวสัด ิV ทา่กระดาน 522,262.00           1,583,368.00        1.69                           2,212.00                         

3662 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืงพะเยา แมน่าเรอื 585,233.63           2,111,556.68        1.69                           -                                  

3663 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยโพธิVกร ุ เพชรบรุ ี บา้นลาด ทา่ชา้ง 598,816.39           1,444,662.68        1.69                           866.00                            

3664 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าตาปีตอนบน นครศรธีรรมราช ท ุง่ใหญ ่ ทา่ยาง 538,741.09           927,983.51           1.69                           898.00                            

3665 ฝายน ํ:าลน้ป่าอแีทน ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ค ูย้ายหม ี 771,166.14           1,507,803.45        1.69                           2,142.00                         

3666 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 553,665.68           2,132,803.35        1.69                           -                                  

3667 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าหว้ยจมุจงั กาฬสนิธ ุ์ กฉุนิารายณ ์ จมุจงั 1,044,954.42        1,825,633.39        1.69                           702.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3668 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 1,036,663.56        1,875,328.05        1.69                           2,121.00                         

3669 อา่งเกบ็น ํ:าคลองแขยง กาํแพงเพชร คลองลาน สกังาม _โป่งน ํ:ารอ้นเกา่_ 536,665.74           1,809,903.51        1.69                           2,227.00                         

3670 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 
อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

อตุรดติถ ์ พชิยั สองแคว 682,374.19           1,908,677.82        1.69                           2,088.00                         

3671 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าคลองหว้ยทราย ตาก เมอืงตาก หนองบวัใต ้ 982,906.47           1,958,047.90        1.69                           -                                  

3672 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 982,906.47           1,958,047.90        1.69                           -                                  

3673 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยปาโจ นราธวิาส บาเจาะ บาเจาะ 796,717.39           716,800.85           1.69                           -                                  

3674 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,365.72           2,068,203.41        1.69                           -                                  

3675 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าตาํบลสะอาด ขอนแกน่ น ํ:าพอง สะอาด 900,592.73           1,864,043.75        1.69                           2,201.00                         

3676 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้น บเูกะ๊อาง ู ยะลา เมอืง ปโุรง 747,367.08           712,500.75           1.68                           -                                  

3677 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยหนองน ํ:าใส สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องจากพระราชดาํร ิ ชยันาท หนัคา ไพรนกยูง 593,638.84           1,664,804.35        1.68                           2,273.00                         

3678 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นหว้ยผ ึ:ง เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองใน 568,799.74           2,234,190.23        1.68                           2,241.00                         

3679 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ดอยลาน 603,690.82           2,180,630.24        1.68                           -                                  

3680 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยอม้ อบุลราชธาน ี นาจะหลวย นาจะหลวย 1,177,719.53        1,620,864.25        1.68                           1,876.00                         

3681 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าหนองซาํโสมง ศรสีะเกษ ขนุหาญ ไพร 1,090,349.06        1,633,655.19        1.68                           1,735.00                         

3682 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองลอ้ม ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง 906,264.98           1,742,616.44        1.68                           1,727.00                         

3683 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเมอืงต ํ=า บรุรีมัย์ ประโคนชยั จรเขม้าก 929,691.99           1,606,833.05        1.68                           1,624.00                         

3684 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองตะแบก ตาก เมอืง โป่งแดง 537,015.73           1,881,603.50        1.68                           -                                  บาํรงุรกัษา

3685 ฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าลาย เลย เมอืง น ํ:าสวย 800,665.59           1,931,703.65        1.68                           2,274.00                         

3686 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา้ง เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 615,365.57           2,186,003.31        1.68                           2,112.00                         

3687 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นบาโงยือแบง็ ปัตตาน ี กะพอ้ กะรบุ ี 780,667.32           727,300.88           1.68                           -                                  

3688 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาภาคใตฝ้ั=งตะวนัออกสว่นท ี= 4 นครศรธีรรมราช ชะอวด ชะอวด 611,850.96           885,033.91           1.68                           825.00                            

3689 ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบสง่น ํ:าจากคลองสง่น ํ:าลาํเชยีงไกรถงึหนองน ํ:าใส นครราชสมีา โนนไทย บา้นวงั 813,731.92           1,681,165.73        1.68                           685.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3690 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:ายมตอนบน _หว้ยโป่งออ้ย_ แพร่ สอง สะเอยีบ 641,780.47           2,127,501.66        1.68                           821.00                            

3691 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นนาเหรยีง ชมุพร สว ี ครน 505,065.75           1,138,902.43        1.68                           2,137.00                         

3692 ปรบัปรงุประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยข ี:เหลก็และระบบสง่น ํ:า นครศรธีรรมราช พรหมครี ี นาเรยีง 597,035.86           940,955.52           1.68                           870.00                            

3693 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองรอ่มประพานเช ื=อมตอ่ลาํหว้ยตากแดดเช ื=อมตอ่สระประปา สนบัสนนุน ํ:าเพ ื=อการอปุโภค อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี หนองไผแ่บน 611,192.05           1,707,736.01        1.68                           2,202.00                         

3694 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยรากไถ ตอน 3 รอ้ยเอด็ เมอืงรอ้ยเอด็ สะอาดสมบรูณ ์ 992,611.50           1,773,200.57        1.68                           2,217.00                         

3695 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบมุะคา่ นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 852,566.05           1,605,503.67        1.68                           -                                  บาํรงุรกัษา

3696 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญม่นัสาํปะหลงั อาํนาจเจรญิ ชานมุาน ชานมุาน 1,140,706.37        1,803,759.01        1.68                           2,004.00                         

3697 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ อตุรดติถ ์ พชิยั สองแคว 682,374.19           1,908,677.82        1.68                           2,247.00                         

3698 ฝายน ํ:าลน้คลองยางแดง สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมว่ง 635,666.38           784,901.01           1.68                           1,875.00                         

3699 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.72           2,105,494.17        1.68                           -                                  

3700 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองใหญ ่ กาํแพงเพชร พรานกระตา่ย วงัตะแบก 533,332.72           1,790,868.07        1.68                           809.00                            

3701 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 558,665.78           1,649,203.45        1.68                           -                                  

3702 บาํรงุรกัษาcheck weir จดุท ี= 4 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,665.72           2,066,703.41        1.68                           -                                  

3703 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าคลองขวาง ตราด เมอืง ทา่ก ุม่ 895,541.47           1,368,278.42        1.68                           1,942.00                         

3704 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าคลองเตย-คลองคาํจงั ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ทา่กระดาน 803,164.04           1,500,541.60        1.68                           2,083.00                         

3705 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยบงัพวน หนองคาย เมอืงหนองคาย พระธาตบุงัพวบ 890,654.13           1,964,636.56        1.68                           748.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3706 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นนาเจรญิ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,045,941.79        1,786,353.09        1.68                           1,812.00                         

3707 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยบงักอ นครพนม เมอืง บา้นผ ึ:ง 1,098,047.46        1,923,628.15        1.68                           -                                  
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3708 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.68                           686.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3709 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สบจอ๋ง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 488,665.74           1,991,503.46        1.68                           1,914.00                         

3710 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าคลองซงักะนาว ชมุพร ปะทวิ เขาไชยราช 531,727.00           1,204,751.00        1.68                           2,040.00                         

3711 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน หวัตะพาน 1,088,154.27        1,744,963.26        1.68                           -                                  

3712 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยนากา้นเหลอืง สกลนคร บา้นมว่ง ดงเหนอื 982,301.63           1,991,649.15        1.68                           2,085.00                         

3713 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองหลูงิ ขอนแกน่ ชนบท วงัแสง 872,461.07           1,777,382.06        1.68                           1,912.00                         

3714 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองตาเฮง็ สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ เพ ี:ยราม 977,683.56           1,671,302.48        1.68                           1,591.00                         

3715 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นจรสั สรุนิทร์ บวัเชด จรสั 1,035,391.30        1,601,449.23        1.68                           1,956.00                         

3716 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้เปาโตน ลาํพนู บา้นโฮง่ เหลา่ยาว 478,165.75           2,028,003.44        1.68                           -                                  

3717 อา่งเกบ็น ํ:าหม ูบ่า้นท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 526,165.72           2,061,103.42        1.68                           1,894.00                         

3718 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นแสรโบราณ สรุนิทร์ ปราสาท เช ื:อเพลงิ 882,266.10           1,612,303.72        1.68                           1,975.00                         

3719 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกา๊กวา๊ก ศรสีะเกษ ศลิาลาด คลกีล ิ:ง 1,047,679.63        1,622,753.18        1.68                           1,985.00                         

3720 อนรุกัษ์ฟื: นฟดูนูลาํพนั จ.มหาสารคาม อ.นาเชอืก ต.นาเชอืก 931,896.72           1,747,792.92        1.68                           2,099.00                         

3721 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าแมก่ลอง จ.ราชบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี
และ จ.สมทุรสงคราม

อ.ทา่มะกา อ.เมอืง อ.บา้น
โป่ง อ.โพธาราม อ.เมอืง อ.
ดาํเนนิสะดวก อ.บางคนท ี
อ.อมัพวา อ.เมอืง อ.ทา่มว่ง

ต.ทา่ตะครอ้ ต.แสนตอ ต.ทา่มะกา ต.
ทา่ไม ้ต.พงตกึ ต.ทา่เสา ต.ทา่ผา ต.
เบกิไพร ต.ค ุง้พยอม ต.นครขมุน ์ต.

คลองตาคต ต.คลองขอ่ย ต.บางโตนด
 ต.ทา่ราบ ต.หลมุดนิ ต.บา้นไร ่ต.ค ุง้
น ํ:าวน ต.บางนาแขวก ต.บางยี=รงค ์ต.
โรงหบี ต.บางก ุง้ ต.แควออ้ม ต.สวน

หลวง ต.ทา้ยหาด ต.แหลมใหญ ่

588,397.95           1,512,190.52        1.68                           1,600.00                         

3722 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํนางรองเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าดงใหญ ่_หนว่ยพทิกัษ์ป่าเขากะป๊อด_ บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 892,900.68           1,574,416.64        1.68                           2,123.00                         

3723 บาํรงุรกัษาอนรุกัษ์ฟื: นฟ ูความยาว 11,000 เมตร พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,069.41           2,163,629.69        1.68                           -                                  

3724 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 516,365.73           1,895,803.50        1.67                           1,945.00                         

3725 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงน ํ:าแป่ง ระยะ
ท ี= 2

นา่น ทา่วงัผา ผาทอง 685,782.00           2,122,426.01        1.67                           709.00                            

3726 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นชน่ ระยอง เมอืงระยอง เพ 762,149.50           1,394,342.40        1.67                           1,673.00                         

3727 ปรบัปรงุซอ่มแซมคลองสง่น ํ:าเนนิยางตอกทอย ระยอง บา้นคา่ย บางบตุร 752,724.98           1,417,101.48        1.67                           674.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3728 ปรบัปรงุประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้คลองยางแดง สงขลา รตัภมู ิ ทา่ชะมวง 635,703.98           784,718.05           1.67                           833.00                            

3729 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ท ุง่น ํ:าแตม้ เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ ดอยเตา่ 495,165.73           2,115,203.36        1.67                           -                                  

3730 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้กอง ิ:ว เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ ลวงเหนอื 512,965.73           2,088,103.39        1.67                           -                                  

3731 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าบา้นละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,366.13           1,603,603.83        1.67                           -                                  

3732 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรอ้มระบบกระจายน ํ:าเพ ื=อสนบัสนนุระบบผลติน ํ:าประปาเทศบาลตาํบลบา้นกรดู ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพาน ธงชยั 561,069.60           1,254,375.11        1.67                           2,088.00                         

3733 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้ท ุง่นาดอ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ลาํปาง เมอืงปาน หวัเมอืง 571,664.00           2,004,780.07        1.67                           743.00                            

3734 โครงการพรคุวนเครง็ จงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัพทัลงุ พทัลงุ เฉลมิพระเกยีรต,ิเชยีรใหญ/่
ชะอวด,ควนขนนุ

บา้นดลู,สวนหลวง,แมเ่จา้อยู่หวั/ทะเล
นอ้ย,แหลมโตนด,พนางตงุ

625,909.28           886,512.33           1.67                           2,017.00                         

3735 ฝายน ํ:าลน้หว้ยสกั เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,065.61           2,176,603.31        1.67                           2,053.00                         

3736 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืงพะเยา แมน่าเรอื 982,906.47           1,958,047.90        1.67                           -                                  

3737 อา่งเกบ็น ํ:าฮอ่งแฮ ่ รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ ท ุง่กลุา 1,018,365.89        1,720,104.03        1.67                           2,209.00                         

3738 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยเคยีน เชยีงราย พญาเมง็ราย ไมย้า 617,865.64           2,188,203.30        1.67                           -                                  

3739 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมม่าน แพร่ สงูเมน่ หวัฝาย 620,265.63           1,992,503.49        1.67                           -                                  

3740 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าทะเลสาบ (คขูดุ/ขดุสาํเภา) จ.สงขลา จ.พทัลงุ อ.สทงิพระ อ.สงิหนคร อ.
กระแสสนิธ ุ ์อ.ปากพะยูน

ต.คลองร ีต.ทา่หนิ ต.คขูดุ ต.บางเขยีด
 ต.ชะแล ้ต.ปากรอ ต.ควนโส ต.ควน
เนยีง ต.เกาะใหญ ่ต.ปากพะยูน ต.

ดอนประด ู ่ต.เกาะหมาก ต.เกาะนางคาํ

655,871.80           825,148.18           1.67                           1,522.00                         

3741 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองรงัเกยีจ นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง ชา้งกลาง 568,911.05           916,346.61           1.67                           -                                  

3742 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตทิะเลบนั จ.สตลู อ.เมอืง อ.ควนโดน ต.วงัประจมิ ต.ตาํมะลงิ 627,313.05           740,350.55           1.67                           2,064.00                         

3743 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยพ ี: ชว่ง 2 อตุรดติถ ์ ทองแสนขนั น ํ:าพ ี: 639,762.01           1,941,263.25        1.67                           -                                  

3744 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าบงึกะลา นครพนม บา้นแพง ไผล่อ้ม 1,049,284.30        1,996,699.40        1.67                           2,039.00                         

3745 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองกดุฮาดสาธารณประโยชน ์ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ ภเูงนิ 1,043,370.84        1,779,904.31        1.67                           2,004.00                         

3746 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึเปลอืย ชยัภมู ิ บา้นเขวา้ ตลาดแรง้ 801,434.26           1,747,299.89        1.67                           1,990.00                         

3747 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึหว้ยดอกซอ้น รอ้ยเอด็ โพนทอง โนนชยัศรี 1,032,569.63        1,802,002.54        1.67                           1,874.00                         

3748 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้แมล่ะมา พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมศ่กึ 428,758.19           2,065,861.89        1.67                           687.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3749 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองธาร พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงใหม ่ ฝาง เวยีง 528,654.00           2,196,856.00        1.67                           684.00                            

3750 บาํรงุรกัษาฝายนาํลน้แมป่ิง เชยีงใหม ่ แมแ่ตง อนิทขลิ 468,265.76           2,114,803.36        1.67                           -                                  

3751 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัออ้ยหน ู สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 557,936.43           2,133,733.71        1.67                           -                                  

3752 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองชผีา้ขาว อบุลราชธาน ี พบิลูมงัสาหาร กดุชมภ ู 1,171,578.43        1,693,272.54        1.67                           864.00                            

3753 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองไมต้ ัeง - หนองไผ ่พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ตาก สามเงา วงัหมนั 507,700.00           1,906,019.00        1.67                           660.00                            

3754 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํพงัช ู บรุรีมัย์ พทุไธสง บา้นยาง 940,217.45           1,710,371.01        1.67                           873.00                            

3755 กอ่สรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศล ุม่น ํ:าแมแ่จม่ _บา้นแมน่าจร_ จาํนวน 5 แหง่ สนบัสนนุโครงการพลกิฟื: นผนืป่า เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 440,232.00           2,065,222.07        1.67                           679.00                            
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3756 ฝายน ํ:าลน้คลองใช ้ ระยอง แกลง ทางเกวยีน 775,881.16           1,424,003.33        1.67                           1,971.00                         

3757 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองอติาํ สงขลา หาดใหญ ่ ท ุง่ตาํเสา 646,866.55           769,500.94           1.67                           -                                  

3758 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมส่ลอง _บา้นอาแหม_ เชยีงราย แมฟ่้าหลวง แมส่ลองใน 570,391.00           2,230,249.08        1.67                           685.00                            

3759 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลขนุควร จาํนวน 1 แหง่ _บา้นสนัตสิขุ_

พะเยา ปง ขนุควร 656,894.00           2,106,884.64        1.67                           1,935.00                         

3760 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองแวง จ.ชยัภมู ิ อ.คอนสวรรค ์ ต.โคกม ั=งงอบ 851,009.25           1,763,805.78        1.67                           2,095.00                         

3761 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,365.72           2,068,203.41        1.67                           -                                  บาํรงุรกัษา

3762 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองทา่ฉอ้ พทัลงุ บางแกว้ ทา่มะเด ื=อ 613,466.25           863,101.38           1.67                           -                                  

3763 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงผาแตก _จาํนวน 2 แหง่_ เชยีงใหม ่ แมแ่ตง สบเปิง,ป่าแป๋ 474,989.00           2,109,947.00        1.67                           2,236.00                         

3764 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงโป่งคาํ ระยะ
ท ี= 2

นา่น สนัตสิขุ พงษ์ 708,092.00           2,089,405.01        1.67                           651.00                            

3765 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลหวัสาํโรง (หนองน ํ:า บา้นภมูเิจรญิ 1) ฉะเชงิเทรา แปลงยาว หวัสาํโรง 749,420.71           1,508,929.37        1.67                           1,593.00                         

3766 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้โป่งสมติ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,565.78           2,072,503.40        1.67                           -                                  

3767 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ฝายน ํ:าลน้เข ื=อนผาก เชยีงใหม ่ พรา้ว เข ื=อนผาก 519,337.00           2,140,355.05        1.66                           705.00                            

3768 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:ามลูตอนบน นครราชสมีา ชมุพวง หนองหลกั 901,756.00           1,702,619.63        1.66                           839.00                            

3769 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไร ่ หนองบวัลาํภ ู แมเ่มาะ สบป้าด 568,737.62           2,015,048.84        1.66                           1,959.00                         

3770 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 516,365.73           1,895,803.50        1.66                           -                                  บาํรงุรกัษา

3771 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยกอก มหาสารคาม ยางสสีรุาช ยางสสีรุาช 937,597.19           1,737,699.22        1.66                           -                                  

3772 อา่งเกบ็น ํ:าหนองหญา้ปลอ้ง ขอนแกน่ พล แวงโสกพระ 880,312.65           1,740,582.21        1.66                           2,118.00                         

3773 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบา้นตาเนาะบาต ู ปัตตาน ี เมอืงปัตตาน ี คลองมานงิ 753,535.98           756,942.81           1.66                           819.00                            

3774 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.71           2,105,494.17        1.66                           2,058.00                         

3775 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าองิตอนลา่ง เชยีงราย ขนุตาล ยางฮอม 651,544.32           2,234,895.91        1.66                           879.00                            

3776 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  แมน่ ํ:าปราจนีบรุตีอนลา่ง ปราจนีบรุ ี เมอืงปราจนีบรุ ี บางบรบิรูณ ์ 764,325.68           1,552,147.66        1.66                           859.00                            

3777 อา่งเกบ็น ํ:าแมน่าเรอื พะเยา เมอืง แมน่าเรอื 585,165.65           2,111,603.38        1.66                           2,208.00                         

3778 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ป่าอแีทน ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ค ูย้ายหม ี 771,166.14           1,507,803.45        1.66                           1,991.00                         

3779 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,465.72           2,008,503.46        1.66                           1,845.00                         

3780 ปรบัปรงุซอ่มแซมลาํหว้ยข ี:พรา้ขม เพชรบรุ ี แกง่กระจาน วงัจนัทร์ 582,988.72           1,431,435.64        1.66                           741.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3781 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยฮ ี: สกลนคร อากาศอาํนวย โพนงาม 1,031,689.96        1,976,412.65        1.66                           860.00                            

3782 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสหกรณ ์5 แมว่ะ เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,665.71           2,085,403.39        1.66                           2,075.00                         

3783 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมง่อนนอ้ย เชยีงใหม ่ ฝาง แมง่อน 510,365.72           2,192,003.27        1.66                           2,226.00                         

3784 ระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมง่อนนอ้ย เชยีงใหม ่ ฝาง แมง่อน 510,365.72           2,192,003.28        1.66                           2,017.00                         

3785 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าสนบัสนนุพ ื:นท ี=เกษตรกรรมนคิมสหกรณป์ิเหลง็ 2,500 ไร ่ นราธวิาส เจาะไอรอ้ง มะรอืโบออก 820,136.47           692,263.01           1.66                           900.00                            

3786 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพบอ่พกัน ํ:า _สบูน ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าแวนมาลง_ 26 แหง่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 634,220.57           2,149,966.09        1.66                           -                                  

3787 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นนาโป่ง อตุรดติถ ์ ลบัแล ฝายหลวง 610,365.70           1,953,103.50        1.66                           -                                  

3788   โครงการศกึษาปากแมน่ ํ:าเวฬ ุ จ.จนัทบรุ ี
จ.ตราด

อ.ขลงุ อ.แหลมสงิห์ ต.ทา่โสม ต.แสนต ุง้ ต.บอ่ 854,419.46           1,361,638.70        1.66                           1,820.00                         

3789 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งแฝด เชยีงใหม ่ ดอยหลอ่ ยางคราม 478,285.00           2,051,549.05        1.66                           665.00                            

3790 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมต่า๊ก2 เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 621,365.57           2,194,103.30        1.66                           -                                  

3791 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสนบัสนนุเกษตรแปลงใหญม่นัสาํปะหลงั อาํนาจเจรญิ ชานมุาน ชานมุาน 1,140,706.37        1,803,759.01        1.66                           1,921.00                         

3792 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย ตล ิ=งชนั 540,774.89           1,903,884.85        1.66                           -                                  

3793 บาํรงุรกัษาปตร.กนัน ํ:ายอ้น พ ื:นท ี= A06 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,761.96           2,162,413.86        1.66                           -                                  

3794 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึสบีวัทองและกอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ อา่งทอง แสวงหา สบีวัทอง 633,829.07           1,636,554.22        1.66                           744.00                            

3795 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าไร ่ เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.71           2,066,903.41        1.66                           1,990.00                         

3796 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงวาว ี_บา้นท ุง่พรา้ว_ เชยีงราย แมส่รวย วาว ี 552,148.00           2,183,724.07        1.66                           712.00                            

3797 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็น ํ:าชลประทาน บรุรีมัย์ เฉลมิพระเกยีรต ิ ยายแยม้วฒันา 921,850.24           1,606,198.07        1.66                           2,042.00                         

3798 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า อา่งเกบ็หว้ยนอ้ย บรุรีมัย์ แคนดง สระบวั 937,623.68           1,695,788.92        1.66                           1,800.00                         

3799 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองทวง สรุนิทร์ โนนนารายณ ์ หนองหลวง 1,033,888.02        1,688,723.70        1.66                           1,683.00                         

3800 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมห่าด เชยีงใหม ่ ดอยเตา่ โป่งท ุง่ 476,965.75           1,971,603.48        1.66                           -                                  

3801 ฝายน ํ:าลน้คลองแขยง กาํแพงเพชร เมอืง ไตรตรงึษ์ 557,065.74           1,805,803.51        1.66                           2,240.00                         

3802 ฝายน ํ:าลน้บา้นนากอ๊ก ศรสีะเกษ ขขุนัธ ์ หว้ยสาํราญ 1,052,704.91        1,633,880.53        1.66                           2,265.00                         

3803 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเยี=ยว สตลู ทา่แพ สาคร 595,366.24           755,400.83           1.66                           1,998.00                         

3804 ฝายน ํ:าลน้หว้ยบงัพวน หนองคาย เมอืง พระธาตบุงัพวบ 890,778.51           1,964,632.75        1.66                           2,094.00                         

3805 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํน ํ:าหมนั พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เลย ดา่นซา้ย ปากหมนั 731,316.50           1,935,265.89        1.66                           1,948.00                         

3806 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํน ํ:าพ ี: อตุรดติถ ์ ตรอน น ํ:าอา่ง 628,837.92           1,929,080.78        1.66                           -                                  

3807 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,202.00           1,988,141.00        1.65                           701.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3808 อา่งเกบ็น ํ:าหนองละหานทรายเกา่ บรุรีมัย์ บา้นกรวด หนิลาด 945,366.10           1,603,503.83        1.65                           2,027.00                         

3809 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 515,015.73           1,904,803.50        1.65                           2,189.00                         

3810 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพอา่งเกบ็น ํ:า Y6 พรอ้มระบบสง่น ํ:า สรุนิทร์ สงัขะ เทพรกัษา 1,021,823.25        1,605,287.04        1.65                           704.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม



73

ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

3811 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเหี:ย มกุดาหาร ดอนตาล ดอนตาล 1,136,402.97        1,808,473.83        1.65                           2,058.00                         

3812 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยเสารกี อาํนาจเจรญิ พนา พระเหลา 1,130,365.90        1,747,404.29        1.65                           -                                  

3813 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ตยีน เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 452,165.77           2,071,403.41        1.65                           -                                  

3814 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นมว่ง อดุรธาน ี บา้นดงุ บา้นมว่ง 967,357.51           1,967,581.86        1.65                           -                                  

3815 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าคลองยอ ตราด บอ่ไร ่ บอ่พลอย 885,316.43           1,392,778.45        1.65                           -                                  บาํรงุรกัษา

3816 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมม่ะลอ_
บา้นสบวาก_

เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 433,998.44           2,061,096.80        1.65                           716.00                            

3817 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บา้นแมเ่ทยพฒันา ลาํพนู ล ี: แมต่นื 491,080.00           1,988,129.00        1.65                           659.00                            

3818 อา่งเกบ็น ํ:าแมป่ ู ลาํปาง หา้งฉตัร เมอืงยาว 522,065.72           2,020,303.44        1.65                           1,836.00                         

3819 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ตน้ผ ึ:ง นา่น เวยีงสา จอมจนัทร์ 692,465.58           2,060,003.47        1.65                           -                                  

3820 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยสะเนยีน ลาํปาง_จ.นา่น_ เมอืง สะเนยีน 557,065.69           2,034,303.44        1.65                           -                                  

3821 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเขาอา่งฤาไน จ.จนัทบรุ ี
จ.ชลบรุ ี

จ.สระแกว้
จ.ฉะเชงิเทรา

จ.ระยอง

อ.ทา่ใหม ่อ.บอ่ทอง อ.วงัน ํ:า
เย็น อ.สนามชยัเขต อ.ทา่
ตะเกยีบ อ.แกลง อ.แกง่

หางแมว

ต.ทา่ตะเกยีบ 812,167.45           1,484,809.56        1.65                           1,808.00                         

3822 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยบง ระยะท ี= 2 ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 489,947.00           1,999,955.00        1.65                           2,220.00                         

3823 ฝายน ํ:าลน้คลองบาเจาะ นราธวิาส บาเจาะ บาเจาะ 793,367.33           721,700.88           1.65                           2,275.00                         

3824 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหว้ยทาก พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโรงเรยีนแมส่กุศกึษา _
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม_ โครงการตามพระราชดาํร ิสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ รตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

ลาํปาง แจห้ม่ แมส่กุ 554,843.00           2,047,753.07        1.65                           714.00                            

3825 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 524,965.71           2,069,103.40        1.65                           -                                  บาํรงุรกัษา

3826 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นวงัปลดั สรุนิทร์ สงัขะ ทบัทนั 1,018,030.23        1,631,801.74        1.65                           -                                  บาํรงุรกัษา

3827 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าบงึบอระเพด็ จ.นครสวรรค ์ อ.ชมุแสง อ.ทา่ตะโก อ.เมอืง ต.ทบักฤชใต ้ต.พนมเศษ ต.วงัมหากร
 ต.กลางแดด ต.เกรยีงไกร ต.แควใหญ ่
 ต.ปากน ํ:าโพ ต.พระนอน ต.หนองปลงิ

634,294.20           1,735,715.62        1.65                           1,509.00                         

3828 ปรบัปรงุประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้ป่าแกบ่อ่หนิและระบบสง่น ํ:า สตลู ท ุง่หวา้, ละง ู ป่าแกบ่อ่หนิ น ํ:าผดุ 593,597.71           780,942.16           1.65                           839.00                            

3829 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 555,565.67           2,134,703.35        1.65                           1,804.00                         

3830   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่า.อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยจรเขม้าก จ.บรุรีมัย์ อ.เมอืง ต.เสมด็ ต.บา้นบวั ต.นาสะแกโพรง 934,511.85           1,651,320.32        1.65                           1,519.00                         

3831 ฝายน ํ:าลน้คลองเวฬ ุ จนัทบรุ ี ขลงุ วงัสรรพรส 857,583.43           1,393,033.40        1.65                           2,094.00                         

3832 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าแหลง่น ํ:าบงึนามะพรา้ว สรุาษฎรธ์าน ี บา้นนาสาร น ํ:าพ ุ 534,919.91           970,144.17           1.65                           2,288.00                         

3833 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:า _คลองไสไ้ก_่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,363.30           2,152,380.59        1.65                           -                                  

3834 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเด ื=อ แพร่ เมอืงแพร่ วงัธง 619,342.02           2,013,210.19        1.65                           675.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3835 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงปางหนิฝน_บา้นแมต่มู_ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ ปางหนิฝน 419,138.08           2,049,707.71        1.65                           2,091.00                         

3836 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึครอบ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ บางพระหลวง 629,482.00           1,745,062.93        1.65                           1,986.00                         

3837 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเซมิ เลย วงัสะพงุ ทรายขาว 556,065.81           1,495,703.27        1.65                           -                                  

3838 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยแมป่าน _มอ่นพลอยลา้นปี_ สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ แพร่ เดน่ชยั ไทยยอ้ย 560,233.51           1,940,552.35        1.65                           2,071.00                         

3839 ฝายน ํ:าลน้หว้ยบงัฮวก_ตอนลา่ง_ นครพนม ธาตพุนม ดอนนางหงษ์ 1,079,104.54        1,883,153.13        1.65                           2,255.00                         

3840 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบา้นปาโจ ยะลา เมอืงยะลา ยะลา 741,466.02           719,811.95           1.65                           827.00                            

3841 ฝายน ํ:าลน้หว้ยสายเพชร ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพาน ทองมงคล 548,065.86           1,242,602.75        1.65                           2,196.00                         

3842 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 1,036,663.56        1,875,328.05        1.65                           -                                  

3843 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลลาดกระทง (หนองน ํ:า บา้นแปลงไผ)่ อา่งฯบา้นแปลงใหม ่ ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ลาดกระทงิ 767,116.78           1,497,258.96        1.65                           1,739.00                         

3844 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสงิโตทอง (สระบา้นคลอง20) ฉะเชงิเทรา บางน ํ:าเปร ี:ยว สงิโตทอง 715,714.94           1,538,795.21        1.65                           1,635.00                         

3845 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 982,906.47           1,958,047.90        1.65                           -                                  

3846 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าหนองแดง เชยีงราย เชยีงแสน ศรดีอนมลู 609,529.00           2,254,998.00        1.65                           1,872.00                         

3847 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟโูครงขา่ยแหลง่น ํ:า บงึลบัแล(หนองบวั) สโุขทยั ศรนีคร หนองบวั 601,041.07           1,908,086.08        1.65                           1,618.00                         

3848 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟโูครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองออ้ สโุขทยั ครีมีาศ ท ุง่หลวง 586,579.15           1,866,821.57        1.65                           1,572.00                         

3849 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองใหญ ่เช ื=อมตอ่หนองบางก ุม่เช ื=อมตอ่หนองหลวงใน นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ ตะเคยีนเล ื=อน 614,022.71           1,728,173.79        1.65                           2,181.00                         

3850 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยสะเนยีน ลาํปาง_จ.นา่น_ เมอืง สะเนยีน 557,065.69           2,034,303.44        1.65                           2,054.00                         

3851 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า 
สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญเ่ล ี:ยงสตัวท์า่ไห

อบุลราชธาน ี เข ื=องใน ทา่ไห 1,099,433.80        1,701,849.48        1.64                           1,887.00                         

3852 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยดนิดาํ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ เชยีงราย แมส่รวย ทา่กอ๊ 553,349.00           2,159,271.07        1.64                           701.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3853 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้โนนวดังาม ยโสธร เลงินกทา ศรแีกว้ 1,073,275.79        1,797,803.67        1.64                           -                                  

3854 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นท ุง่มว่ง สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ จนัทบรุ ี โป่งน ํ:ารอ้น ทบัไทร 860,244.75           1,421,716.29        1.64                           2,173.00                         

3855 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ลาํชบีา้นไรล่าํช ี ชยัภมู ิ เนนิสงา่ กะฮาด 821,861.87           1,737,021.70        1.64                           -                                  

3856 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ตน้สะเดา ลาํปาง เสรมิงาม เสรมิขวา 521,465.73           2,003,503.45        1.64                           -                                  

3857 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 610,665.64           1,997,803.48        1.64                           2,037.00                         

3858 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลทาแมล่อบ จาํนวน 2 แหง่ _บา้นขนุกอ๋ง, บา้นหลวงใหม_่

ลาํพนู แมท่า ทาแมล่อบ 500,450.00           2,010,368.00        1.64                           2,259.00                         
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3859 บาํรงุรกัษาหนองกะโละ๊ 1, 2 พรอ้มตกแตง่คนัดนิ พ ื:นท ี=ผวิ 140 ไร ่ขดุลอกลกึเฉล ี=ย 2.5 เมตร และยกระดบัคนัดนิสงู
เฉล ี=ย 1.5 เมตร จากพ ื:นดนิเดมิ รวมลกึ 10 เมตร

พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,195.43           2,160,600.10        1.64                           -                                  

3860 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.64                           -                                  

3861 ฝายน ํ:าลน้คลองบว่งชา้ง พทัลงุ เมอืง นาโหนด 614,966.35           824,101.19           1.64                           1,829.00                         

3862 อนรุกัษ์ฟื: นฟคูลองยุทธศาสตร ์ชว่งบา้นแหลม-บา้นบงึชนงัลา่ง จนัทบรุ ี โป่งน ํ:ารอ้น เทพนมิติ 874,794.05           1,447,461.21        1.64                           2,021.00                         

3863 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้บา้นหว้ยหละ ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 481,765.75           2,016,703.45        1.64                           -                                  

3864 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นหนองปลาขาว หนองบวัลาํภ ู เมอืง หนองสวรรค ์ 858,233.45           1,904,118.77        1.64                           -                                  

3865 อา่งเกบ็น ํ:า พจิติร สากเหลก็ วงัทบัไทร 669,098.49           1,826,048.16        1.64                           1,873.00                         

3866 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยหนองเคาะ สโุขทยั บา้นดา่นลานหอย วงัน ํ:าขาว 550,865.73           1,899,603.51        1.64                           1,913.00                         

3867 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพหว้ยกาํโพก-หนองอาํปึล-หว้ยกระสงัพรอ้มระบบกระจายน ํ:าและระบบอา่งพวง สรุนิทร์ ลาํดวน ลาํดวน,โชคเหนอื,ตระเปียงเตยี,ตราํดม 1,009,486.61        1,636,469.96        1.64                           2,234.00                         

3868 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้บา้นแกง่กระท ั=ง ชมุพร สว ี นาสกั 500,538.97           1,128,659.95        1.64                           837.00                            

3869 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าลาํรางอา้ยขนุ สพุรรณบรุ ี บางปลามา้ วดัโบสถ ์ 612,914.00           1,563,308.93        1.64                           2,126.00                         

3870 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยตาดควนั เชยีงราย พญาเมง็ราย แมต่ ํeา 626,265.55           2,220,303.26        1.64                           -                                  

3871 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้ปากกะตะ รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นางาม 1,037,350.93        1,763,017.45        1.64                           720.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3872 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 492,280.75           1,988,151.13        1.64                           -                                  

3873 ผนัน ํ:า น ํ:าม ุน่ - หว้ยสม้ป่อย นา่น เมอืงนา่น ในเมอืง 557,936.43           2,133,733.71        1.64                           1,929.00                         

3874 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยเลงิเปลอืย รอ้ยเอด็ เสลภมู ิ นาเมอืง 989,165.86           1,772,803.98        1.64                           -                                  

3875 check dam จดุท ี= 3 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 522,165.72           2,064,803.41        1.64                           500.00                            

3876 ปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลง่น ํ:าบา้นอโียะ นราธวิาส บาเจาะ บาเระเหนอื 790,773.95           729,672.03           1.63                           892.00                            

3877 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองปรอื ชว่ง 2 ปราจนีบรุ ี กบนิทรบ์รุ ี ย่านร ี 799,998.98           1,538,538.95        1.63                           1,968.00                         

3878 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยกลางบา้น พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุพ ื:นท ี= สปก. เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมศ่กึ 430,191.00           2,066,197.07        1.63                           742.00                            

3879 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ตยีน เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 452,165.77           2,071,403.41        1.63                           1,907.00                         

3880 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง เชยีงราย เมอืง ดอยลาน 603,665.61           2,180,303.31        1.63                           2,099.00                         

3881 บาํรงุรกัษาระบบกระจายน ํ:า ทอ่คอนกรตีส ี=เหล ี=ยมขนาด 2.0x2.0 จาํนวน 2 เซลส ์ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,322.38           2,164,333.18        1.63                           -                                  

3882 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นยวด 933,292.85           1,968,414.71        1.63                           -                                  

3883 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นหลายทา่ ลาํพนู ล ี: ป่าไผ ่ 492,465.74           1,976,403.47        1.63                           -                                  

3884 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยคลองเหมอืง อตุรดติถ ์ พชิยั นายาง 632,009.53           1,917,273.54        1.63                           -                                  

3885 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองน ํ:า บา้นแหลมเขาจนัทร ์3) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 766,659.50           1,514,592.75        1.63                           1,513.00                         

3886 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า นราธวิาส แวง้ แวง้, ฆอเลาะ, กายูคละ 822,342.71           657,947.12           1.63                           2,287.00                         

3887 อา่งเกบ็น ํ:าฮอ่งตกีา ศรสีะเกษ วงัหนิ ศรสีาํราญ 1,053,222.60        1,655,732.43        1.63                           1,937.00                         

3888 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าเลา ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ ่ 554,565.84           1,385,303.08        1.63                           2,127.00                         

3889 ฝายน ํ:าลน้หว้ยไผ ่ ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ ลมุพกุ 1,086,743.51        1,909,108.14        1.63                           1,876.00                         

3890 อา่งเกบ็น ํ:าศนูย์ราชการ จดุท ี= 3 ลาํปาง เมอืง พระบาท 557,565.69           2,021,603.44        1.63                           2,164.00                         

3891 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยวงันองเหนอื นครพนม นาทม ดอนเตย 1,039,965.44        1,973,003.99        1.63                           -                                  บาํรงุรกัษา

3892 บาํรงุรกัษาสถานสีบูน ํ:าหนองอา่ง Solar Floating Flow 2,500 qu.m per day Head25 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,692.59           2,163,150.82        1.63                           -                                  

3893 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะเฟือง เชยีงใหม ่ แมอ่าย ทา่ตอน 535,665.69           2,218,203.25        1.63                           1,861.00                         

3894 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนามเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา _แมน่ ํ:าประแสร_์ สนบัสนนุ
โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ

ระยอง แกลง ทางเกวยีน 788,783.65           1,416,219.00        1.63                           732.00                            

3895 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมแ่สด ลาํปาง วงัเหนอื วงัทรายคาํ 568,399.25           2,108,272.05        1.63                           -                                  

3896 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมฮ่วก ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 530,665.72           2,012,503.45        1.63                           1,913.00                         

3897 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าวงัเดอืนหา้ สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 978,082.47           1,955,185.90        1.63                           -                                  

3898 ฝายน ํ:าลน้หว้ยรอ่งแดง อบุลราชธาน ี สาํโรง โนนกาเลน็ 1,114,966.06        1,667,504.25        1.63                           2,188.00                         

3899 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์อา่งหว้ยมะตอ้ง ลาํพนู ล ี: ศรวีชิยั 494,949.00           1,993,447.00        1.63                           742.00                            

3900 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยน ํ:าขาว ชมุพร ทา่แซะ ทา่ขา้ม 509,206.97           1,184,000.92        1.63                           2,064.00                         

3901 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่ทย ลาํพนู ล ี: แมต่นื 982,906.47           1,958,047.90        1.63                           -                                  

3902 อา่งเกบ็น ํ:าบา้นไร ่ ประจวบครีขีนัธ ์ บางสะพานนอ้ย ชา้งแรก 540,787.51           1,224,874.52        1.63                           2,176.00                         

3903 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 1,036,663.56        1,875,328.05        1.63                           -                                  

3904 บาํรงุรกัษาสรา้ง ฝายน ํ:าลน้ _บา้นสนัปเูลย ปลายรอ่งแช_่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,232.74           2,164,322.92        1.63                           -                                  

3905 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองบกัฮาก อบุลราชธาน ี มว่งสามสบิ หนองชา้งใหญ ่ 1,123,352.14        1,730,749.60        1.63                           2,103.00                         

3906 อา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 555,565.67           2,134,703.35        1.62                           2,003.00                         

3907 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกวางโตน หนองบวัลาํภ ู ศรบีญุเรอืง ยางหลอ่ 839,865.69           1,888,403.72        1.62                           -                                  บาํรงุรกัษา

3908 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าเช ื=อมตอ่โครงขา่ยน ํ:าหนองปักท ุม่-หนองโรง สโุขทยั สวรรคโลก คลองยาง 600,901.98           1,918,519.97        1.62                           1,847.00                         

3909 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าสวย ลาํปาง แจห้ม่ แมส่กุ 559,792.77           2,071,479.55        1.62                           894.00                            

3910 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกกรวด นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 982,906.47           1,958,047.90        1.62                           -                                  

3911 บาํรงุรกัษาcheck dam จดุท ี= 7 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,465.72           2,066,303.41        1.62                           -                                  

3912 check dam จดุท ี= 5 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,465.72           2,066,303.41        1.62                           500.00                            

3913 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้คลองคพูมา่ นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา ตล ิ=งชนั 589,066.10           971,601.85           1.62                           2,204.00                         
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3914 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยต ุม้เหนอื พรอ้มระบบกระจายน ํ:า เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,421.00           2,178,910.90        1.62                           665.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3915 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ุม้ พรอ้มระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ พะเยา เมอืงพะเยา ทา่จาํปี 580,930.60           2,129,222.49        1.62                           748.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3916 ผนัน ํ:า น ํ:าม ุน่ - หว้ยสม้ป่อย ระยะท ี= 2 นา่น เมอืงนา่น ในเมอืง 557,936.43           2,133,733.71        1.62                           2,019.00                         

3917 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยแดง รอ้ยเอด็ เมยวด ี บ ุง่เลศิ 1,054,091.82        1,824,059.95        1.62                           749.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3918 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืง นาบอ่คาํ 531,965.73           1,822,653.51        1.62                           -                                  บาํรงุรกัษา

3919 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าละวา้วงัควาย สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง วงัยาว 544,465.77           1,644,503.43        1.62                           -                                  

3920 ฝายน ํ:าลน้ลาํนางรอง บรุรีมัย์ โนนดนิแดง ลาํนางรอง 908,966.00           1,640,103.78        1.62                           1,910.00                         

3921 บาํรงุรกัษาลาํน ํ:าแมร่มิ เชยีงใหม ่ แมร่มิ สะลวง 487,317.80           2,102,980.36        1.62                           -                                  

3922 ปรบัปรงุฟื: นฟคูลองบางก ุง้-หาดทนง อทุยัธาน ี เมอืงอทุยัธาน ี หาดทนง 614,415.00           1,703,551.92        1.62                           865.00                            

3923 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ หนองไชยสาร มหาสารคาม กนัทรวชิยั ขามเฒา่พฒันา 960,876.60           1,802,222.60        1.62                           729.00                            

3924 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายทา่มะขาม ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง ตะนาวศรี 534,097.56           1,494,608.35        1.62                           654.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3925 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 610,665.64           1,997,803.48        1.62                           -                                  บาํรงุรกัษา

3926 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นทดหลวง สระแกว้ วฒันานคร ผกัขะ 870,909.19           1,522,469.61        1.62                           -                                  

3927 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 982,906.47           1,958,047.90        1.62                           -                                  

3928 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าหนองแซง นครพนม เมอืงนครพนม ขามเฒา่ 1,116,191.28        1,915,841.70        1.62                           661.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3929 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 515,015.73           1,904,803.50        1.62                           2,131.00                         

3930 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยเคยีน พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง  น ํ:าแวน 617,903.08           2,188,134.74        1.62                           2,182.00                         

3931 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยยูง สตลู ละง ู น ํ:าผดุ 593,211.20           773,863.81           1.62                           -                                  

3932 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:ากดุฟ้า กาฬสนิธ ุ์ เมอืงกาฬสนิธ ุ์ ลาํคลอง 974,386.51           1,837,550.94        1.62                           680.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3933 ฝายน ํ:าลน้บา้นทรายมลู เชยีงใหม ่ พรา้ว เข ื=อนผาก 520,865.71           2,137,503.34        1.62                           2,231.00                         

3934 อา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน หวัตะพาน 975,229.86           1,738,164.32        1.62                           2,111.00                         

3935 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเทา สกลนคร ภพูาน กกปลาซวิ 1,036,663.56        1,875,328.05        1.62                           -                                  

3936 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงหว้ยเป้า_
บา้นท ุง่ดนิดาํ_

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เมอืงนะ 498,035.00           2,168,179.05        1.62                           730.00                            

3937 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้สงัขยวน ขอนแกน่ ภผูามา่น นาฝาย 804,865.67           1,845,403.69        1.61                           2,148.00                         

3938 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงเพ ื=อแกป้ัญหาพ ื:นท ี=เฉพาะบา้นป่า
เก ีfยะใหม ่_บา้นน ํ:าร_ู

เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เมอืงคอง 459,653.00           2,148,250.06        1.61                           1,857.00                         

3939 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาทะเลหลวง พทัลงุ เขาชยัสน เขาชยัสน 632,415.41           829,270.10           1.61                           828.00                            

3940 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํหว้ยชะมวง ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ อา่วนอ้ย 585,130.00           1,311,804.98        1.61                           2,145.00                         

3941 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยยูง สตลู ละง ู น ํ:าผดุ 593,211.20           773,863.81           1.61                           2,258.00                         

3942 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ไทรดนัยน นครศรธีรรมราช พรหมครี ี บา้นเกาะ 594,766.14           943,001.73           1.61                           -                                  

3943 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าฝายน ํ:าลน้หว้ยสงาว เลย ปากชม หว้ยพชิยั 811,942.45           2,001,309.88        1.61                           -                                  

3944 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 634,165.58           2,150,103.35        1.61                           -                                  

3945 ระบบกระจายน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.72           2,105,494.17        1.61                           2,288.00                         

3946 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมเ่หนิ ลาํปาง เกาะคา ไหลห่นิ 531,074.04           2,008,190.11        1.61                           -                                  

3947 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าศนูย์วจิยัและบาํรงุพนัธ ุส์ตัว ์สนบัสนนุน ํ:าเพ ื=อการปศสุตัวแ์ละการเกษตรกรรม ระยะท ี=1 สรุาษฎรธ์าน ี พนุพนิ มะลวน 511,290.96           1,014,103.99        1.61                           877.00                            

3948 ฝายน ํ:าลน้พรเุตยีว นครศรธีรรมราช ท ุง่ใหญ ่ กแุหระ 540,865.91           906,001.55           1.61                           2,284.00                         

3949 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองสมยุ กาํแพงเพชร คลองลาน โป่งน ํ:ารอ้น 530,365.74           1,813,103.51        1.61                           -                                  

3950 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บงึคขูาดสนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจาก
พระราชดาํร ิ

นครราชสมีา คง คขูาด 864,965.01           1,712,269.91        1.61                           714.00                            

3951 ฝายน ํ:าลน้หว้ยป่าเลา สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง หว้ยขม ิ:น 558,665.78           1,649,203.45        1.61                           2,298.00                         

3952 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าฝายน ํ:าลน้หว้ยสงาว เลย ปากชม หว้ยพชิยั 547,515.73           1,861,553.51        1.61                           -                                  

3953 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองละเลงิเคง็พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง ดงเคง็ 905,836.87           1,734,582.91        1.61                           1,964.00                         

3954 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าสะอาด สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงในศนูย์การเรยีนชมุชนชาว
ไทยภเูขาแมฟ่้าหลวง _ศศช._ ตาํบลเทอดไทย _จดุท ี= 2_ จาํนวน 1 แหง่ _บา้นแมค่าํนอ้ย_

เชยีงราย แมฟ่้าหลวง เทอดไทย 559,084.00           2,245,278.99        1.61                           679.00                            

3955 ฝายน ํ:าลน้วงัสะแกง ลาํพนู เวยีงหนองลอ่ง หนองสอง 468,765.75           2,037,903.43        1.61                           1,955.00                         

3956 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองชดัเช ื=อมตอ่หนองบวัชาํแระ ชยันาท หนัคา หนองแซง 604,873.21           1,669,353.68        1.61                           845.00                            

3957 ระบบชลประทานจากอา่งฯ _y4_ สรุนิทร์ กาบเชงิ แนงมดุ 980,210.77           1,601,410.25        1.61                           2,210.00                         

3958 บาํรงุรกัษาหนองอา่งพรอ้มตกแตง่คนัดนิ พ ื:นท ี=ผวิ 71 ไร ่ขดุลอกลกึเฉล ี=ย 2.5 เมตร และ
   ยกระดบัคนัดนิสงูเฉล ี=ย 1.5 เมตร จากพ ื:นดนิเดมิ รวมลกึ 10 เมตร

พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,848.47           2,162,406.16        1.61                           -                                  

3959 คลองสง่น ํ:าแมป่ัด ลาํปาง เกาะคา นาแสง 536,865.72           1,999,003.46        1.61                           1,868.00                         

3960 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูมน่ ํ:าสายบรุ ี จ.ยะลา จ.นราธวิาส จ.
ปัตตาน ี

อ.รามนั อ.สายบรุ ีอ.สคุรินิ ต. ต.กายูบอเกาะ ต.อาซอ่ง ต.ทา่ธง 
ต.ตะโละ๊หะลอ ต.เกะรอ ต.มะนงัดาลาํ
 ต.ตะบ ิ:ง ต.กะดนุง ต.เกยีร ์ต.สคุรินิ

777,268.59           697,134.57           1.61                           2,031.00                         

3961 ปรบัปรงุฟื: นฟอูา่งเกบ็น ํ:าบา้นสามคัคธีรรมพรอ้มระบบกระจายน ํ:า กาญจนบรุ ี ไทรโยค ล ุม่ส ุม่ 506,918.00           1,558,562.00        1.61                           830.00                            

3962 ฝายน ํ:าลน้ออนหลวย เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนเหนอื 528,065.71           2,054,803.42        1.61                           2,112.00                         

3963 ฝายน ํ:าลน้บา้นโพธิV_ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบทา่แนะ_ พทัลงุ ควนขนนุ ควนขนนุ 600,810.72           854,478.14           1.61                           747.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3964 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าบา้นสหกรณ ์2 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง สหกรณ ์ 525,965.71           2,077,103.40        1.61                           -                                  

3965 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยกอ้ด ลาํปาง วงัเหนอื รอ่งเคาะ 563,207.68           2,105,219.61        1.61                           -                                  

3966 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสนบัสนนุศนูย์เรยีนร ูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง นครสวรรค ์ หนองบวั บา้นถ ั=วเหนอื 661,558.00           1,754,258.67        1.61                           801.00                            
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ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

3967 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ท ุง่ตน้ลาน เชยีงใหม ่ พรา้ว โหลง่ขอด 519,065.72           2,111,703.37        1.61                           -                                  

3968 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าซอนตา้ ราชบรุ ี จอมบงึ รางบวั 556,937.02           1,495,090.71        1.61                           -                                  

3969 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยละโอง _ตอนลา่ง_ อาํนาจเจรญิ เมอืง นาวงั 1,093,065.84        1,776,704.20        1.61                           -                                  

3970 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองหางแมว จนัทบรุ ี แกง่หางแมว ขนุซอ่ง 818,364.89           1,444,397.10        1.60                           -                                  

3971 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สระเกบ็น ํ:าหม ูบ่า้นออนหลวย เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนเหนอื 526,422.00           2,076,861.00        1.60                           711.00                            

3972 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมฉ่างขา้ว เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 555,565.67           2,134,703.35        1.60                           -                                  

3973 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์บา้นมะขามและบา้นทา่ระมา้ จนัทบรุ ี มะขาม มะขาม 846,013.93           1,407,760.44        1.60                           685.00                            

3974 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนบน _แมเ่ป้า_ ลาํปาง วงัเหนอื วงัเหนอื 565,199.86           2,119,764.68        1.60                           816.00                            

3975 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าบา้นโคกกรวด นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 556,065.81           1,495,703.27        1.60                           -                                  

3976 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองเปียด นครศรธีรรมราช ฉวาง หว้ยปรกิ 551,465.95           950,601.75           1.60                           -                                  

3977 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืงกาํแพงเพชร นาบอ่คาํ 532,611.49           1,822,888.36        1.60                           -                                  

3978 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหนองเด ิ=น มหาสารคาม วาปีปทมุ หนองแสง 966,043.38           1,753,686.48        1.60                           682.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3979 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 982,906.47           1,958,047.90        1.60                           -                                  

3980 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,070.36           2,011,415.89        1.60                           -                                  

3981 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าชา้งป่าเขาเงาะ ระยอง เขาชะเมา หว้ยทบัมอญ 792,053.97           1,442,039.03        1.60                           2,291.00                         

3982 ฝายน ํ:าลน้แมส่รวม เชยีงใหม ่ เมอืง ป่าต ุม้ 526,865.70           2,142,303.34        1.60                           1,932.00                         

3983 ปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเสยีว อดุรธาน ี สรา้งคอม บา้นหนิโงม 934,269.52           1,968,746.14        1.60                           662.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

3984 บาํรงุรกัษาร ื:อถอน/ปรบัปรงุ/สรา้งใหม ่ฝาย/ปตร. พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,069.41           2,163,629.69        1.60                           -                                  

3985 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพบอ่พกัน ํ:า _สบูน ํ:าจากหนองกะโละ๊มาลง_ 34 แหง่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,325.26           2,160,939.25        1.60                           -                                  

3986 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสะพานขาด เพชรบรูณ ์ เมอืงเพชรบรูณ ์ นาง ั=ว 556,065.81           1,495,703.27        1.60                           -                                  

3987 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 628,226.27           2,151,135.26        1.60                           -                                  

3988 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองผกัหนาม เชยีงใหม ่ ไชยปราการ ศรดีงเย็น 519,037.00           2,178,850.05        1.60                           666.00                            

3989 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นดงตอ้ง สกลนคร สวา่งแดนดนิ โพนสงู 966,439.50           1,945,990.88        1.60                           -                                  บาํรงุรกัษา

3990 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงหว้ยกา้งปลา _บา้นเลา่ฝ ู่_ เชยีงราย แมจ่นั ป่าตงึ 571,850.00           2,223,815.08        1.60                           723.00                            

3991 ซอ่มปรบัปรงุฝายน ํ:าลน้โฮง่หลวง ลาํพนู บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ 481,234.00           2,024,673.00        1.60                           853.00                            

3992 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ตาก พบพระ รวมไทยพฒันา 478,675.00           1,818,854.00        1.60                           667.00                            

3993 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหนองลาดม ั=ง กาฬสนิธ ุ์ หนองกงุศร ี โคกเครอื 974,865.74           1,817,503.95        1.60                           -                                  บาํรงุรกัษา

3994 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตหิม ูเ่กาะอา่งทอง จ.สรุาษฎรธ์าน ี อ.เกาะสมยุ ต.อา่งทอง 573,507.09           1,064,962.66        1.60                           1,962.00                         

3995 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าเกษตรแปลงใหญ ่ นครราชสมีา เสงิสาง กดุโบสถ ์ 880,581.14           1,602,517.37        1.60                           2,240.00                         

3996 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าสระ 400 ไร ่ศนูย์วจิยับาํรงุพนัธ ุส์ตัวเ์ช ื=อมตอ่คลองโพธิV อทุยัธาน ี สวา่งอารมณ ์ ไผเ่ขยีว 580,706.25           1,728,187.35        1.60                           2,282.00                         

3997 กอ่สรา้งฝายน ํ:าลน้หว้ยแมว่อด พรอ้มระบบกระจายน ํ:า ลาํปาง เถนิ นาโป่ง 513,506.00           1,944,314.00        1.60                           1,961.00                         

3998 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึลาดน ํ:าเตยีน สพุรรณบรุ ี เมอืงสพุรรณบรุ ี โคกโคเฒา่ 629,737.00           1,598,992.88        1.60                           1,828.00                         

3999 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงน ํ:าแขวง่ 
ระยะท ี= 2

นา่น นาหม ื=น ปิงหลวง 656,150.00           2,006,687.01        1.60                           656.00                            

4000 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าลาํน ํ:าเซบาย อบุลราชธาน ี เข ื=องใน หนองเหลา่ 1,100,378.41        1,716,984.31        1.60                           2,237.00                         

4001 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยง ิ:ว เชยีงราย เทงิ ง ิ:ว 613,065.60           2,178,303.32        1.60                           -                                  

4002 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยอแูบ ยะลา รามนั ยะตะ๊ 761,867.16           711,900.77           1.60                           -                                  

4003 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้น โนนธรรม มหาสารคาม บรบอื โนนแดง 940,668.57           1,760,037.55        1.59                           -                                  

4004 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสามพอน นครศรธีรรมราช ฉวาง ไสหรา้ 563,466.01           935,701.69           1.59                           -                                  บาํรงุรกัษา

4005 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ ชยันาท พบพระ รวมไทยพฒันา 478,675.00           1,818,854.00        1.59                           687.00                            

4006 อนรุกัษ์ฟื: นฟทูามโขง พรอ้มระบบกระจายน ํ:า รอ้ยเอด็ สวุรรณภมู ิ สระค ู 1,016,273.28        1,728,080.49        1.59                           2,207.00                         

4007 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ป่าอแีทน ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ค ูย้ายหม ี 771,166.14           1,507,803.45        1.59                           -                                  

4008 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงผาผ ึ:ง-ศรคีรีรีกัษ์ _บา้นหนองปลาไหล_ ตาก วงัเจา้ เชยีงทอง 511,654.00           1,835,943.04        1.59                           1,951.00                         

4009 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองซง้ และระบบกระจายน ํ:า รอ้ยเอด็ อาจสามารถ โหรา 1,016,747.93        1,758,911.33        1.59                           2,003.00                         

4010 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยน ํ:าสงิห ์ อตุรดติถ ์ ทา่ปลา รว่มจติร 640,265.65           1,959,903.52        1.59                           2,224.00                         

4011 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยจบิปนู รอ้ยเอด็ เมอืงรอ้ยเอด็ ปอภาร 984,781.09           1,774,739.54        1.59                           2,002.00                         

4012 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงเพ ื=อแกป้ัญหาพ ื:นท ี=เฉพาะบา้นผปีาน
เหนอื _บา้นผปีานเหนอื_

เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย นาเกยีน 408,852.00           1,980,486.05        1.59                           2,125.00                         

4013 ปรบัปรงุซอ่มแซมฝายน ํ:าลน้หว้ยละโอง _ตอนลา่ง_ อาํนาจเจรญิ เมอืงอาํนาจเจรญิ นาวงั 1,093,758.22        1,776,885.50        1.59                           714.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

4014 ฝายน ํ:าลน้บา้นควนเค ี=ยม พทัลงุ ปากพยูน ฝาละม ี 640,866.43           812,701.16           1.59                           1,997.00                         

4015 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  ลาํน ํ:าชสีว่นท ี= 3 ขอนแกน่ บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ 893,826.61           1,793,140.73        1.59                           809.00                            

4016 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 556,065.81           1,495,703.27        1.59                           -                                  

4017 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นแกง่กระท ั=ง ชมุพร สว ี นาสกั 496,465.73           1,129,002.41        1.59                           -                                  

4018 โครงการระบบกระจายน ํ:าศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมท่าเหนอื เชยีงใหม ่ แมอ่อน ทาเหนอื 531,892.86           2,067,146.80        1.59                           2,017.00                         

4019 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าอา่งเกบ็น ํ:าสนามบนิ จ.บรุรีมัย์ อ.ประโคนชยั ต.ประโคนชยั 938,513.49           1,622,418.69        1.59                           2,016.00                         

4020 ระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม _ 1 ฝายน ํ:าลน้บา้นหนองบวัเขาดนิ_ สโุขทยั ครีมีาศ หนองจกิ 576,834.19           1,854,019.17        1.59                           2,281.00                         

4021 บาํรงุรกัษาปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:า ประจวบครีขีนัธ ์ ทบัสะแก ทบัสะแก 567,337.04           1,272,861.95        1.59                           -                                  
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4022 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาภาคใตฝ้ั=งตะวนัออกสว่นท ี= 3 สรุาษฎรธ์าน ี ไชยา เลมด็ 524,313.72           1,036,835.31        1.59                           815.00                            

4023 อา่งเกบ็น ํ:าโป่งฮอ่ม เชยีงใหม ่ แมอ่อน ออนเหนอื 526,165.72           2,061,103.42        1.59                           2,184.00                         

4024 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืง หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.50        1.59                           -                                  

4025 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หนองปลาขาว หนองคาย โพนพสิยั บา้นผอื 946,359.22           1,989,303.47        1.59                           -                                  

4026 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:านา่นตอนบน นา่น ปัว ไชยวฒันา 692,767.87           2,122,167.30        1.59                           839.00                            

4027 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองครก อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ โนนผ ึ:ง 1,126,851.17        1,682,396.26        1.59                           2,200.00                         

4028 ฝายน ํ:าลน้รอ่งเมก็ ศรสีะเกษ น ํ:าเกล ี:ยง น ํ:าเกล ี:ยง 1,102,249.97        1,655,349.65        1.59                           2,214.00                         

4029 อา่งเกบ็น ํ:าระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยซาํร ู ้ พษิณโุลก นครไทย หนองกระทา้ว 642,065.76           1,871,003.55        1.59                           1,883.00                         

4030 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองตะเกรา (หนองน ํ:า บา้นสามพราน) ฉะเชงิเทรา ทา่ตะเกยีบ คลองตะเกรา 795,954.11           1,473,888.82        1.59                           1,717.00                         

4031 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลชมุแสง (อา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขาตลาด1) ระยอง วงัจนัทร์ ชมุแสง 773,443.26           1,430,771.12        1.59                           1,675.00                         

4032 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหว้ยเวยีคะด ี: กาญจนบรุ ี สงัขละบรุ ี หนองล ู 429,972.00           1,676,006.99        1.59                           2,153.00                         

4033 ฝายน ํ:าลน้ฝายนอ้ย อตุรดติถ ์ ลบัแล ฝายหลวง 610,265.69           1,954,003.51        1.59                           2,158.00                         

4034 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หนองลาด นครศรธีรรมราช ท ุง่สง นาไมไ้ผ ่ 568,766.04           899,501.53           1.59                           -                                  

4035 ฝายน ํ:าลน้หว้ยตาก _เตคา้_ ตาก บา้นตาก ตากตก 504,515.73           1,883,303.51        1.59                           2,163.00                         

4036 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองกอมเกาะ จ.หนองคาย อ.เมอืง ต.หนองกอมเกาะ 895,108.16           1,975,266.61        1.59                           1,867.00                         

4037 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยฮอ่งไคร ้ เชยีงใหม ่ ดอยสะเกด็ แมโ่ป่ง 523,165.71           2,089,203.39        1.59                           -                                  บาํรงุรกัษา

4038 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสาหรา่ย นครพนม ทา่อเุทน พนอม 982,906.47           1,958,047.90        1.59                           -                                  

4039 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        1.59                           2,136.00                         

4040 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้แมว่าง เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 460,365.77           2,061,903.41        1.59                           -                                  

4041 บาํรงุรกัษาหว้ยตน้ตงึ เชยีงใหม ่ จอมทอง ขว่งเปา 468,118.63           2,043,102.42        1.59                           -                                  

4042 อนรุกัษ์ฟื: นฟบูงึละหาน จ.ชยัภมู ิ อ.จตัรุสั ต.ละหาน ต.หนองบวัใหญ ่ต.หนองบวั
บาน

810,065.44           1,730,167.32        1.59                           1,693.00                         

4043 ฝายน ํ:าลน้แมต่า๊ก2 เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 621,365.57           2,194,103.30        1.59                           2,296.00                         

4044 ฝายน ํ:าลน้หว้ยยาง กาญจนบรุ ี หนองปรอื หนองปลาไหล 713,165.88           1,643,203.53        1.59                           2,094.00                         

4045 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์จากแหลง่น ํ:าหว้ยมะแหน สนบัสนนุผ ูป้ลกูไมผ้ลนอกเขตชลประทาน เชยีงใหม ่ เชยีงดาว ปิงโคง้ 503,607.00           2,151,142.05        1.59                           697.00                            

4046 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบา้นจาํตาเหนิ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 514,165.72           2,043,903.42        1.59                           -                                  บาํรงุรกัษา

4047 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 491,065.74           2,005,603.45        1.58                           2,143.00                         

4048 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้น ศาลา มหาสารคาม บรบอื โนนแดง 942,559.93           1,760,492.76        1.58                           -                                  

4049 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า นราธวิาส แวง้ แวง้, ฆอเลาะ, กายูคละ 822,342.71           657,947.12           1.58                           1,842.00                         

4050 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองแขยง กาํแพงเพชร เมอืง ไตรตรงึษ์ 557,065.74           1,805,803.51        1.58                           -                                  

4051 อา่งเกบ็น ํ:าโคกลกูฟ้า _อา่งเกบ็น ํ:าโกรกรกฟ้า_ บรุรีมัย์ โนนสวุรรณ ท ุง่จงัหนั_ดงอจีาน_ 1,012,051.50        1,615,086.65        1.58                           2,051.00                         

4052 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้หว้ยโพธิVกร ุ เพชรบรุ ี บา้นลาด ทา่ชา้ง 598,832.96           1,444,668.71        1.58                           -                                  

4053 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ สนบัสนนุโรงเรยีนแมก่วุทิยาคม ตาก แมส่อด แมก่ ุ 456,212.00           1,841,178.00        1.58                           657.00                            

4054 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงเพ ื=อแกป้ัญหาพ ื:นท ี=เฉพาะบา้นหว้ย
แหง้ _บา้นหว้ยแหง้_

เชยีงใหม ่ อมกอ๋ย สบโขง 416,279.00           1,959,358.06        1.58                           2,146.00                         

4055 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (สระบา้นหว้ยสาํโรง) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 771,968.38           1,519,636.56        1.58                           1,814.00                         

4056 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองสมบรูณ)์ ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 771,147.41           1,517,408.92        1.58                           1,681.00                         

4057 ฝายน ํ:าลน้ปากรอ่งเปือย ขอนแกน่ หนองเรอื กดุกวา้ง 857,302.79           1,822,711.76        1.58                           2,154.00                         

4058 ฝายน ํ:าลน้หนองผาต ั :ง เชยีงใหม ่ พรา้ว สนัทราย 526,565.72           2,082,303.40        1.58                           1,955.00                         

4059 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นนากอ๊ก ศรสีะเกษ ขขุนัธ ์ หว้ยสาํราญ 1,052,704.91        1,633,880.53        1.58                           -                                  

4060 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึลาด ลพบรุ ี ทา่ว ุง้ บา้นเบกิ 659,568.29           1,629,145.82        1.58                           1,911.00                         

4061 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        1.58                           -                                  

4062 ฝายน ํ:าลน้จนัทเขลม จนัทบรุ ี เขาคชิฌกฏู จนัทเขลม 830,687.32           1,439,635.43        1.58                           1,887.00                         

4063 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยตอง เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 452,365.77           2,068,003.41        1.58                           2,288.00                         

4064 ฝายน ํ:าลน้บา้นแกง่กระท ั=ง ชมุพร สว ี นาสกั 496,465.73           1,129,002.41        1.58                           2,083.00                         

4065 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้คลองเวฬ ุ จนัทบรุ ี ขลงุ วงัสรรพรส 857,583.43           1,393,033.40        1.58                           -                                  

4066 ปรบัปรงุซอ่มแซมเพ ื=อเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยทาพรอ้มระบบสง่น ํ:า ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ จาน 1,094,407.22        1,662,974.56        1.58                           682.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

4067 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตหิาดวนกร จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อ.ทบัสะแก ต.หว้ยยาง 576,667.27           1,286,355.64        1.58                           1,846.00                         

4068 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสองแควเหนอื ตาก สามเงา ยกกระบตัร 556,065.81           1,495,703.27        1.58                           -                                  

4069 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ฝายแมต่นื ลาํพนู ล ี: แมต่นื 490,460.00           1,985,313.00        1.58                           658.00                            

4070 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้เวยีงหวาย เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 625,865.61           2,199,103.29        1.58                           2,103.00                         

4071 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหนองสามขา อาํนาจเจรญิ หวัตะพาน หวัตะพาน 1,088,154.27        1,744,963.26        1.58                           -                                  

4072 ฝายน ํ:าลน้บวกครกนอ้ย เชยีงใหม ่ เมอืง หนองป่าครั=ง 503,765.73           2,078,103.40        1.58                           2,247.00                         

4073 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าผนัน ํ:าปิง-ยม สโุขทยั ครีมีาศ หนองจกิ,ศรคีรีมีาศ 576,834.19           1,854,019.17        1.58                           -                                  

4074 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยแมเ่ลยีบ เชยีงราย พญาเมง็ราย แมเ่ปา 616,465.54           2,195,303.30        1.58                           1,919.00                         

4075 อา่งเกบ็น ํ:าคลองยอ ตราด บอ่ไร ่ บอ่พลอย 885,316.43           1,392,778.45        1.58                           1,963.00                         

4076 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองปลาโด ยโสธร คาํเข ื=อนแกว้ กดุกงุ 1,062,139.03        1,734,543.32        1.58                           2,029.00                         
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4077 ฝายน ํ:าลนับา้นตาํแย มหาสารคาม นาเชอืก สนัป่าตอง 939,200.26           1,741,252.64        1.57                           2,111.00                         

4078 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้โป่งสมติ เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 451,565.78           2,072,503.40        1.57                           -                                  

4079 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองดนิจี= กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ ลาํหว้ยหลวั 1,011,047.71        1,847,230.80        1.57                           652.00                            

4080 ปรบัปรงุรางรมิสง่น ํ:าหว้ยป่าปาง ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 514,765.72           2,038,803.44        1.57                           831.00                            

4081 อา่งเกน็น ํ:ากดุนาแซง ขอนแกน่ โคกโพธิVไชย บา้นโคก 866,965.85           1,779,003.77        1.57                           1,857.00                         

4082 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยผาก ราชบรุ ี สวนผ ึ:ง สวนผ ึ:ง 527,565.78           1,493,503.27        1.57                           2,159.00                         

4083 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าหนองสาธารณะโนนหนองหนิ อบุลราชธาน ี วารนิชาํราบ ทา่ลาด 1,121,658.98        1,678,962.87        1.57                           814.00                            

4084 ฝายน ํ:าลน้แมว่าง เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 460,365.77           2,061,903.41        1.57                           2,168.00                         

4085 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมร่าํพนั สโุขทยั เมอืงสโุขทยั เมอืงเกา่ 564,884.06           1,884,601.18        1.57                           829.00                            

4086 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าโขงตอนบน _ลาํน ํ:าแมบ่ง_ เชยีงราย ดอยหลวง โชคชยั 619,751.29           2,238,731.31        1.57                           864.00                            

4087 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลลาดกระทงิ (หนองน ํ:า บา้นก.ม.7) ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ลาดกระทงิ 769,089.92           1,496,674.36        1.57                           1,944.00                         

4088 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลคลองก ิ=ว (หนองน ํ:า บา้นหม ื=นจติ 2) ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 740,457.47           1,452,921.24        1.57                           1,899.00                         

4089 ฝายน ํ:าลน้คลองโชน ชมุพร หลงัสวน บา้นควน 502,165.74           1,090,102.28        1.57                           2,166.00                         

4090 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองแซง ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โคกส ี 557,936.43           2,133,733.71        1.57                           1,922.00                         

4091 อา่งเกบ็น ํ:าแมเ่สา้ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 515,565.73           2,038,703.43        1.57                           2,012.00                         

4092 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแกว้ เชยีงใหม ่ สนัทราย แมแ่ฝก 503,065.71           2,105,494.17        1.57                           -                                  บาํรงุรกัษา

4093 อา่งเกบ็น ํ:าละหานนา ขอนแกน่ แวงนอ้ย ละหานนา 858,065.83           1,749,103.75        1.57                           2,296.00                         

4094 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงแมม่ะลอ_บา้นแมม่_ุ เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ แมน่าจร 437,455.71           2,070,492.29        1.57                           1,888.00                         

4095 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าหนองสะโน อบุลราชธาน ี บณุฑรกิ หนองสะโน 1,178,478.21        1,645,613.87        1.57                           2,211.00                         

4096 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองบงึบาดาล กาฬสนิธ ุ์ สมเดจ็ แซงบาดาล 1,000,628.17        1,862,228.06        1.57                           731.00                            

4097 ฝายน ํ:าลน้คลองรงัเกยีจ นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง ชา้งกลาง 568,911.05           916,346.61           1.57                           2,184.00                         

4098 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้บา้นโพธิV_ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบทา่แนะ_ พทัลงุ ควนขนนุ ควนขนนุ 600,810.72           854,478.14           1.57                           -                                  

4099 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่นิ แพร่ วงัช ิ:น นาพนู 593,700.20           1,969,015.91        1.57                           -                                  

4100 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าแมผ่าแหน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,865.72           2,070,703.41        1.57                           -                                  

4101 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ยะลา,ปัตตาน ี แวง้ แวง้, ฆอเลาะ, กายูคละ 822,342.71           657,947.12           1.57                           1,859.00                         

4102 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ปัตตาน ี แวง้ แวง้, ฆอเลาะ, กายูคละ 822,342.71           657,947.12           1.57                           2,203.00                         

4103 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้ลาํเชยีงสา นครราชสมีา ปักธงชยั สะแกราช 826,150.93           1,616,990.65        1.56                           -                                  

4104 ฝายน ํ:าลน้หว้ยแดง รอ้ยเอด็ เมยวด ี บ ุง่เลศิ 919,816.57           1,944,666.81        1.56                           1,880.00                         

4105 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา น ํ:าแมก่ลาง เชยีงใหม ่ จอมทอง บา้นหลวง 466,374.76           2,031,151.13        1.56                           803.00                            

4106 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้หว้ยไขเ่นา่ สงขลา รตัภมู ิ เขาพระ 631,096.00           783,468.98           1.56                           822.00                            

4107 อา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืง นาบอ่คาํ 531,965.73           1,822,653.51        1.56                           2,040.00                         

4108 บาํรงุรกัษาฝายน ํ:าลน้ขา้วลบี เชยีงใหม ่ แมว่าง แมว่นิ 454,365.77           2,061,203.42        1.56                           -                                  

4109 บาํรงุรกัษาTank ขนาด 3,000 ลกูบาศกเ์มตร พะเยา เชยีงคาํ ท ุง่ผาสขุ 636,395.10           2,151,504.24        1.56                           -                                  

4110 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าฝายน ํ:าลน้แมห่าด - อา่งเกบ็น ํ:าป่าซางออ่น ลาํพนู บา้นโฮง่ ป่าพล ู 488,394.28           2,005,253.12        1.56                           2,237.00                         

4111 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าพาน อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 933,900.45           1,979,141.80        1.56                           1,905.00                         

4112 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา  หว้ยบงัอ ี: มกุดาหาร ดอนตาล โพธิVไทร 1,130,198.93        1,816,272.85        1.56                           819.00                            

4113 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าวงัออ้ยหน ู สกลนคร เจรญิศลิป์ ท ุง่แก 557,936.43           2,133,733.71        1.56                           -                                  

4114 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขาแมน่ ํ:าสายบรุ ี ปัตตาน ี สายบรุ ี ตะลบุนั 788,634.60           740,136.46           1.56                           814.00                            

4115 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยแมส่าง แพร่ สงูเมน่ บา้นปง 556,065.81           1,495,703.27        1.56                           -                                  

4116   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าแมก่ลอง จ.ราชบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี
และ จ.สมทุรสงคราม

อ.ทา่มะกา อ.เมอืง อ.บา้น
โป่ง อ.โพธาราม อ.เมอืง อ.
ดาํเนนิสะดวก อ.บางคนท ี
อ.อมัพวา อ.เมอืง อ.ทา่มว่ง

ต.ทา่ตะครอ้ ต.แสนตอ ต.ทา่มะกา ต.
ทา่ไม ้ต.พงตกึ ต.ทา่เสา ต.ทา่ผา ต.
เบกิไพร ต.ค ุง้พยอม ต.นครขมุน ์ต.

คลองตาคต ต.คลองขอ่ย ต.บางโตนด
 ต.ทา่ราบ ต.หลมุดนิ ต.บา้นไร ่ต.ค ุง้
น ํ:าวน ต.บางนาแขวก ต.บางยี=รงค ์ต.
โรงหบี ต.บางก ุง้ ต.แควออ้ม ต.สวน

หลวง ต.ทา้ยหาด ต.แหลมใหญ ่

588,397.95           1,512,190.52        1.56                           1,764.00                         

4117 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าแมยุ่ย เชยีงใหม ่ ฮอด บา้นตาล 471,265.75           1,999,003.45        1.56                           -                                  

4118 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าทา่ลาด ขอนแกน่ กระนวน หวันาคาํ 931,030.62           1,862,485.86        1.56                           -                                  

4119 ระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหนองกอง กาํแพงเพชร เมอืง นาบอ่คาํ 531,965.73           1,822,653.51        1.56                           2,239.00                         

4120 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบา้นหนองโพรง สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน ื=องมาจากพระราชดาํร ิ จนัทบรุ ี นายายอาม สนามไชย 815,214.04           1,396,774.95        1.56                           1,999.00                         

4121 อนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าพรชุะเมา ยะลา รามนั,ท ุง่ยางแดง ทา่ธง น ํ:าดาํ 773,200.02           728,799.97           1.56                           1,866.00                         

4122 บาํรงุรกัษาอา่งเกบ็น ํ:าบงึถนนหกัใหญ ่ นครราชสมีา ดา่นขนุทด กดุพมิาน 800,865.89           1,683,203.65        1.56                           -                                  บาํรงุรกัษา

4123 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์หนองปึeง ลาํปาง แจห้ม่ วเิชตนคร 558,462.00           2,068,564.97        1.56                           718.00                            

4124 ฝายน ํ:าลน้คลองบางแกว้ใหญ ่ ระนอง ละอ ุน่ บางแกว้ใหญ ่ 472,565.65           1,124,602.39        1.56                           2,111.00                         

4125 ปรบัปรงุรางรมิสง่น ํ:าหว้ยแลง้ ลาํพนู แมท่า ทาสบเสา้ 514,765.72           2,038,803.44        1.56                           852.00                            

4126 check dam จดุท ี= 7 เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,465.72           2,066,303.41        1.56                           500.00                            

4127 ปรบัปรงุเพ ิ=มปรมิาณน ํ:าตน้ทนุโครงการสวนปาลม์เทดิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
จงัหวดัสงขลา

สงขลา หาดใหญ ่ ฉลงุ 642,838.92           776,919.80           1.56                           865.00                            
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4128 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยชะลาด ตาก บา้นตาก แมส่ลดิ 556,065.81           1,495,703.27        1.56                           -                                  

4129 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา ท ี=ราบแมน่ ํ:าเจา้พระยา นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ วดัไทร 615,892.16           1,735,306.29        1.56                           818.00                            

4130 โครงการปรบัปรงุทางน ํ:าสาขา แมน่ ํ:าวงัตอนลา่ง _หว้ยแมอ่าบ_ ลาํปาง เถนิ เถนิบรุ ี 519,747.56           1,943,330.78        1.56                           889.00                            

4131 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าบงึโขงหลง จ.บงึกาฬ อ.เซกา อ.บงึโขงหลง ต.บา้นตอ้ง ต.โสกกา่ม ต.บงึโขงหลง 
ต.โพธิVหมากแขง้

1,031,264.64        2,000,142.52        1.55                           1,914.00                         

4132 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยบวกหลวง ตาก เมอืงตาก หนองบวัเหนอื 502,465.74           1,874,303.49        1.55                           -                                  

4133 ปรบัปรงุฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึคลองเกา่เช ื=อมตอ่บงึมว่ง _หนองวงเดอืน_ ชยันาท หนัคา สามงา่มทา่โบสถ ์ 609,110.97           1,666,319.67        1.55                           802.00                            

4134 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้เข ื=อนผาก เชยีงใหม ่ พรา้ว น ํ:าแพร่ 519,365.72           2,140,403.33        1.55                           2,078.00                         

4135 ปรบัปรงุส ิ=งกดีขวางทางน ํ:าฝายน ํ:าลน้ป้องกนัน ํ:าเคม็ สงขลา ระโนด คลองแดน 646,433.69           874,438.12           1.55                           809.00                            

4136 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้เข ื=อนผาก เชยีงใหม ่ พรา้ว น ํ:าแพร่ 519,365.72           2,140,403.33        1.55                           -                                  

4137 อา่งเกบ็น ํ:าบมุะคา่ นครราชสมีา ครบรุ ี เฉลยีง 852,566.05           1,605,503.67        1.55                           1,937.00                         

4138 ปรบัปรงุซอ่มแซมแหลง่น ํ:าหว้ยไฮ ชยัภมู ิ หนองบวัระเหว หว้ยแย ้ 789,252.04           1,753,375.65        1.55                           664.00                            ปรบัปรงุซอ่มแซม

4139 บาํรงุรกัษาระบบสง่น ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยสองแควหลวง ตาก สามเงา ยกกระบตัร 501,665.73           1,921,653.49        1.55                           -                                  

4140 อนรุกัษ์ฟื: นฟปูากแมน่ ํ:าเวฬ ุ จ.จนัทบรุ ีจ.ตราด อ.ขลงุ อ.เขาสมงิ ต.ทา่โสม ต.แสนต ุง้ ต.บอ่ 854,419.46           1,361,638.70        1.55                           1,891.00                         

4141 ฝายน ํ:าลน้บา้นเกา่นอ้ย มหาสารคาม วาปีปทมุ แคน 955,872.93           1,761,175.68        1.55                           1,803.00                         

4142 ปรบัปรงุประสทิธภิาพฝายน ํ:าลน้คลองปอมและระบบสง่น ํ:า สงขลา หาดใหญ ่ ฉลงุ 642,506.42           773,292.03           1.55                           899.00                            

4143 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมอ หนองบวัลาํภ ู นากลาง โนนเมอืง 865,265.69           1,862,603.76        1.55                           1,879.00                         

4144 กอ่สรา้งระบบกระจายน ํ:า สนบัสนนุโครงการพฒันาพ ื:นท ี=สงูแบบโครงการหลวงผาผ ึ:ง-ศรคีรีรีกัษ์ _บา้นเดน่ววัน ํ:าทพิย์_ ตาก วงัเจา้ เชยีงทอง 520,783.00           1,835,796.05        1.55                           2,190.00                         

4145 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าสนัป่าสกั เชยีงราย เวยีงป่าเป้า ป่าง ิ:ว 556,065.81           1,495,703.27        1.55                           -                                  

4146 ฝายน ํ:าลน้บา้นบาโงยือแบง็ ปัตตาน ี กะพอ้ กะรบุ ี 780,667.32           727,300.88           1.55                           2,197.00                         

4147 ระบบสง่น ํ:าจากฝายน ํ:าลน้หว้ยตาดควนั เชยีงราย พญาเมง็ราย แมต่ ํeา 626,265.55           2,220,303.26        1.55                           2,076.00                         

4148 บาํรงุรกัษาแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยลาน เชยีงใหม ่ สนักาํแพง ออนใต ้ 521,700.51           2,068,338.45        1.55                           -                                  

4149 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูว้ยเสอืเตน้ จ.ขอนแกน่ อ.น ํ:าพอง ต.น ํ:าพอง 901,990.17           1,857,820.27        1.55                           1,785.00                         

4150 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองก ิ=ว (หนองน ํ:า บา้นมาบลาํบดิ) ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 736,315.80           1,455,249.20        1.54                           1,735.00                         

4151 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลเขาหนิซอ้น,ตาํบลบา้นซอ่ง) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น บา้นชอ่ง 763,708.23           1,527,207.47        1.52                           1,739.00                         

4152 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลคลองอดุมชลจร (บงึคดัชอ้น) ฉะเชงิเทรา  เมอืงฉะเชงิเทรา คลองอดุมชลจร 710,082.23           1,522,804.34        1.52                           1,713.00                         

4153 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเกาะขนนุ (หนองบอน) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เกาะขนนุ 758,409.29           1,516,147.19        1.51                           1,968.00                         

4154   โครงการศกึษาแมน่ ํ:าตาปี จ.นครศรธีรรมราช
จ.สรุาษฎธ์าน ี

อ.พนุพนิ อ.ท ุง่ใหญ ่ ต.ทา่ขา้ม ต.เขาหวัควาย ต.ทา่สะทอ้น
 ต.ท ุง่สงั ต.ท ุง่ใหญ ่ต.บางรปู

534,158.29           1,009,973.38        1.50                           1,854.00                         

4155   โครงการศกึษาหนองหลวง จ.เชยีงราย อ.เมอืง อ.เวยีงชยั ต.หว้ยสกั ต.ดอนศลิา ต.เวยีงชยั 598,550.22           2,194,640.81        1.50                           1,703.00                         

4156   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตหิม ูเ่กาะตะรเุตา จ.สตลู อ.เมอืง ต.เกาะสาหรา่ย 569,591.91           731,235.93           1.50                           1,644.00                         

4157 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาหนิซอ้น (หนองน ํ:า บา้นแหลมเขาจนัทร ์4) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เขาหนิซอ้น 765,933.33           1,516,070.86        1.50                           2,042.00                         

4158 โครงการบรหิารพฒันา อนรุกัษ์ ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตแิละแมน่ ํ:าลาํคลองบงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์ นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค ์ หนิดาด 629,868.49           1,736,587.68        1.49                           1,936.00                         

4159 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเขาซก (อา่งเกบ็น ํ:าบา้านชากนา) ชลบรุ ี หนองใหญ ่ เขาซก 766,138.75           1,445,572.30        1.48                           2,016.00                         

4160 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลลาดกระทงิ (หนองน ํ:า บา้นหว้ยน ํ:าทรพัย์) บา้นหว้ยหนิ ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ลาดกระทงิ 762,010.76           1,505,271.46        1.48                           1,934.00                         

4161 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าวดัไผล่อ้มและวดัอมัพวุราราม จ.ปทมุธาน ี อ.สามโคก ต.บา้นง ิ:ว 664,881.65           1,556,865.87        1.47                           1,841.00                         

4162 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลบา้นซอ่ง (หนองหมอ้หาย) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม บา้นซอ่ง 759,042.75           1,530,818.88        1.46                           1,932.00                         

4163 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลเกาะขนนุ (หนองน ํ:า บา้นหว้ยสาม) ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม เกาะขนนุ 760,370.43           1,520,648.88        1.45                           1,759.00                         

4164 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลสระส ี=เหล ี=ยม (หนองน ํ:า บา้นแปลงกระถนิ) ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 741,535.62           1,498,685.54        1.44                           1,631.00                         

4165 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลตะเคยีนเต ี:ย,ตาํบลบอ่วนิ) ชลบรุ ี ศรรีาชา ตะเคยีนเต ี:ย บอ่วนิ 721,971.71           1,440,851.02        1.44                           1,521.00                         

4166 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป์่าเขาสอยดาว จ.จนัทบรุ ี อ.มะขาม อ.ทา่ใหม ่อ.โป่ง
น ํ:ารอ้น

ต.ทรายขาว ต.ทบัไทร ต.ตะเคยีนทอง
 ต.ฉมนั ต.แกง่หางแมว

536,742.43           1,563,377.71        1.44                           1,877.00                         

4167 อนรุกัษ์ฟื: นฟเูขตหา้มลา่สตัวป์่าวดัตาลเอน จ.พระนครศรอียุธยา อ.บางปะหนั ต.ตาลเอน 668,017.84           1,605,739.57        1.44                           1,792.00                         

4168 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตแิมย่ม จ.ลาํปาง จ.แพร่ อ.สอง อ.งาว ต.สะเอยีม ต.เตาปนู 624,541.69           2,069,551.56        1.44                           2,017.00                         

4169   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองหวัค ู จ.อดุรธาน ี อ.ผอื ต.คาํบง 882,038.76           1,948,297.73        1.44                           1,921.00                         

4170 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลดอนเกาะกา(หนองน ํ:า บา้นคลองหกวา) ฉะเชงิเทรา บางน ํ:าเปร ี:ยว ดอนเกาะกา 722,705.36           1,545,161.15        1.42                           1,906.00                         

4171 อนรุกัษ์ฟื: นฟปูากแมน่ ํ:ากระบ ี= จ.กระบ ี= อ.เมอืง ต.ปากน ํ:า 491,402.55           890,480.39           1.42                           1,911.00                         

4172 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลป่ายุบใน (อา่งเกบ็น ํ:าบา้นเขาหนิดาด) ระยอง วงัจนัทร์ ป่ายุบใน 775,105.24           1,441,790.12        1.42                           2,030.00                         

4173 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลสงิโตทอง (หนองน ํ:า บา้นคลอง20 2) ฉะเชงิเทรา บางน ํ:าเปร ี:ยว สงิโตทอง 723,569.08           1,539,948.72        1.40                           1,844.00                         

4174 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลค ูย้ายหม ี(หนองน ํ:า บา้นหนองยาง) ฉะเชงิเทรา สนามชยัเขต ค ูย้ายหม ี 776,177.44           1,503,490.31        1.39                           1,757.00                         

4175 อนรุกัษ์ฟื: นฟอูทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์ จ.เชยีงใหม ่ อ.จอมทอง อ.แมแ่จม่ อ.สนั
ป่าตอง

ต.สองแคว ต.ยางคราม ต.บา้นหลวง 
ต.สบเต ีfยะ ต.แมน่าจร ต.ชา้งเค ิ=ง ต.

ทา่ผา ต.แมว่นิ ต.ท ุง่ปีf

445,749.06           2,055,426.72        1.37                           1,686.00                         

4176 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลศาลาแดง (สระบา้นเทพยา) ฉะเชงิเทรา บางน ํ:าเปร ี:ยว ศาลาแดง 713,696.30           1,526,946.43        1.36                           1,518.00                         

4177 โครงการบรหิาร พฒันา อนรุกัษ์ ฟื: นฟแูหลง่น ํ:าธรรมชาตแิละแมน่ ํ:าลาํคลองเวยีงหนองหลม่ จงัหวดัเชยีงราย เชยีงราย แมจ่นั ทา่ขา้วเปลอืก 599,618.23           2,235,719.68        1.36                           1,743.00                         

4178   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์ จ.เชยีงใหม ่ อ.จอมทอง อ.แมแ่จม่ อ.สนั
ป่าตอง

ต.สองแคว ต.ยางคราม ต.บา้นหลวง 
ต.สบเต ีfยะ ต.แมน่าจร ต.ชา้งเค ิ=ง ต.

ทา่ผา ต.แมว่นิ ต.ท ุง่ปีf

445,749.06           2,055,426.72        1.35                           1,832.00                         



80

ลาํดบั รายการ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล X Y ความจ ุ(ลา้นลบ.ม.) พ ื:นท ี=รบัประโยชน ์(ไร)่ หมายเหต ุ

4179   โครงการศกึษาลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย์ อ.นางรอง อ.ลาํปลายมาศ ต.ลาํปลายมาศ ต.โคกกลาง ต.บา้น
ยาง ต.เมอืงยาง ต.หนองปลอ่ง ต.

โคกสวน ต.ถนนหกั ต.ถาวร

914,264.25           1,648,704.31        1.35                           1,658.00                         

4180   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าวดัไผล่อ้มและวดัอมัพวุราราม จ.ปทมุธาน ี อ.สามโคก ต.บา้นง ิ:ว 664,881.65           1,556,865.87        1.34                           1,853.00                         

4181   โครงการศกึษาปากแมน่ ํ:ากระบ ี= จ.กระบ ี= อ.เมอืง ต.ปากน ํ:า 491,402.55           890,480.39           1.34                           1,545.00                         

4182 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 2 ตาํบล (ตาํบลหวัสาํโรง,ตาํบลหนองแหน) ฉะเชงิเทรา แปลงยาว หวัสาํโรง หนองแหน 750,035.48           1,510,245.61        1.33                           1,721.00                         

4183   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตสิรินิาถ จ.ภเูกต็ อ.ถลาง ต.ไมข้าว ต.สาค ูต.เชงิทะเล 422,625.64           894,225.16           1.30                           2,005.00                         

4184   โครงการศกึษาอทุยานแหง่ชาตหิม ูเ่กาะลนัตา จ.กระบ ี= อ.เกาะลนัตาใหญ ่อ.เกาะ
ลนัตา

ต.เกาะลนัตานอ้ย ต.เกาะกลาง 510,926.44           825,722.86           1.30                           1,973.00                         

4185   โครงการศกึษาหนองฮา่ง จ.เชยีงราย อ.พาน ต.แมเ่ย็น ต.หวัง ุม้ 585,000.69           2,156,144.39        1.30                           1,818.00                         

4186   โครงการศกึษาเขตหา้มลา่สตัวป์่าหนองท ุง่ทอง จ.สรุาษฎธ์าน ี อ.เคยีนซา อ.บา้นนาสาร ต.เขาตอก ต.เคยีนซา ต.อรญัคามจารี
 ต.ทา่ช ี

526,894.34           977,998.00           1.30                           1,536.00                         

4187 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลวงัตะเคยีน (หนองน ํ:า บา้นคลองวงัตะเคยีน) ฉะเชงิเทรา  เมอืงฉะเชงิเทรา วงัตะเคยีน 717,842.64           1,518,132.46        1.28                           1,988.00                         

4188 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลคลองก ิ=ว (สระน ํ:าบา้นเขาคนัทรง) ชลบรุ ี บา้นบงึ คลองก ิ=ว 738,274.36           1,452,694.74        1.27                           1,601.00                         

4189 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า 3 ตาํบล (ตาํบลบางววั,ตาํบลบางสมคัร,ตาํบลพมิพา) ฉะเชงิเทรา บางประกง บางววั บางสมคัร พมิมา 710,420.45           1,502,281.96        1.18                           1,509.00                         

4190 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึไผแ่ขก สพุรรณบรุ ี เมอืงสพุรรณบรุ ี ดอนโพธิVทอง 613,452.05           1,601,431.47        1.17                           2,194.00                         

4191 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  เขาขวาง สพุรรณบรุ ี ดา่นชา้ง หว้ยขม ิ:น 560,849.43           1,649,161.74        1.17                           2,116.00                         

4192 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึบา้นหนองต ุม้ เชยีงราย พาน ทรายขาว 574,936.00           2,176,708.00        1.17                           1,993.00                         

4193 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หว้ยมว่ง เชยีงใหม ่ แมอ่าย แมน่าวาง 537,342.00           2,205,028.00        1.17                           1,966.00                         

4194 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า สระน ํ:าบา้นหนองยายและ ระยอง แกลง กรํ=า 783,447.52           1,400,810.57        1.17                           2,291.00                         

4195 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นปอแดง ยโสธร มหาชนะชยั บากเรอื 1,065,624.21        1,755,749.85        1.16                           2,242.00                         

4196 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองสหีนาท ขอนแกน่ แวงใหญ ่ โนนทอง 860,091.32           1,755,749.85        1.16                           1,999.00                         

4197 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าสาธารณะ ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หนองไผล่อ้ม 910,804.72           1,744,454.28        1.16                           1,874.00                         

4198 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นทางกลาง ตราด บอ่ไร ่ ดา่นชมุพล 890,537.84           1,378,986.71        1.16                           2,239.00                         

4199 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุกรวด ศรสีะเกษ กนัทรารมย์ เมอืงนอ้ย 1,097,314.86        1,682,470.02        1.16                           2,224.00                         

4200 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าบงึศาลาดาํ หนองคาย ทา่บอ่ บา้นวา่น 876,524.06           1,968,239.05        1.16                           2,180.00                         

4201 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองใหญ ่ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ กดุต ุม้ 838,541.33           1,755,749.85        1.16                           2,169.00                         

4202 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยนกทา บงึกาฬ โซพ่สิยั คาํแกว้ 979,999.53           2,005,440.94        1.16                           2,160.00                         

4203 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า หนองกดุโง อบุลราชธาน ี เดชอดุม โพนงาม 1,158,462.77        1,657,962.56        1.16                           1,969.00                         

4204 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:า บา้นโคกโพธิV บรุรีมัย์ พลบัพลาชยั สะเดา 949,573.65           1,631,483.97        1.16                           1,965.00                         

4205 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า กดุใหญ ่ อบุลราชธาน ี เมอืงอบุลราชธาน ี หนองขอน 1,114,168.49        1,699,869.80        1.15                           2,268.00                         

4206 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าหนองรอ่นทอง บรุรีมัย์ สตกึ รอ่นทอง 953,706.36           1,683,447.40        1.15                           2,116.00                         

4207 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยทราย สกลนคร สวา่งแดนดนิ บงเหนอื 964,226.77           1,921,617.20        1.15                           2,094.00                         

4208 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หวัตะแขก บรุรีมัย์ ประโคนชยั ประทดับ ุ 930,187.89           1,614,649.12        1.15                           2,049.00                         

4209 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองปันน ํ:า ขอนแกน่ พระยืน ขามป้อม 892,655.11           1,755,749.85        1.15                           1,944.00                         

4210 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า  กดุซยุ มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม ลาดพฒันา 968,619.68           1,755,749.85        1.15                           1,829.00                         

4211 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าบา้นหนองน ํ:าชอน ชลบรุ ี เมอืงชลบรุ ี สาํนกับก 723,117.83           1,479,206.30        1.15                           2,234.00                         

4212 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ท ี=ดนิหนองนาเยีย อดุรธาน ี สรา้งคอม สรา้งคอม 936,737.25           1,976,886.23        1.15                           2,029.00                         

4213 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองโป่ง นครราชสมีา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 840,523.81           1,702,827.56        1.15                           2,021.00                         

4214 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองไผ ่ บรุรีมัย์ สตกึ รอ่นทอง 954,970.57           1,684,874.82        1.15                           2,019.00                         

4215 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองเหลา่หมากคาํ มหาสารคาม ยางสสีรุาช นาภ ู 933,382.65           1,736,990.43        1.15                           1,945.00                         

4216 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า บงึสวนสาธารณะหนองปลาเฒา่ ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมู ิ ในเมอืง 823,116.40           1,755,749.85        1.15                           1,855.00                         

4217 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  บา้นอาํเภอ ชลบรุ ี บางละมงุ หว้ยใหญ ่ 712,063.01           1,414,875.85        1.14                           1,953.00                         

4218 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  กดุจบั รอ้ยเอด็ จงัหาร มว่งลาด 984,482.59           1,755,749.85        1.14                           2,246.00                         

4219 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  หว้ยสายหนงั ขอนแกน่ สชีมพ ู สชีมพ ู 832,333.80           1,755,749.85        1.14                           2,226.00                         

4220 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองพระบ ุ ขอนแกน่ พระยืน พระบ ุ 894,579.52           1,755,749.85        1.14                           2,217.00                         

4221 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า  ท ุง่มน ขอนแกน่ บา้นฝาง บา้นเหลา่ 891,618.42           1,755,749.85        1.14                           2,033.00                         

4222 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า หนองน ํ:าเกล ี:ยง ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ สาํราญ 907,196.86           1,755,749.85        1.14                           1,932.00                         

4223 โครงการอนรุกัษ์ฟื: นฟแูหลง่น ◌า้หว้ยเชอืกหว้ยรวงไซ  บา้นบะแต ้ ตา้บลน ◌า้ออ้ม  อา้เภอกระนวน  จงัหวดั
ขอนแกน่

ขอนแกน่ กระนวน นา้ออ้ม 942,123.91           1,849,298.19        1.08                           2,066.00                         

4224 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟแูหลง่น ํ:า ตาํบลพงัราด (หนองพลอง) ระยอง แกลง พงัราด 800,999.23           1,407,900.72        1.06                           1,934.00                         

4225 โครงการอนรุกัษ์และฟื: นฟรูะบบโครงขา่ยแหลง่น ํ:า ตาํบลป่ายุบใน (บา้นคลองหวายโสม1) ระยอง วงัจนัทร์ ป่ายุบใน 761,472.90           1,439,844.82        1.05                           2,043.00                         

4226 ปตร. เช ื=อมแกม้ลงิหนองแดงกบัรอ่งขาบ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,245.63           2,160,836.40        0.70                           1,806.00                         

4227 สถานสีบูน ํ:าหนองแดง Solar Floating Flow 3,000 qu.m per day Head10 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,675.25           2,161,011.50        0.65                           2,085.00                         

4228 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูอ่งโบสถ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 622,044.03           2,158,749.47        0.65                           2,060.00                         

4229 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองอา่งพรอ้มตกแตง่คนัดนิ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,839.84           2,162,574.89        0.65                           1,975.00                         

4230 ฝายน ํ:าลน้บา้นสนัปเูลย (ปลายรอ่งแช)่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,618.28           2,163,230.66        0.65                           1,921.00                         

4231 ระบบกระจายน ํ:า ทอ่สง่น ํ:าสายหลกั Dia. 900 mm. ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,314.47           2,160,832.81        0.65                           1,897.00                         

4232 อา่งเกบ็น ํ:าหว้ยไร ่(สบูน ํ:าจากหนองกะโละ๊มาลง) ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 630,683.55           2,160,001.07        0.65                           1,868.00                         
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4233 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูอ่งข ุน่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,866.76           2,156,749.84        0.65                           1,826.00                         

4234 สถานสีบูน ํ:าหว้ยเอ ี:ยง Solar Floating เขา้ Tank พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 629,026.89           2,155,290.65        0.65                           1,812.00                         

4235 Tank ขนาด 3,000 ลกูบาศกเ์มตร ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 629,362.58           2,161,783.76        0.65                           1,672.00                         

4236 Tank ขนาด 3,000 ลกูบาศกเ์มตร ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 629,134.81           2,161,152.47        0.65                           1,634.00                         

4237 ปตร. หนองสามขา ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,977.51           2,165,645.84        0.65                           1,624.00                         

4238 ปตร. เช ื=อมแกม้ลงิหนองกะโละ๊กบัรอ่งโบสถ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,990.20           2,160,118.65        0.60                           1,599.00                         

4239 สถานสีบูน ํ:าหนองอา่ง Solar Floating Flow 2,500 qu.m per day Head25 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,783.83           2,162,361.88        0.55                           2,076.00                         

4240 ร ื:อถอน/ปรบัปรงุ/สรา้งใหม ่ฝาย/ปตร.ในน ํ:าแวน พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 633,932.09           2,151,261.46        0.55                           1,945.00                         

4241 อนรุกัษ์ฟื: นฟลูาํน ํ:าขนาดเลก็ (หว้ยคอกหม ูหว้ยจาํปนู คลองเดมิ) ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,311.42           2,164,007.91        0.55                           1,846.00                         

4242 อนรุกัษ์ฟื: นฟปูรบัปรงุรอ่งขาบเป็นคลองดาดคอนกรตี พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,244.76           2,160,190.51        0.55                           1,752.00                         

4243 ระบบกระจายน ํ:า ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 626,342.86           2,161,599.79        0.55                           1,748.00                         

4244 ปตร.กนัน ํ:ายอ้น พ ื:นท ี=โดยรอบ ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 625,416.85           2,162,268.11        0.55                           1,701.00                         

4245 อาคารรบัน ํ:าเขา้และอาคารระบายน ํ:ารอ่งแช ่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,647.76           2,165,517.04        0.55                           1,638.00                         

4246 ระบบกระจายน ํ:า ทอ่สง่น ํ:าสายย่อย ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 626,914.04           2,160,267.70        0.55                           1,624.00                         

4247 ฝาย/ปตร.หนองแดง ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 621,488.53           2,158,648.31        0.55                           1,587.00                         

4248 พนงัเกบ็น ํ:าใตด้นิ แนวน ํ:าองิ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 621,826.70           2,159,849.78        0.55                           1,555.00                         

4249 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองกะโละ๊ 3 พรอ้มตกแตง่คนัดนิ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,327.45           2,161,613.85        0.50                           2,074.00                         

4250 สถานสีบูน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าแวน Solar Floating พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 634,369.89           2,150,005.71        0.50                           2,042.00                         

4251 ระบบกระจายน ํ:า (คลองไสไ้ก)่ หนองกะโละ๊ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,957.26           2,160,327.49        0.50                           1,958.00                         

4252 พนงัเกบ็น ํ:าใตด้นิ (แกนดนิเหนยีว) พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,818.48           2,159,481.49        0.50                           1,955.00                         

4253 สถานสีบูน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยมะไฟ Solar Floating Flow 600 qu.m per day Head20 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 628,753.19           2,157,691.76        0.50                           1,865.00                         

4254 ประตรูะบายรอ่งแช ่(น ํ:ากนัน ํ:ายอ้นและฝาย) ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 624,214.28           2,168,894.05        0.50                           1,815.00                         

4255 ระบบกระจายน ํ:า พรอ้มทอ่คอนกรตีส ี=เหล ี=ยม ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,366.92           2,164,249.26        0.50                           1,787.00                         

4256 ระบบกระจายน ํ:า ทอ่สง่น ํ:าสายย่อย ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 626,731.09           2,162,849.11        0.50                           1,773.00                         

4257 อนรุกัษ์ฟื: นฟรูอ่งแช ่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,997.16           2,163,700.25        0.50                           1,712.00                         

4258 ปตร. เช ื=อมแกม้ลงิหนองอา่งกบัรอ่งแช ่ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 625,655.98           2,163,224.50        0.50                           1,706.00                         

4259 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองกะโละ๊ 1, 2 พรอ้มตกแตง่คนัดนิ พ ื:นท ี=ผวิ 140 ไร ่ขดุลอกลกึเฉล ี=ย 2.5 เมตร และยกระดบัคนัดนิ
สงูเฉล ี=ย 1.5 เมตร จากพ ื:นดนิเดมิ รวมลกึ 10 เมตร

พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,271.12           2,160,894.26        0.50                           1,651.00                         

4260 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพบอ่พกัน ํ:า (สบูน ํ:าจากหนองกะโละ๊มาลง) 34 แหง่ ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,584.11           2,163,382.54        0.50                           1,568.00                         

4261 ปตร. รอ่งแช ่ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,962.87           2,166,542.35        0.45                           1,983.00                         

4262 ปรบัปรงุ/สรา้งใหม ่อาคารชลศาสตร ์ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,290.18           2,160,839.94        0.45                           1,933.00                         

4263 อนรุกัษ์ฟื: นฟ ูพรอ้มกอ่สรา้งบอ่ซมึน ํ:า ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 624,990.30           2,164,022.16        0.45                           1,889.00                         

4264 ระบบกระจายน ํ:า (คลองไสไ้ก)่ ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 624,694.75           2,162,468.50        0.45                           1,888.00                         

4265 สถานสีบูน ํ:าอา่งเกบ็น ํ:าหว้ยเอ ี:ยง Solar Floating พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 629,213.07           2,155,234.87        0.45                           1,887.00                         

4266 สถานสีบูน ํ:าจากสระน ํ:าบา้นชยัชมภ ู2 Solar Floating Flow 600 qu.m per day Head35 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 627,648.09           2,153,422.54        0.45                           1,740.00                         

4267 ปรบัปรงุเพ ิ=มประสทิธภิาพบอ่พกัน ํ:า (สบูน ํ:าจากอา่งเกบ็น ํ:าน ํ:าแวนมาลง) 26 แหง่ ต.น ํ:าแวน ต.อา่งทอง พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 635,018.74           2,157,314.98        0.45                           1,696.00                         

4268 อนรุกัษ์ฟื: นฟหูนองแดงและหนองเขยีวพรอ้มตกแตง่คนัดนิ พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 624,594.00           2,160,763.25        0.45                           1,622.00                         

4269 สถานสีบูน ํ:าหนองกะโละ๊ Solar Floating Flow 8,000 qu.m per day Head40 พะเยา เชยีงคาํ อา่งทอง 626,073.32           2,160,416.29        0.45                           1,516.00                         

4270 ร ื:อถอน/ปรบัปรงุ/สรา้งใหม ่ฝาย/ปตร.แมต่ ํeา พะเยา เชยีงคาํ น ํ:าแวน 629,185.02           2,153,554.12        0.45                           -                                  




