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แผนท่ีแสดงพ้ืนที่เส่ียงต่อการเกิดภยัแล้งสูง กลาง ตํ่า  

 

 

 

 

 

 

 



 แนวทางบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ต้นนํ้า มีแนวทางในการดําเนินงานตามลักษณะของพ้ืนที่ พ้ืนที่ป่า
ต้นนํ้าที่มีสภาพสมบูรณ์ สามารถฟ้ืนฟูได้ตามธรรมชาติ ดําเนินการป้องกันการบุกรุกทําลายโดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย รวมถึงการทําแนวกันไฟร่วมกับชุมชนที่อยู่อาศัยรอบป่า ในพ้ืนที่เกษตรนํ้าฝนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ที่ฝนตกน้อย การแก้ไขปัญหาในบริเวณพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน สามารถทําได้โดย การจัดโซนน่ิงพ้ืนที่เกษตรนํ้าฝน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนศักยภาพนํ้าบาดาล ความเหมาะสมของดิน นอกจากน้ีการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้ายังสามารถช่วยลดปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วย สําหรับพ้ืนที่อ่ืนๆซึ่งมีพ้ืนที่มีนํ้าไม่
เพียงพอ ควรปรับเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

ใช้สิ่งก่อสร้าง มาตรการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพของหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ควบคู่กันไป ในลุ่มนํ้าโขงมีศักยภาพในการพัฒนาอ่างเก็บนํ้า
ขนาดใหญ่ได้จํากัดเพราะสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บนํ้าเป็นพ้ืนที่ป่าและพื้นที่ต้นนํ้าที่
ควรอนุรักษ์และพ้ืนฟู นอกจากน้ียังมีมาตรการการปรับปรุงโครงการชลประทานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนา เน่ืองจากโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเดิม มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
จําเป็นที่จะต้องซ่อมแซมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบชลประทานให้สามารถส่งนํ้าได้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    



แผนงานพัฒนาแหล่งน้ํา– เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

แผนระยะเร่งด่วนปี 2562 โครงการขนาดกลาง3 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 68 แห่ง          
ความจุเพิ่มขึ้น 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 66,536 ไร่ งบประมาณรวม 
5,837.6400 ล้านบาท 

 

 

 
แผนท่ีแสดงการพัฒนาลุ่มน้ําในพื้นที่เส่ียงภัยแล้ง ในระยะเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนนแต้ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 1,500 44.8900
2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 1,200 30.6100

3
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านน้ําพุงสามัคคี
ตอนบน เต่างอย เต่างอย สกลนคร โขง น้ําพุง - 1,300 35.8900

4 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาแก ดงมะไฟ เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 1,500 41.7800
5 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบะนกทา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 2,000 42.6800

6
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคํา
พิทยาคาร กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - 700 40.0000

7 ฝายห้วยยาม (ยาไม้โคก) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 26.0000
8 ฝายน้ําล้นห้วยอีโดก นาม่อง กุดบาก สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0.035 - 35.0000

9
งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝั่งขวา อ่างเก็บน้ําภูไม้รวก ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ห้วยยาง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - - 15.0000

10
โครงการสถานีสูบน้ําพร้อมอาคารประกอบบ้านง้ิว ตําบล
กุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กุดไห กุดบาก สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0 800 20.0000

11 แก้มลิงหนองหว้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พังขว้าง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า 0.123 - 8.0000
12 แก้มลิงหนองไผ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พังขว้าง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า 0.036 - 2.0000
13 แก้มลิงหนองบัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พังขว้าง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า 0.036 - 2.0000
14 แก้มลิงหนองขอนแก่น พังขว้าง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า 0.007 - 0.5000
15 แผนพัฒนาหนองหาร ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - - 25.0300
16 ฝายห้วยปอเหนือ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.035 - 21.0000
17 ฝายห้วยลําปิงใหญ่ (ปชด.) บุฮุม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.04 - 32.0000
18 อาคารบังคับน้ําห้วยน้ําหมาน 3 แห่ง กกทอง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 15.0000

19
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านท้ายทางระบาย
น้ํา  อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําพาว จํานวน 2 แห่ง เมือง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 4.0000

20
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง LMC  กม. 
2+170 ,กม. 2+430  อ่างเก็บน้ําห้วยอีเลิศ วังสะพุง วังสะพุง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 1.5000

21
ปรับปรุงท่อลอดคลอง LMC  กม. 0+400 ,0+500 ,
0+700 ,1+050 และ 1+000  อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําพาว เมือง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 3.5000

22 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยตาดสูง แสงภา นาแห้ว เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 3 - 300 5.0000
23 ระบบส่งน้ําบ้านหมันขาว กกสะทอน ด่านซ้าย เลย โขง น้ําหมัน - 300 10.0000
24 ระบบส่งน้ําฝายทดน้ําห้วยน้ําหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย โขง น้ําหมัน - 300 10.0000

25
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยปลาดุก 
(ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําสวย) นาดอกคํา นาด้วง เลย โขง น้ําปวน - 375 25.0000

26 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยหินซา ธาตุ เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 1,500 35.0000
27 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านฟากเลย แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 1,111 35.0000

28
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองหมาก
แก้ว ปวนพุ หนองหิน เลย โขง น้ําปวน - 1,780 35.0000

29 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านธาตุพัฒนา ธาตุ เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 1,500 35.0000
30 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองผํา ผาบ้ิง วังสะพุง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 1,500 35.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

31 พัฒนาแหล่งน้ําบ้านนามูลตุ่นพร้อมอาคารประกอบ หนองคัน ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 5.0000
32 พัฒนาแหล่งน้ําห้วยแสนต้ิวพร้อมอาคารประกอบ ปากชม ปากชม เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 5 - - 5.0000
33 พัฒนาแหล่งน้ําบ้านแสนสุขพร้อมอาคารประกอบ สานตม ภูเรือ เลย โขง น้ําสาน - - 5.0000
34 ระบบส่งน้ํา สถานีสูบน้ําบ้านหนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 400 6.0000
35 ระบบส่งน้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งศรีภูมิ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 645 6.5000
36 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําสวยภักดี ท่าสะอาด นาด้วง เลย โขง น้ําปวน - 500 8.0000
37 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําสวยท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย โขง น้ําปวน - 500 8.0000
38 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําโป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย โขง น้ําปวน - 500 8.0000

39 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านถ่อนนาเพลิน บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 0 2,000 30.0000
40 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนนบ่อ หมูม่น เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 0 2,000 30.0000

41 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองบัวบาน สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 0 2,000 30.0000

42
เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง บ้าน
เข่ือนห้วยหลวง โครงการส่งน้ําและบํารุง โคกสะอาด เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 1.2 - 20.0000

43 ปรับปรุง ปตร. บังพวน ปะโค เมือง หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 0 0 8.0000
44 ปรับปรุง  ทรบ. ห้วยหมากก่อง บ้านเด่ือ เมือง หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 0 0 15.0000
45 ปรับปรุง  ทรบ. ห้วยโพธ์ิ หาดคํา เมือง หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 0 0 20.0000
46 ปรับปรุง  ทรบ. ห้วยบอน หาดคํา เมือง หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 0 0 20.0000

47 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสาย 10MC1-2 กม.0+000  3+550 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 0.0000
48 แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง น้ําสวย 0.52 - 20.0000
49 แก้มลิงหนองแอกพร้อมอาคารประกอบ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.36 - 7.5000
50 แก้มลิงหนองห้วยโมงพร้อมอาคารประกอบ สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.255 - 15.0000
51 แก้มลิงหนองห้วยโคนพร้อมอาคารประกอบ เซิม โพนพิสัย หนองคาย โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.12 - 5.0000
52 แก้มลิงหนองงึมน้อยพร้อมอาคารประกอบ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0.768 - 15.0000
53 เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําห้วยลาน น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 0.36 - 20.0000

54 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหาดทรายทอง หาดคํา เมือง หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 - 1,000 35.0000
55 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านวังยางเหนือ วัดธาตุ เมือง หนองคาย โขง น้ําสวย - 1,000 25.0000
56 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านภู่ วัตธาตุ เมือง หนองคาย โขง น้ําสวย - 1,000 30.0000
57 ฝายห้วยน้ําสวย (บ้านหนองหม่ืน) ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย โขง น้ําสวย 0.035 - 35.0000

58
ปรับปรุงระบบส่งน้ําสาย  1R-LMC  อ่างเก็บน้ําห้วยหิน
สิ่ว ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 - - 8.0000

59 ปรับปรุงระบบส่งน้ําสาย 1R-LMC  อ่างเก็บน้ําห้วยหินมุก เหล่าต่างคํา โพนพิสัย หนองคาย โขง น้ําสวย - - 1.5000

60
ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําฝายห้วยทอน
(ตอนล่าง) โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 15.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(3) 

 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

61
ปรับปรุงระบบส่งน้ําสถานีสูบน้ําท่ี 9  ในพ้ืนท่ีส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 8.0000

62
ปรับปรุงระบบส่งน้ําสถานีสูบน้ําท่ี 10  ในพ้ืนที่ส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 10.0000

63 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคลองเจริญ บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู โขง น้ําโมง  1,325 35.0000
64 ฝายห้วยอังฮ้า โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0.035 - 25.0000
65 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคําเตาะเลาะ คําแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0 1,000 30.0000
66 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านต้าย นาก้ัง ปากคาด บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0 1,000 30.0000

67
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยผักขะ 
(หนองซุง) (พรด.) เซกา เซกา บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0 1,000 35.0000

68
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านใหม่พัฒนา
(หนองจันทร์) ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0 1,000 35.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

1 ระบบส่งน้ํา ประตูระบายน้ําห้วยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม โขง ห้วยทวย - 8,000 75.0000
2 ประตูระบายน้ําบ้านหนองบัว พร้อมระบบส่งน้ํา นาหว้า นาหว้า นครพนม โขง ห้วยน้ําอูน - 12,000 1,103.2667
3 ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําน้ํากํ่าตอนล่าง สถานีสูบน้ําบ้านโพนทอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 12,000 404.6688

ลุ่มนํ้าลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด



แผนระยะสั้นปี 2563-2565 โครงการขนาดกลาง 23 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 194 แห่ง   
ความจุเพิ่มขึ้น 29.82 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 255,963 ไร่ งบประมาณรวม 
4,625.0050 ล้านบาท 

 

 

 
แผนท่ีแสดงการพัฒนาลุ่มน้ําในพื้นที่เส่ียงภัยแล้ง ในระยะเร่งส้ัน 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

1
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าควาย 
ระยะ 2 ท่าก้อน อากาศอํานวย สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - 2000 20.0000

2
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านศรีคงคํา 
ระยะ 2 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 20.0000

3
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโคกก่อง 
ระยะ 2 โคกก่อง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 2000 25.0000

4
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านเชิงชุม-สาย
ร่องข่า เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 42.6300

5
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองครอง-
สายร่องข่า เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 41.2500

6 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําหนองฮากใหญ่ โนนหอม เมือง สกลนคร โขง น้ําพุง - 1500 36.6300

7
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบึง
ประชาราษฎร์ 2 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 1200 42.6300

8 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านกุดสะกอย โพธิไพศาส กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยทวย - 1500 43.4400

9
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านน้ําพุ(หนอง
เขียดเหลือง) บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 1200 44.5800

10 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําห้วยอีจันทร์ ท่าก้อน อากาศอํานวย สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - 2000 42.6900

11 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาเมืองใหญ่ อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 2000 45.6300

12 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาเมืองน้อย อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 2000 46.0100
13 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอนกอย 2 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 44.2400

14
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอนสัมพันธ์,
สายปลาหลาย หนองลาด เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 39.8200

15 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาเหมือด ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - 1600 42.4500
16 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านนาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 350 10.6300
17 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําหนองไผ่ 2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 100 15.2500
18 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยนกเค้า เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 500 11.4500
19 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยวังกอไผ่ ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 100 12.4500
20 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยสะเพอ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยทวย - 200 10.0000
21 ปรับปรุงฝายห้วยกระเฌอ กุดไห กุดบาก สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 800 20.4500
22 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําภูน้อย ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 50 10.0000
23 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแดง กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยทวย - 300 6.7800
24 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําหนองบัวแพ โคกสูง สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 150 10.2600
25 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยโท - ยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 6200 5.0000
26 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 85 12.8900
27 ปรับปรุงระบบส่งน้ําสาย RMC อ่างเก็บน้ําห้วยทราย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 500 17.4400
28 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยบ้านฮ้าง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 120 2.4600
29 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําหนองโสน - หมาคาบปลา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 300 1.8700
30 ฝายห้วยบ่อแดง ม่วง บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 35.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

31 ฝายบ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยทวย 0.04 - 20.0000
32 ฝายห้วยทวย 1 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยทวย 0.035 - 15.0000
33 ฝายห้วยทวย 3 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยทวย 0.035 - 20.0000
34 ฝายห้วยยาม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 15.0000
35 ฝายห้วยบ้านแพง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 21.0000
36 ฝายห้วยมาย มาย บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.035 - 30.0000
37 ฝายห้วยบ้านแพง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 21.0000
38 ฝายห้วยยาม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 21.0000
39 ฝายบ้านสันติสุข นาแต้ คําตากล้า สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 153.0000
40 ฝายห้วยวังหิน เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 29.0000
41 อ่างเก็บน้ําห้วยแก่งค้า จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร โขง น้ําพุง 0.035 - 22.0000
42 ฝายห้วยโปร่ง นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร โขง ห้วยทวย 0.035 - 20.0000
43 ฝายบ้านสันติสุข นาแต้ คําตากล้า สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 153.0000
44 ปตร.ลําน้ํายามบ้านโคกศิลา หมู่ 7 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.45 - 10.0000
45 ประตูระบายน้ําห้วยโนด หนองบัวสิม คําตากล้า สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.45 - 30.0000
46 แก้มลิงหนองแซงน้อยพร้อมระบบส่งน้ํา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0.3 - 7.0000
47 แก้มลิงหนองกุดจิกงพร้อมอาคารประกอบ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.08 - 12.0000
48 อ่างเก็บน้ําห้วยอาลัย (บ่อหู) ชมเจริญ ปากชม เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.035 - 35.0000
49 ฝายห้วยไคร้ ภูหอ ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.035 - 60.0000
50 ฝายลําห้วยซวก (นาใหญ่)(ปชด) บุฮุม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.035 - 30.0000
51 อ่างเก็บน้ําลําห้วยเลา(ปชด) บุฮุม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.035 - 29.0000
52 ฝายห้วยแย่กลาง น้ําสวย เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.035 - 20.0000
53 ฝายห้วยหงาว (ปชด.) ห้วยพิชัย ปากชม เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.035 - 27.0000
54 อ่างเก็บน้ําห้วยสะเอียน เชียงกลม ปากชม เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.04 - 30.0000
55 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างห้วยม่วง บุฮม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.318 200 6.0000

56
ปรับปรุงทางระบายน้ําเล่ียงเมือง คลองฝ่ังขวา ฝายห้วย
น้ําหมาน เมือง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 82.0000

57 ทรบ.ลอดคลอง LMC อ่างเก็บน้ําห้วยแห้ว นาแขม เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 2.0000
58 ปรับปรุงฝายบ้านเด่ินพร้อมระบบส่งน้ํา ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย โขง น้ําหมัน - - 10.0000
59 ปรับปรุงฝายบ้านนาผักก้าม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 3 - - 10.0000
60 ปรับปรุงฝายบ้านห้วยเทียน ปากชม ปากชม เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 - - 8.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

61 ปรับปรุงฝายห้วยกอก นาดี ด่านซ้าย เลย โขง น้ําหมัน - - 10.0000
62 ปรับปรุงฝายห้วยปวน ผาน้อย วังสะพุง เลย โขง น้ําปวน - - 5.0000
63 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแก่งม้ี นาซ่าว เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 1500 30.0000
64 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอนสําราญ ทรายขาว วังสะพุง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 2000 30.0000

65 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านทรายขาวใน ทรายขาว วังสะพุง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 3000 35.0000
66 ปรับปรุงฝายหินท้ิงแม่น้ําเลย ธาตุ เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 9.5000
67 ปรับปรุงฝายหินท้ิงแม่น้ําเลยบ้านธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 9.5000
68 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยบง หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย โขง น้ําปวน - - 5.0000
69 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยเม่ียง เชียงกลม ปากชม เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 - - 5.0000
70 ปรับปรุงระบบส่งน้ําห้วยศอก ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย โขง น้ําหมัน - - 10.0000
71 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาดินดํา แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 2200 37.0000
72 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาบอน นาซ่าว เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 2400 39.0000
73 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านน้ําแคม น้ําแคม ท่าล่ี เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 4 - 3000 38.0000

74 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนนฟากเลย ผาน้อย วังสะพุง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 2500 41.0000
75 ระบบส่งน้ําฝายบ้านวังม่วง เอราวัณ เอราวัณ เลย โขง น้ําปวน - 500 3.5000
76 ระบบส่งน้ําฝายห้วยน้ําฮวย นาโป่ง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 1000 20.0000
77 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหู นาพึง นาแห้ว เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 3 - 500 15.0000

78
ปรับปรุงทํานบดินหัวงานและอาคารระบายน้ําล้น อ่างฯ
ห้วยแห้ว นาแขม เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 20.0000

79 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านไร่ทาม นาอาน เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 1500 30.0000

80
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าเสียว 
(ระยะท่ี 2) สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 750 13.0000

81 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสุวอ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 3000 30.0000
82 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองกา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 1500 30.0000
83 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองแสง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 1500 30.0000
84 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหินโงม หินโงม สร้างคอม อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000

85
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านออมกอ 
(ระยะท่ี2) อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 550 10.0000

86 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอนเสียบ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000
87 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอนหาด สามพร้าว เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000
88 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองไผ่ นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000

89 เพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านจอมตาลเหนือ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี โขง น้ําสวย - 450 5.5000
90 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอนกลอย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(4) 

 
 
 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

91 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอนกลอย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000
92 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองบัว สามพร้าว เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000
93 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000
94 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแมด เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - 2000 30.0000
95 เพ่ิมประสิทธิภาพประตูระบายน้ําทุ่งแร่ หมูม่น เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - - 40.0000
96 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ําหนองสําโรง หมูม่น เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 0.972222222 - 35.0000

97
เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง บ้าน
หนองบัวบาน 1  โครงการส่งน้ําและบํารุงรัก หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 1 - 32.0000

98 ปรับปรุงการเก็บกัก อ่างเก็บน้ําบ้านโสกน้ําขาว หนองไฮ เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - - 10.0000
99 ปรับปรุงการเก็บกัก อ่างเก็บน้ําห้วยริน หนองไฮ เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง - - 15.0000

100
ปรับปรุงคลองระบายน้ําภายในโครงการชลประทาน
หนองคาย มีชัย เมือง หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 - - 1.0000

101 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา อ่างฯห้วยเปลวเงือก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - - 5.0000

102
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 590 5.0000

103
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 584 5.0000

104
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 620 5.0000

105
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 550 5.0000

106
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 585 5.0000

107
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 8.0000

108
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 150 5.0000

109
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 360 5.0000

110 ปรับปรุง flapgate สถานีสูบน้ํา P.7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 650 10.0000
111 ปรับปรุง Boxculvert คลองระบาย 7DA กม.0+500 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 150 3.0000

112
งานปรับปรุงตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ําท่ี 1 ถึงสถานี
สูบน้ําท่ี  10 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 3.5000

113 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําหนองไผ่ ท่าบ่อ,น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

114 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําหนองหัวเสือ-หนองหัวเรือ ท่าบ่อ,น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000
115 ขุดลอกห้วยลาน บริเวณด้านท้าย ปตร.ห้วยลาน น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 6.0000
116 ขุดลอกลําห้วยทอนพร้อมพนังก้ันน้ํา โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 30.0000

117
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 590 5.0000

118
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 584 5.0000

119
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 620 5.0000

120
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 853 5.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า
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ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

121
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 525 5.0000

122
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 485 5.0000

123
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 6.0000

124
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 180 5.0000

125
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 175 5.0000

126 ปรับปรุงท่อระบายน้ําห้วยหมูเน่า น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 15.0000
127 ปรับปรุง flapgate สถานีสูบน้ํา P.6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 675 7.0000
128 ปรับปรุง Siphon สถานีสูบน้ําท่ี 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 150 2.0000
129 ปรับปรุง Siphon สถานีสูบน้ําท่ี 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 150 2.0000

130
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 590 5.0000

131
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 584 5.0000

132
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 620 5.0000

133
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 853 5.0000

134
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 450 5.0000

135
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 465 5.0000

136
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 6.0000

137
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 165 5.0000

138
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําที่
 10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 155 5.0000

139 แก้มลิงหนองคําชิพร้อมอาคารประกอบ อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.464 - 23.0000
140 แก้มลิงหนองยางชุมพร้อมอาคารประกอบ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 7 0.15 - 6.0000
141 แก้มลิงหนองคึกฤทธ์ิพร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.45 - 17.5000
142 แก้มลิงหนองโพธ์ิโคกเจริญพร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.1 - 5.0000
143 แก้มลิงหนองเพ็ญเดือนห้าพร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.266 - 15.0000
144 แก้มลิงหนองโคนพร้อมอาคารประกอบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.55 - 22.0000
145 แก้มลิงหนองน้ําเกล้ียง  1   พร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.504 - 20.0000
146 แก้มลิงหนองวังขีพร้อมอาคารประกอบ เวียงคุก เมือง หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 6 0.2 - 7.0000
147 แก้มลิงหนองไคพร้อมอาคารประกอบ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.675 - 25.0000
148 แก้มลิงหนองน้ําเกล้ียง 2   พร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.45 - 15.0000
149 แก้มลิงหนองห้วยงูพร้อมอาคารประกอบ วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.285 - 25.0000
150 แก้มลิงหนองสวนกล้วยพร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.161 - 12.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า
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ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

151 แก้มลิงหนองวังอ่างพร้อมอาคารประกอบ หาดคํา เมือง หนองคาย โขง น้ําสวย 0.525 - 25.0000
152 พัฒนาลําห้วยอ่ิน (5DE) กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 0.26 - 19.0000

153
เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ํา
ท่ี 7 ระยะท่ี 3 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง 0.18 - 10.0000

154
เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ํา
ท่ี 8 ระยะท่ี 3 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 10.0000

155 ขุดลอกลําห้วยเวียงคุก ต.เวียงคุก ท่าบ่อ หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 - - 0.0000
156 ขุดลอกลําห้วยโมง ช่วงเหนืออ่างเก็บน้ําห้วยโมง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 0.0000
157 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ระยะท่ี 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 0.5 - 15.0000
158 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองแวง น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 1000 25.0000
159 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1000 35.0000
160 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโพนสา โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 - 400 15.0000
161 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคําชิ อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 1000 35.0000
162 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1000 35.0000

163
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบง (ระยะท่ี 
2) สีกาย เมือง หนองคาย โขง น้ําสวย - 1000 10.0000

164 ฝายห้วยบังพวน บ้านผาง สระใคร หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 0.035 - 20.0000
165 อาคารบังคับน้ําห้วยชุมช้างพร้อมระบบส่งน้ํา ชุมช้าง รัตนวาปี หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0.035 - 30.0000
166 ฝายบ้านดงต้อง ผาต้ัง สังคม หนองคาย โขง น้ําโมง 0.035 - 16.0000

167
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบ
น้ําท่ี 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 3.0000

168
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบ
น้ําท่ี 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 3.0000

169
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบ
น้ําท่ี 10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 3.0000

170 ปรับปรุงฝายห้วยเป(ห้วยพุ)(*ปชด.) จุมพล โพนพิสัย หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - - 5.0000

171 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโคกนกพัฒนา บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู โขง น้ําโมง - 1258 35.0000
172 ฝายห้วยทราย โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 29.1000
173 ฝายบ้านโนนสวรรค์ (ห้วยน้ําเมา) โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 30.0000
174 ฝายห้วยคํา โนนสมบูรณ์ เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0.035 - 27.0000
175 ฝายห้วยปะงาย บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 15.0000
176 ฝายห้วยคํา โนนสมบูรณ์ เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0.035 - 27.0000
177 ฝายห้วยนางอ่าง คํานาดี เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0.035 - 22.0000
178 ปตร.ห้วยกุดจับ ไคสี เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 0.45 - 15.0000
179 อาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็ยน้ําห้วยสาน โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.45 - 15.0000

180
ปรับปรุงเพ่ิมระดับเก็บกัก ฝายห้วยปากคลอง โครงการ
ชลประทานบึงกาฬ จํานวน 1 แห่ง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 45.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า
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หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

181
ปรับปรุงเพ่ิมระดับเก็บกัก อ่างฯห้วยแสนช้างไล่ โครงการ
ชลประทานบึงกาฬ จํานวน 1 แห่ง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - - 7.0000

182 ป้องกันน้ําท่วมห้วยกําแพงศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - - 10.0000

183
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคําเจริญ 
(ห้วยคลอง) หนองเลิง เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1000 25.0000

184 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าสะอาด ไคสี เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1000 30.0000
185 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าสําราญ ซาง เซกา บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - 1000 25.0000
186 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองเข็ง หอคํา เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1000 20.0000

187
ปรับปรุงทํานบดินหัวงานและอาคารระบายน้ําล้น อ่างฯ
ห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ จํานวน 1 แห่ บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - - 25.0000

188
ปรับปรุงบานระบายและระบบสูบน้ํา ปตร.ห้วยคาด  
โครงการชลประทานบึงกาฬ  จํานวน 1 แห่ง นาดง ปากคาด บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - - 5.0000

189 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านไคสี ไคสี เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1000 35.0000

190
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วย
เซือมเหนือ ไคสี เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1000 35.0000

191 ประตูระบายน้ําห้วยเซือมเหนือ ไคสี เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - - 70.0000
192 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าส้มโฮง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1200 27.0000
193 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหาดแฮ่ โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 7 - 1200 20.0000
194 ก่อสร้างพนังก้ันน้ํา ปตร.น้ําอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 2 223 -  - 39.8000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

1
ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วย
หินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 1,100 221.6550

2
ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ
น้ําห้วยเชียงตอนบน ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 1.45 3,000 330.0000

3
ระบบส่งน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําม้า อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ คําด้วง บ้านผือ อุดรธานี โขง น้ําโมง - 3,300 100.0000

4 ระบบส่งน้ําโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตะคองใหญ่ คําด้วง บ้านผือ อุดรธานี โขง น้ําโมง - 7,000 100.0000
5 อ่างเก็บน้ําห้วยบ้านพุ่ม จังหวัดสกลนคร สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 13.58 10,187 635.1750
6 ระบบส่งน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไฮ ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 5,500 240.0000

7
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําฝายยางห้วยบัง
โกย (บ.นาหว้าน้อย ) เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี โขง - - 150.0000

8
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําฝายยางห้วยบัง
โกย ( บ.โนนนารี ) เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี โขง - - 150.0000

9 ระบบส่งน้ํา ประตูระบายน้ําห้วยบังกอ ท่าค้อ เมือง นครพนม โขง - 5,000 420.0000
10 ระบบส่งน้ํา ประตูระบายน้ําน้ําอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม โขง ห้วยทวย - 4,000 120.0000
11 ระบบส่งน้ํา ประตูระบายน้ําห้วยบังฮวก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 8 - 5,000 320.0000
12 ระบบส่งน้ํา ประตูระบายน้ําห้วยลังกา นาเข บ้านแพง นครพนม โขง ห้วยทวย - 4,000 300.0000
13 ระบบส่งน้ํา ประตูระบายน้ําห้วยบางทราย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร โขง ห้วยบางทราย - 12,000 500.0000
14 ระบบส่งน้ํา ฝายโพนสวรรค์ นาขม้ิน โพนสวรรค์ นครพนม โขง ห้วยทวย - 3,000 125.0000
15 แก้มลงิอ่างเก็บน้ําหนองสังข์ หนองสังข์ ศรีสงคราม นครพนม โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 3.5 1,300 200.0000
16 ประตูระบายน้ําบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ํา โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 40,000 1,760.0000

17
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําน้ํากํ่าตอนล่าง สถานีสูบน้ํา
บ้านเหล่ากกตาล พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 6,670 263.5000

18
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านหนองบึงสถานีสูบน้ําบ้าน
เชียงสือใหญ่ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 2,220 69.1289

19
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาขามสถานีสูบน้ําบ้าน
นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 2,700 316.6331

20
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านตับเต่าสถานีสูบน้ําบ้าน
ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 2,550 73.1150

21
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านตับเต่าสถานีสูบน้ําบ้าน
กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 3,465 97.9562

22
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาคู่สถานีสูบน้ําบ้านคํา
เม็ก นาคู่ นาแก นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 3,000 93.2000

23
ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําบ้านดงหม้อ
ทองใต้ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 8,600 319.3000

ลุ่มนํ้าลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด



แผนระยะกลางปี 2566-2570 โครงการขนาดใหญ่ 4 แห่ง โครงการขนาดกลาง 15 แห่ง 
โครงการขนาดเล็ก 136 แห่ง ความจุ 268.35 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 809,079 
ไร่ งบประมาณรวม 43,577.1600 ล้านบาท 

 
 

 

แผนท่ีแสดงการพัฒนาลุ่มน้ําในพื้นที่เส่ียงภัยแล้ง ในระยะกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

1
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดงเหนือ-
ดอนสวรรค์ ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - 500 42.4300

2
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านต้นผึ้งใหม่
พัฒนา ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 39.8200

3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าม่วง 2 หนองลาด เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 43.8900

4 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านเด่ือศรีคันไชย เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน - 2000 45.6200
5 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโพนงานโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 1800 39.8700
6 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคอนศรี คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 2000 41.4500

7
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านม่วงลาย-
ดอนแก้ว ม่วงลาย เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 1700 44.6900

8 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสามขา ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 1300 48.9300

9 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน้ําบ้านหนองขี้เหล็ก ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 1300 39.8900
10 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - 1200 41.0900
11 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยก้านเหลือง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - - 7.4300
12 ฝายห้วยคําปลาขาว ม่วง บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 12.0000
13 ฝายเก็บน้ําห้วยสีลับซ้าย ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 26.0000
14 อ่างเก็บน้ําห้วยวังดง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร โขง น้ําพุง 0.035 - 23.0000
15 อ่างเก็บน้ําห้วยตาดโตน กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร โขง น้ําพุง 0.035 - 25.0000
16 ฝายห้วยอูนตอนบน โคกภู ภูพาน สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0.035 - 26.0000
17 ฝายห้วยอูนตอนล่าง โคกภู ภูพาน สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0.035 - 26.0000
18 ฝายห้วยเดียก ห้วยยาง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า 0.035 - 15.0000
19 อ่างเก็บน้ําชุมชนบ้านเหล่า ห้วยยาง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า 0.035 - 16.0000
20 ฝายห้วยทราย พังขว้าง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า 0.035 - 26.0000
21 ฝายห้วยลึก หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 20.0000
22 ฝายห้วยสง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 20.0000
23 ฝายห้วยลึก หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 18.0000
24 ฝายน้ําล้นห้วยสง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 20.0000
25 ฝายลําน้ํายาม หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0.035 - 20.0000
26 อ่างเก็บน้ําชุมชนบ้านทุ่งเชือก คําบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0.035 - 36.0000
27 ฝายลําน้ําสงคราม โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.035 - 21.0000
28 ฝายห้วยศาลจอด โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.035 - 20.0000
29 ฝายห้วยทราย บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.035 - 20.0000
30 ฝายบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.035 - 20.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

31 ฝายห้วยปุงลิง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 26.0000
32 ฝายห้วยสงคราม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0.035 - 36.0000
33 ฝายลําน้ํายาม อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 36.0000
34 ฝายห้วยซําค้า ท่าก้อน อากาศอํานวย สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 20.0000
35 ฝายห้วยเชียงเพ็ง นาซอ วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม 0.035 - 26.0000
36 ฝายห้วยดินจี่ กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 25.0000
37 ฝายห้วยม่วงตอนล่าง เด่ือ วานรนวิาส สกลนคร โขง ห้วยน้ําอูน 0.035 - 20.0000
38 ฝายห้วยซํา(ปชด) บุฮุม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 5 0.035 - 30.0000
39 อ่างเก็บน้ําห้วยวังเงียง ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.035 - 30.0000
40 อ่างเก็บน้ําบวกแฮ่ภูกอย กกดู่ เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.035 - 30.0000
41 ฝายห้วยผักกูด บุฮุม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 5 0.035 - 28.0000
42 ฝายห้วยชํา บุฮุม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 5 0.035 - 30.0000
43 ปรับปรุงระบบเก็บกักและระบบส่งน้ําผาบ่าวผาสาว เขาหลวง วังสะพุง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 5.0000
44 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําแคม น้ําแคม ท่าลี่ เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 4 - - 5.0000
45 พัฒนาแหล่งน้ําคลองน้ําสานตม (ฝายทดน้ํา) สานตม ภูเรือ เลย โขง น้ําสาน - - 3.0000
46 ระบบส่งน้ําบ้านน้ําเย็น กกสะทอน ด่านซ้าย เลย โขง น้ําหมัน - - 1.0000
47 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยถํ้าใหญ่ บุฮม เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 5 0.1 - 8.0000

48
ปรับปรุงสะพานโครงยกเครื่องกว้านบาน คลอง RMC 
ฝายห้วยน้ําหมาน กุดป่อง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - - 1.0000

49 ประตูระบายน้ําบ้านฟากเลย เมือง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.45 - 80.0000
50 ประตูระบายน้ําบ้านอุ่มมะนาว หนองคัน ภูหลวง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.45 1200 80.0000
51 ระบบกักเก็บน้ําเลยบ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.035 - 70.0000
52 อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําทูน น้ําทูน ท่าลี่ เลย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 4 0.6 - 35.0000
53 อ่างเก็บน้ําห้วยหอม เส้ียว เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง 0.75 - 35.0000
54 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านจั่น บ้านจั่น เมือง อุดรธานี โขง ห้วยหลวง 0 0 35.0000
55 ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา อ่างฯห้วยบังพวน หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 0 0 5.0000

56
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 590 5.0000

57
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 584 5.0000

58
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 620 5.0000

59
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 853 5.0000

60
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 580 5.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(3) 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

61
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 485 5.0000

62
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 5.0000

63
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 210 5.0000

64
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 220 5.0000

65 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสถานีสูบน้ําท่ี 8 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 210 3.0000

66
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 590 5.0000

67
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 584 5.0000

68
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 620 5.0000

69
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 853 5.0000

70
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 490 5.0000

71
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 475 5.0000

72
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 5.0000

73
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 250 5.0000

74
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 480 5.0000

75
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

76
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

77
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

78
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

79
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

80
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

81
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 5.0000

82
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 240 5.0000

83
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

84
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

85
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

86
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

87
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

88
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

89
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

90
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 5.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(4) 

 

 

 

 

 

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

91
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 9 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 220 5.0000

92
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 10 โพธ์ิตาก โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

93
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 1 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

94
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พรอ้มอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

95
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

96
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 5 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - - 5.0000

97
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง - 250 5.0000

98
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โขง น้ําโมง - 220 5.0000

99
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 8 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 3800 5.0000

100
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 9 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 260 5.0000

101
ปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําท่ี
 10 โพธ์ิตาก โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - 180 5.0000

102 แก้มลิงหนองตาสีพร้อมอาคารประกอบ บ้านเด่ือ เมือง หนองคาย โขง น้ําสวย 0.2 - 7.0000
103 แก้มลิงหนองตะเภาพร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.092 - 9.0000
104 แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 0.577 - 25.0000
105 แก้มลิงหนองหวัช้างพร้อมอาคารประกอบ โพนงาม ท่าบ่อ หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 6 0.765 - 25.0000
106 แก้มลิงบึงมะขามหวานพร้อมอาคารประกอบ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 7 0.675 - 30.0000
107 แก้มลิงหนองบ่อพุพร้อมอาคารประกอบ หาดคํา เมือง หนองคาย โขง น้ําสวย 0.16 - 5.0000

108
เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ํา
ท่ี 9 ระยะที่ 2 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง 0 - 10.0000

109 ขุดลอกลําห้วยมาง ต.กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 0 - 6.0000
110 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ระยะท่ี 2 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 0.7 - 8.0000
111 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยลาน ระยะท่ี 3 น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 0.6 - 8.0000
112 ก่อสร้างระบบผันน้ํา ห้วยลาน-ห้วยคุก บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 0.25 - 70.0000

113
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ําห้วย
ลาน น้ําโมง ท่าบ่อ หนองคาย โขง น้ําโมง 2 - 40.0000

114 ฝายบ้านคําโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 0 - 20.0000
115 ฝายโนนดู่ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย โขง น้ําสวย 0 - 20.0000
116 ฝายห้วยน้ําสวย คอกช้าง สระใคร หนองคาย โขง น้ําสวย 0.035 - 30.5000
117 ฝายบ้านไทยพัฒนา ผาต้ัง สังคม หนองคาย โขง น้ําโมง 0.035 - 16.0000
118 ฝายห้วยน้ําไพร(ปชด) สังคม สังคม หนองคาย โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 5 0.035 - 20.0000
119 ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา PSG.10 พร้อมระบบส่งน้ํา โพธ์ิตาก โพธิ์ตาก หนองคาย โขง น้ําโมง - - 7.0000
120 อ่างเก็บน้ําสํานักสงฆ์เทพนิมิต โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู โขง ห้วยหลวง 0.035 - 25.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก(5) 

 
 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดใหญ ่

 

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

121 อ่างเก็บน้ําห้วยเด่ือตอนบน โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู โขง ห้วยหลวง 0.035 - 20.0000
122 พัฒนาแหล่งน้ําชุมชนสระน้ําบ้านต่างแคน บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู โขง น้ําโมง 0.1  3.0000
123 ฝายห้วยซาวตอนบน นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ โขง ห้วยคอง 0.035 - 30.0000
124 ฝายห้วยทรายตอนล่าง น้ําจั้น เซกา บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0.035 - 27.0000
125 ปตร.หนองร้อน นาดง ปากคาด บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 7 0.035 - 25.0000
126 ฝายห้วยนางอ่าง คํานาดี เมือง บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 7 0.035 - 17.0000
127 ฝายบ้านเหล่าคาม น้ําจั้น เซกา บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0.035 - 32.0000
128 ฝายบ้านท่าม่วง น้ําจั้น เซกา บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0.035 - 30.0000
129 อ่างเก็บน้ําบ้านม่วงคัน ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 15.0000
130 ฝายห้วยหัวแฮด ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 20.0000
131 ปตร.บ้านสุขเจริญ ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง 0.035 - 15.0000
132 ฝายห้วยลึกตอนกลาง ชมพูพร ศรีวิไล บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0.035 - 27.0000
133 ฝายห้วยลึกตอนบน ชมพูพร ศรีวิไล บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0.035 - 27.0000
134 ฝายบ้านนาแสบงสามัคคี นาสะแสบง ศรีวิไล บึงกาฬ โขง ห้วยฮี้ 0.035 - 27.0000
135 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านถ้ําจันทร์ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ โขง ห้วยคอง 0 1200 22.0000
136 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนนสะอาด บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ โขง แม่น้ําโขงส่วนท่ี 7 0 1200 25.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

1 อ่างเก็บน้ําห้วยแกงแคน กุดบาก กุดบาก สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน 12.3 12,500 480.0000
2 อ่างเก็บน้ําห้วยทราย นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - - 300.0000
3 อ่างเก็บน้ําห้วยหมาเม่ือย กกปลาซิว เมือง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - - 250.0000
4 อ่างเก็บน้ําห้วยปลาฝา กกปลาซิว เมือง สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - - 240.0000
5 อ่างเก็บน้ําบ่อประทาย โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - - 210.0000
6 อ่างเก็บน้ําห้วยซํามะนาว หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี โขง น้ําโมง - - 250.0000
7 อ่างเก็บน้ําห้วยฮี้ ชมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ โขง แม่น้ําสงครามตอนบน - - 270.0000
8 ฝายยางบ้านห้วยโตก นาโปร่ง เมือง เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 2,000 150.0000
9 ประตูระบายน้ําบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ํา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร โขง ห้วยน้ํายาม - 15,000 1,249.0000
10 ประตูระบายน้ําบ้านปากยาม พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม โขง ห้วยน้ํายาม - 5,000 688.2424
11 ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําน้ํากํ่าตอนล่าง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 51,700 1,350.9000

12
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาคู่สถานีสูบน้ําบ้าน
ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม โขง ห้วยน้ํากํ่า - 2,400 74.6600

13
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านหนองบึงสถานีสูบน้ํา
บ้านบึงแดง โคกกล่อง เมือง สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 3,360 100.0000

14
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านหนองบึงสถานีสูบน้ําบ้าน
โนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 3,150 98.0488

15
ระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านหนองบึงสถานีสูบน้ํา
บ้านป่าปอ ม่วงลาย คกศรีสุพรรณสกลนคร โขง ห้วยน้ํากํ่า - 2,110 69.6990

ลุ่มนํ้าลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

ความจุเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น คา่ก่อสร้างท้ังโครงการ
หลัก ย่อย (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)

1 ประตูระบายน้ําปากแม่น้ําสงครามพร้อมระบบส่งน้ํา ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม โขง แม่น้ําสงครามตอนล่าง - 275,700 7,180.0000

2
ประตูระบายน้ําศรีสองรัก จังหวัดเลย เชียง

คาน
เชียงคาน เลย โขง แม่น้ําเลยตอนล่าง - 72,500 5,000.0000

3 พัฒนาห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย โขง ห้วยหลวง 245.87 315,195 21,000.0000

4
โครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุก-น้ํากํ่าอันเนื่องมาจาก
พระราชดดําริ

ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร โขง น้ําพุง - - 2,100.0000

ลุ่มนํ้าลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด



 


