
                 ที่ต้ังองคกร วันที่จัดต้ัง สมาชิก จํานวนกลุม พื้นที่ พื้นที่ ใชน้ําจาก ลุมน้ํา
หมายเลขบัญชีองคกรฯ ช่ือองคกรฯ ตําบล อําเภอ จังหวัด องคกรฯ พึ้นฐาน องคกรฯ พัฒนา โครงการ/ หมายเลข หมายเหตุ

(กลุม) (ราย) (กลุม) (ไร) แบบ แหลงน้ํา
55042000101-2548-20-0012 กลุมบริหารฯอางฯหวยน้ําเทา น้ําสวย เมือง เลย 4 สค. 31 46 - 1,236 03 อางฯหวยน้ําเทา(KFW) 02-15
55042000101-2548-20-0013 กลุมบริหารฯอางฯหวยสรางโทน ชัยพฤกษ เมือง เลย 7  สค.33 74 - 645 03 อางฯหวยสรางโทน(KFW) 02-15
55042000101-2548-20-0014 กลุมบริหารฯอางฯหวยเหวหวะ อาฮี ทาลี่ เลย 2 กพ..31 25 - 15 03 อางฯหวยเหวหวะ(ปชด.) 02-13
55042000101-2548-20-0015 กลุมบริหารฯอางฯหวยขัน ทาลี่ ทาลี่ เลย 6 พค. 47 23 - 165 03 อางฯหวยขัน(ปชด.) 02-13
55042000101-2548-20-0016 กลุมบริหารฯอางบานน้ําแคม น้ําแคม ทาลี่ เลย 7 พค. 47 34 - 550 03 อางบานน้ําแคม(ปชด.) 02-13
55042000102-2548-20-0017 กลุมบริหารฯอางฯหวยเม่ียง เชียงกลม ปากชม เลย 11 สค.38 22 - 182 03 อางฯหวยเม่ียง(คจก.) 02-16
55042000102-2548-20-0018 กลุมบริหารฯอางฯหวยกลม เชียงกลม ปากชม เลย 12 สค. 38 8 - 108 03 อางฯหวยกลม(คจก.) 02-16
55042000102-2548-20-0019 กลุมบริหารฯอางฯหวยถ้ําใหญ บุฮม เชียงคาน เลย 16 เมย.29 24 - 310 03 อางฯหวยถ้ําใหญ(ปชด.) 02-16
55042000102-2548-20-0020 กลุมบริหารฯอางฯหวยซวก บุฮม เชียงคาน เลย 26 เมย. 47 16 - 20 03 อางฯหวยซวก(ปชด.) 02-16
55042000102-2548-20-0021 กลุมบริหารฯอางฯหวยหาดเบ้ีย ปากชม ปากชม เลย 17 พค. 47 18 - 53 03 อางฯหวยหาดเบ้ีย(ปชด.) 02-16
55042000103-2548-20-0022 กลุมบริหารฯอางฯหวยหมากหมาง ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 4 กค. 31 60 - 1,000 03  อางฯหวยหมากหมาง(KFW) 04-11
55042000103-2548-20-0023 กลุมบริหารฯอางฯหวยน้ําคู ภูหอ ภูหลวง เลย 9 กค.33 64 - 2,007 02 อางฯหวยน้ําคู(KFW) 02-15
55042000103-2548-20-0024 กลุมบริหารฯฝายบานโนนกกหาด  ผานอย วังสะพุง เลย 21 มิย.31 55 - 1,000 03 ฝายบานโนนกกหาด(KFW) 02-14
55042000104-2548-20-0025 กลุมบริหารฯอางฯศูนยพันธไมหวยศอก ดานซาย ดานซาย เลย 10 กค. 25 16 - 35 03 อางฯศูนยพันธไมหวยศอก(พด.) 02-11
55042000104-2548-20-0026 กลุมบริหารฯระบบสงน้ําหวยศอก ดานซาย ดานซาย เลย 11 กค. 25 9 - 45 03 ระบบสงน้ําหวยศอก(พด.) 02-11

บัญชีรายช่ือองคกรผูใชน้ําชลประทาน ที่ข้ึนบัญชีโดยกรมชลประทาน
ประเภทองคกรผูใชน้ําฯ......กลุมบริหารการใชน้ํา...โครงการชลประทานขนาดเล็ก(เงินกูKFW,คจก,พระราชดําริ,ปชด)

โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ 5
ขอมูล ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ 2554
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55042000104-2548-20-0027 กลุมบริหารฯฝายหวยน้ําผักและระบบ แสงภา นาแหว เลย 8 สค. 46 41 - 400 03 ฝายหวยน้ําผักและระบบ(พด.กปร.) 02-10
55042000104-2548-20-0028 กลุมบริหารฯอางหวยเหมืองนา ปากหมัน ดานซาย เลย 12 กค. 47 19 - 288 03 อางหวยเหมืองนา(ปชด.) 02-11
55042000104-2548-20-0029 กลุมบริหารฯอางฯหวยบุง นาแหว นาแหว เลย 11 ธค.29 95 - 608 03 อางฯหวยบุง(ปชด.) 02-10
55042000104-2552-20-0030 กลุมบริหารฯอางสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูเรือ ปลาบา ภูเรือ เลย 22 กค.52 23 - 309 03 อางสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูเรือ(พรด.) 02-12
55042000104-2554-20-0031 กลุมบริหารฯอางหวยโขงชาง กกสะทอน ดานซาย เลย 11 เม.ย.54 42 - 225 03 อางฯหวยโขงชาง  (พรด.) 02-11
55042000104-2554-20-0032 กลุมบริหารฯฝายหวยน้ําหมันพรอมระบบสง กกสะทอน ดานซาย เลย 11 เม.ย.54 81 - 237 03 ฝายหวยน้ําหมันพรอมระบบสง 02-11
55042000104-2554-20-0033 กลุมบริหารฯฝายบานนาผักกาม เหลากอหก ดานซาย เลย 25 เม.ย.54 66 - 547 03 ฝายบานนาผักกาม 02-11
55042000102-2554-20-0034 กลุมผูใชน้ําอางฯหวยน้ําก่ํา หวยบอซืน ปากชม เลย 28 ส.ค.54 31 - 431 03 อางฯหวยน้ําก่ํา 02-16
55042000102-2554-20-0035 กลุมผูใชน้ําสูบน้ําดวยไฟฟาและอางฯหวยมวง บุฮม เชียงคาน เลย 5 ก.ย.54 52 - 334.30 03 อางฯหวยมวง 02-16

รวม 944 10,750.30
หมายเหตุ :  พื้นท่ีพัฒนาแบบตางๆ ใหลงรหัส 01 = จัดรูปท่ีดิน, 02 = คัน-คูน้ํา รวมท้ังคูน้ําท่ีเกษตรกรขุดเองดวย, 03 = อื่นๆ นอกเหนือจากจัดรูปท่ีดินและคัน-คูน้ํา
                 โครงการฯ โดย ฝจน.คปบ./ฝจน.คป. เปนผูดําเนินการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม บชอ.4-...  ท้ังนี้ใหแยกบัญชีองคกรเกษตรกรผูใชน้ําฯ ออกเปน 4 บัญชี ดังตอไปนี้
               1.กลุมพื้นฐานในโครงการขนาดใหญ-กลาง (บชอ.4-1)
               2.กลุมบริหารการใชน้ําฯ ในโครงการชลประทานขนาดใหญ-กลาง (บชอ.4-2)
               3.สมาคมผูใชน้ํา,สหกรณผูใชน้ํา ในโครงการชลประทานขนาดใหญ-กลาง (บชอ.4-3)
               4.องคกรผูใชน้ําทุกประเภท ในโครงการชลประทานขนาดเล็ก(เงินกูKFW,คจก,พระราชดําริ,ปชด)  (บชอ.4-4)


