
                 ทีต่ั้งองค์กร วนัทีจ่ัดตั้ง สมาชิก จํานวนกลุ่ม พืน้ที่ พืน้ที่ ใช้นํา้จาก ลุ่มนํา้

หมายเลขบัญชีองค์กรฯ ชื่อองค์กรฯ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั องค์กรฯ พึน้ฐาน องค์กรฯ พฒันา โครงการ/ หมายเลข หมายเหตุ

(กลุ่ม) (ราย) (กลุ่ม) (ไร่) แบบ แหล่งนํา้

55042000101-2548-20-0012 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยนํ้าเทา นํ้าสวย เมือง เลย 4 สค. 31 46  - 1,236 03 อ่างฯหว้ยนํ้าเทา(KFW) 02-15

55042000101-2548-20-0013 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยสร้างโทน ชยัพฤกษ์ เมือง เลย 7  สค.33 74  - 645 03 อ่างฯหว้ยสร้างโทน(KFW) 02-15

55042000101-2548-20-0014 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยเหวหวะ อาฮี ท่าลี่ เลย 2 กพ..31 25  - 15 03 อ่างฯหว้ยเหวหวะ(ปชด.) 02-13

55042000101-2548-20-0015 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยขนั ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 6 พค. 47 23  - 165 03 อ่างฯหว้ยขนั(ปชด.) 02-13

55042000101-2548-20-0016 กลุ่มบริหารฯอ่างบา้นนํ้าแคม นํ้าแคม ท่าลี่ เลย 7 พค. 47 34  - 550 03 อ่างบา้นนํ้าแคม(ปชด.) 02-13

55042000102-2548-20-0017 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยเมี่ยง เชียงกลม ปากชม เลย 11 สค.38 22  - 182 03 อ่างฯหว้ยเมี่ยง(คจก.) 02-16

55042000102-2548-20-0018 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยกลม เชียงกลม ปากชม เลย 12 สค. 38 8  - 108 03 อ่างฯหว้ยกลม(คจก.) 02-16

55042000102-2548-20-0019 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยถํ้าใหญ่ บุฮม เชียงคาน เลย 16 เมย.29 24  - 310 03 อ่างฯหว้ยถํ้าใหญ่(ปชด.) 02-16

55042000102-2548-20-0020 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยซวก บุฮม เชียงคาน เลย 26 เมย. 47 16  - 20 03 อ่างฯหว้ยซวก(ปชด.) 02-16

55042000102-2548-20-0021 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 17 พค. 47 18  - 53 03 อ่างฯหว้ยหาดเบี้ย(ปชด.) 02-16

55042000103-2548-20-0022 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยหมากหมาง ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 4 กค. 31 60  - 1,000 03  อ่างฯหว้ยหมากหมาง(KFW) 04-11

55042000103-2548-20-0023 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยนํ้าคู ้ ภูหอ ภูหลวง เลย 9 กค.33 64  - 2,007 02 อ่างฯหว้ยนํ้าคู(้KFW) 02-15

55042000103-2548-20-0024 กลุ่มบริหารฯฝายบา้นโนนกกหาด  ผานอ้ย วงัสะพุง เลย 21 มิย.31 55  - 1,000 03 ฝายบา้นโนนกกหาด(KFW) 02-14

55042000104-2548-20-0025 กลุ่มบริหารฯอ่างฯศูนยพ์นัธ์ไมห้ว้ยศอก ด่านซา้ย ด่านซา้ย เลย 10 กค. 25 16  - 35 03 อ่างฯศูนยพ์นัธ์ไมห้ว้ยศอก(พด.) 02-11

55042000104-2548-20-0026 กลุ่มบริหารฯระบบส่งนํ้าหว้ยศอก ด่านซา้ย ด่านซา้ย เลย 11 กค. 25 9  - 45 03 ระบบส่งนํ้าหว้ยศอก(พด.) 02-11

บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้นํา้ชลประทาน ทีข่ึน้บัญชีโดยกรมชลประทาน

ประเภทองค์กรผู้ใช้นํา้ฯ......กลุ่มบริหารการใช้นํา้...โครงการชลประทานขนาดเลก็(เงนิกู้KFW,คจก,พระราชดาํริ,ปชด)

โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ่5

ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2556
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55042000104-2548-20-0027 กลุ่มบริหารฯฝายหว้ยนํ้าผกัและระบบ แสงภา นาแหว้ เลย 8 สค. 46 41  - 400 03 ฝายหว้ยนํ้าผกัและระบบ(พด.กปร.) 02-10

55042000104-2548-20-0028 กลุ่มบริหารฯอ่างหว้ยเหมืองนา ปากหมนั ด่านซา้ย เลย 12 กค. 47 19  - 288 03 อ่างหว้ยเหมืองนา(ปชด.) 02-11

55042000104-2548-20-0029 กลุ่มบริหารฯอ่างฯหว้ยบุ่ง นาแหว้ นาแหว้ เลย 11 ธค.29 95  - 608 03 อ่างฯหว้ยบุ่ง(ปชด.) 02-10

55042000104-2552-20-0030 กลุ่มบริหารฯอ่างสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 22 กค.52 23  - 309 03 อ่างสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ(พรด.) 02-12

55042000104-2554-20-0031 กลุ่มบริหารฯอ่างหว้ยโขงชา้ง กกสะทอน ด่านซา้ย เลย 11 เม.ย.54 42  - 225 03 อ่างฯหว้ยโขงชา้ง  (พรด.) 02-11

55042000104-2554-20-0032 กลุ่มบริหารฯฝายหว้ยนํ้าหมนัพร้อมระบบส่ง กกสะทอน ด่านซา้ย เลย 11 เม.ย.54 81  - 237 03 ฝายหว้ยนํ้าหมนัพร้อมระบบส่ง 02-11

55042000104-2554-20-0033 กลุ่มบริหารฯฝายบา้นนาผกักา้ม เหล่ากอหก ด่านซา้ย เลย 25 เม.ย.54 66  - 547 03 ฝายบา้นนาผกักา้ม 02-11

55042000102-2554-20-0034 กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าอ่างฯหว้ยนํ้ากํ่า หว้ยบ่อซืน ปากชม เลย 28 ส.ค.54 31  - 431 03 อ่างฯหว้ยนํ้ากํ่า 02-16

55042000102-2554-20-0035 กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าและอ่างฯหว้ยม่วง บุฮม เชียงคาน เลย 5 ก.ย.54 52  - 334.30 03 อ่างฯหว้ยม่วง 02-16

55042000102-2555-20-0036 กลุ่มบริหารฯอ่างเกบ็นํ้าหว้ยสงาว หว้ยพิชยั ปากชม เลย 12 ก.ย.55 99  - 724 03 อ่างฯหว้ยสงาว 02-16

55042000103-2555-20-0037 กลุ่มบริหารฯอ่างเกบ็นํ้าผาเกิ้ง - ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวณั เลย 18 ก.ย.55 30  - 100 03 อ่างเกบ็นํ้าผาเกิ้ง - ผานาง 02-14

55042000103-2555-20-0038 กลุ่มบริหารฯสระเกบ็นํ้าผาบ่าว - ผาสาว หนองงิ้ว วงัสะพุง เลย 24 ก.ย.55 30  - 100 03 สระเกบ็นํ้าผาบ่าว - ผาสาว 02-15

55042000104-2556-20-0039 กลุ่มบริหารฯฝายหว้ยกอก ปากหมนั ด่านซา้ย เลย 7 ส.ค.56 27  - 400 03 ฝายหว้ยกอก 02-11

55042000104-2556-20-0040 กลุ่มบริหารฯฝายบา้นเดิ่น ด่านซา้ย ด่านซา้ย เลย 6 ก.ย.56 66  - 1,300 03 ฝายบา้นเดิ่น 02-11

55042000104-2556-20-0041 กลุ่มบริหารฯฝายหว้ยโป่ง ปากหมนั ด่านซา้ย เลย 9 ก.ย.56 27  - 500 03 ฝายหว้ยโป่ง 02-11

รวม 1,223 13,874.55

หมายเหตุ :  พื้นที่พฒันาแบบต่างๆ ใหล้งรหสั 01 = จดัรูปที่ดิน, 02 = คนั-คูนํ้า รวมทั้งคูนํ้าที่เกษตรกรขุดเองดว้ย, 03 = อื่นๆ นอกเหนือจากจดัรูปที่ดินและคนั-คูนํ้า

                 โครงการฯ โดย ฝจน.คปบ./ฝจน.คป. เป็นผูด้าํเนินการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม บชอ.4-...  ทั้งนี้ใหแ้ยกบญัชีองคก์รเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าฯ ออกเป็น 4 บญัชี ดงัต่อไปนี้

               1.กลุ่มพื้นฐานในโครงการขนาดใหญ่-กลาง (บชอ.4-1)

               2.กลุ่มบริหารการใชน้ํ้ าฯ ในโครงการชลประทานขนาดใหญ่-กลาง (บชอ.4-2)

               3.สมาคมผูใ้ชน้ํ้ า,สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ า ในโครงการชลประทานขนาดใหญ่-กลาง (บชอ.4-3)

               4.องคก์รผูใ้ชน้ํ้ าทุกประเภท ในโครงการชลประทานขนาดเลก็(เงินกูK้FW,คจก,พระราชดาํริ,ปชด)  (บชอ.4-4)


