
ลุ่มนํ้าสาละวิน 

 
แผนทีแ่สดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูง กลาง ตํ่า 



 แนวทางบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

 
 

 

 

 

แผนงานพฒันาแหล่งน้ํา– เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 

Water resources Agriculture Other

การเพ่ิมเติมแหล่งนํ้าต้นทุน
•การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําต้นทุน
•การปรับกรอบกฎหมายเพ่ือให้สามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานได้ทันที
•ค้นหาทรัพยากรสแตนด์บายใหม่ (สําหรับเหตุฉุกเฉิน)
•การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ิมเติม
•จัดหาอุปกรณ์ขุดเจาะ หรือเครื่องจักรใหญ่ท่ีจําเป็น

ผลผลิตทางการเกษตร
•การใช้ประโยชน์จากแหล่งชลประทานเพ่ิมเติมซ่ึงสามารถระดมกําลังน้ําและ
ให้บริการในระยะสั้น
•การอนุรักษ์น้ําในดิน
•การเตือนล่วงหน้าข้อมูลและคําแนะนําแก่เกษตรกร
•การกําจัดวัชพืช
•การเตือนล่วงหน้า / คําแนะนําแก่ผู้เลี้ยงสัตว์
•การถ่ายโอนหรือย้ายตําแหน่งของสัตว์เลี้ยงเม่ือเป็นไปได้
•ค้นหาแหล่งน้ําท่ีมีศักยภาพสําหรับกรณีฉุกเฉิน
•ปรับความเค็มของน้ําให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
•สินค้าคงคลังอย่างรวดเร็วของศักยภาพการเลี้ยง
•การจัดหารท่ีพักอาศัยชั่วคราว

มาตรการอ่ืนๆ
•การจัดสรรน้ําชั่วคราว (ตามลําดับความสําคัญในการใช้งานท่ีได้รับ
มอบหมาย)
•การลดต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้า
•การจัดหาอุปกรณ์ฉุกเฉิน
•การอธิบายกฎระเบียบที่ต้ังไว้อย่างละเอียดให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
•ประเมินความเสี่ยง & แนะนําผู้ใช้น้ํา
•แจกแจงขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยอย่างละเอียดให้แก่ผู้เก่ียวข้อง

ปรับปรุงการจัดการความต้องการ (ในทุกส่วน / การใช้งาน)
•การจํากัดการใช้งานน้ําเพ่ือการเกษตร
• จํากัด การใช้งานน้ําในภูมิภาค
•การตรวจสอบการดําเนินงานของอ่างเก็บน้ํา
•ส่งน้ําจากการใช้ท่ีกําหนด
•ช้ันหินอุ้มน้ําแบบร่างเกิน (ช่ัวคราว)
•การตรวจสอบภาษีการใช้น้ํา
•การปันส่วนน้ําประปา
•การรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักและความตระหนักรู้
•การปรับกรอบกฎหมายและสถาบัน
•เจรจาการถ่ายโอนระหว่างภาค
•เครือข่ายการกระจายคู่สําหรับการจัดหาน้ําด่ืม
•การนําท่ีเก็บข้อมูลติดตัวไป
•การใช้ร่วมกัน

Water resources Agriculture Other

การเพ่ิมเติมแหล่งนํ้าต้นทุน
• การเพ่ิมความจุของแหล่งน้ําต้นทุน
• การพัฒนาการวิธีการถ่ายโอนน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ
• ค้นหาทรัพยากรน้ําต้นทุนแหล่งใหม่ท่ีมีศักยภาพ
• การเพ่ิมประสิทธิภาพท่อระบายน้ําและคลอง
• การเติมน้ําใต้ดิน
• การเพ่ิมประสิทธิภาพของแหล่งน้ําขนาดเล็ก
• การปรับกรอบกฎหมายและสถาบัน
• การตกตะกอนประดิษฐ์
• การแยกเกลือจากน้ํากร่อยและน้ําเกลือ
• การบําบัดน้ําและการนําน้ําเสียกลับมาใช้ซํ้า / การรีไซเคิล

การปฏิบัติและเทคนิคทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์การเกษตร
• การปฏิสนธิท่ีเหมาะสม
• ไม่มีการไถพรวน / ลดการไถพรวนระบบ
• ระบบหมุน / ครอบตัด
• อัตราการเพาะ / ความหนาแน่น
• กําจัดวัชพืช / ดัดแปลงการจัดการศัตรูพืช
• การเตรียมดินคลุมดิน / ดัดแปลง
• การทําสตริป
• ประกันภัยพืชผล

มาตรการอ่ืน ๆ
• การศึกษาน้ําในภูมิภาค
• การสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
• การสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหาร
• การสนับสนุนพลังงาน
• การสนับสนุนการขนส่ง
• การสนับสนุนการท่องเท่ียว
• การสนับสนุนอุตสาหกรรม
• การสนับสนุนไฟป่า

การปรับปรุงการจัดการความต้องการ (ในทุกส่วน / การใช้งาน)
• จํากัดการใช้งานน้ําเพ่ือการเกษตร
• ทบทวนการบริหารและจัดสรรน้ํา
• ตรวจสอบการวัดแสงการพยากรณ์
• การใช้ร่วมกับแหล่งน้ําต้นทุนอ่ืน (น้ําผิวดิน - ดิน)
• ทบทวนหลักการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการน้ํา
• ตรวจสอบอัตราภาษีการใช้น้ํา
• ปรับกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้น้ําเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่

ภาคปศุสัตว์
• อุปกรณ์การด่ืม
• สมดุลปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีชลประทาน
• การจัดการทุ่งหญ้าและกําลังการผลิตสนับสนุน
• การใช้อาหารและอาหารสัตว์พ้ืนเมือง
• พันธุกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / การใช้น้ําตํ่า
• ข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับนักอภิบาล
• อาหารสัตว์สํารอง
• แหล่งอาหารสัตว์ท่ีไม่ใช่ธรรมดา

Emergency

Duration Sector

Medium

Duration Sector



แผนระยะเร่งด่วนปี พ.ศ.2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water resources Agriculture Other

การเพ่ิมเติมแหล่งนํ้าต้นทุน
•การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําต้นทุน
•การปรับกรอบกฎหมายเพ่ือให้สามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานได้ทันที
•ค้นหาทรัพยากรสแตนด์บายใหม่ (สําหรับเหตุฉุกเฉิน)
•การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ิมเติม
•จัดหาอุปกรณ์ขุดเจาะ หรือเครื่องจักรใหญ่ท่ีจําเป็น

ผลผลิตทางการเกษตร
•การใช้ประโยชน์จากแหล่งชลประทานเพ่ิมเติมซ่ึงสามารถระดมกําลังน้ําและ
ให้บริการในระยะสั้น
•การอนุรักษ์น้ําในดิน
•การเตือนล่วงหน้าข้อมูลและคําแนะนําแก่เกษตรกร
•การกําจัดวัชพืช
•การเตือนล่วงหน้า / คําแนะนําแก่ผู้เลี้ยงสัตว์
•การถ่ายโอนหรือย้ายตําแหน่งของสัตว์เลี้ยงเม่ือเป็นไปได้
•ค้นหาแหล่งน้ําท่ีมีศักยภาพสําหรับกรณีฉุกเฉิน
•ปรับความเค็มของน้ําให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
•สินค้าคงคลังอย่างรวดเร็วของศักยภาพการเลี้ยง
•การจัดหารท่ีพักอาศัยชั่วคราว

มาตรการอ่ืนๆ
•การจัดสรรน้ําชั่วคราว (ตามลําดับความสําคัญในการใช้งานท่ีได้รับ
มอบหมาย)
•การลดต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้า
•การจัดหาอุปกรณ์ฉุกเฉิน
•การอธิบายกฎระเบียบที่ต้ังไว้อย่างละเอียดให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
•ประเมินความเสี่ยง & แนะนําผู้ใช้น้ํา
•แจกแจงขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยอย่างละเอียดให้แก่ผู้เก่ียวข้อง

ปรับปรุงการจัดการความต้องการ (ในทุกส่วน / การใช้งาน)
•การจํากัดการใช้งานน้ําเพ่ือการเกษตร
• จํากัด การใช้งานน้ําในภูมิภาค
•การตรวจสอบการดําเนินงานของอ่างเก็บน้ํา
•ส่งน้ําจากการใช้ท่ีกําหนด
•ช้ันหินอุ้มน้ําแบบร่างเกิน (ช่ัวคราว)
•การตรวจสอบภาษีการใช้น้ํา
•การปันส่วนน้ําประปา
•การรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักและความตระหนักรู้
•การปรับกรอบกฎหมายและสถาบัน
•เจรจาการถ่ายโอนระหว่างภาค
•เครือข่ายการกระจายคู่สําหรับการจัดหาน้ําด่ืม
•การนําท่ีเก็บข้อมูลติดตัวไป
•การใช้ร่วมกัน

Emergency

Duration Sector



 
แผนทีแ่สดงลุ่มนํ้าพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง  ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ(ถ้ามี) 



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็กปี พ.ศ.2562 

 
 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลางปี พ.ศ.2562 

 
 

 

 

 

แผนระยะสัน้ปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565 

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

1.
อาคารบังคับน้ําบ้านห้วยห้อมพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา 
คสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

 แม่สามแลบ  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 01 0118                  -                    -              9.5000

2.
อาคารบังคับน้ําบ้านสิวาเดอพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา 
คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ

 ห้วยผา  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              250.00            9.0000

3.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยผ้ึง โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําปาย(ท่าโป่งแดง)

 หมอกจาํแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              600.00            7.5000

4.
ระบบส่งน้ําบ้านทบศอก  โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา

 สบป่อง  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0102                  -                80.00            8.5000

5. ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ําในถ้ํา ตามพระราชดําริ(ถ้ําน้ําฮูรายทาง)  ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -            1,200.00            5.0000

6. ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ํา ฝายปางหมู  ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -            1,500.00            9.0000

7.
ปรับปรุงระบบผันน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ฮ่องสอน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ท่าผาปุ้ม  แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 01 0110                  -            1,500.00          13.0000

8. สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแม่เต๋ีย  แม่นาเติง  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102               0.07            600.00          20.0000
9. ฝายบ้านนาจลองพร้อมระบบส่งน้ํา  ท่าผาปุ้ม  แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 01 0109               0.07          1,000.00          40.0000

10. ฝายห้วยหาดตะลานพร้อมระบบส่งน้ํา
 พระธาตุ
ผาแดง

 แม่สอด  ตาก 01 0118                  -            1,000.00          31.5000

11. ฝายบ้านพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน้ํา ระยะท่ี 2  แม่กุ  แม่สอด  ตาก 01 0118               0.03                  -              9.0000
12. ฝายทดน้ําบ้านปูเตอร์พร้อมระบบส่งน้ํา  พะวอ  แม่สอด  ตาก 01 0118                  -                    -            18.1500
13. ประปาภูเขาบ้านปางส่างคํา  ช่องแคบ  พบพระ  ตาก 01 0118               0.05                  -            16.0900
14. ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านช่องแคบ แห่งท่ี 2          19.2500

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

(ล้านบาท)

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดกลาง

1. อ่างเก็บน้ําแม่สอดตอนบน
 พระธาตุ
ผาแดง

 แม่สอด  ตาก 01 0118              13.33                  -           445.1986

ลุ่มนํ้า
 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

(ล้านบาท)
ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด



โครงการกลาง 4 แห่ง, โครงการขนาดเล็ก 10 แห่ง  

ความจุ 26.43 ล้านลูกบาศก์เมตร, พ้ืนที่ชลประทาน 57,350 ไร่ 

 
แผนทีแ่สดงลุ่มนํ้าพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง  ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็กปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565 



 
 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็กปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565 (ต่อ) 

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

1.
อาคารบังคับน้ําบ้านช่างหม้อหลวงพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บ
น้ําคสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

 ป่าแป๋  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0110                  -                    -            10.0000

2.
อาคารบังคับน้ําบ้านทีชะพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. 
โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย

 สบเมย  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 01 0118                  -                    -              9.0000

3.
อาคารบังคับน้ําห้วยไร่และอาคารบังคับน้ําห้วยผาพร้อมระบบ
ส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยฮะ

 เมืองแปง  ปาย  แม่ฮองสอน 01 0102                  -              500.00          13.0000

4.
ระบบส่งน้ําฝายห้วยจอง (เพ่ิมเติม)  โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระ
แม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําปาย(ท่าโป่งแดง) บ้านแม่ส่วยอู

 ผาบ่อง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              200.00            9.5000

5.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายนาหมากปิน โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระ
แม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา

 ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              450.00            8.0000

6.
ฝายห้วยหมาก(ลาง)ลูกท่ี 2  พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการรักษ์น้ํา
เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง

 ห้วยโป่ง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0106                  -              600.00          15.0000

7.
อาคารบังคับน้ําหัวยร่องแห้ง พร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ํา
ช่วยเหลือราษฎรบ้านปางคอง) โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน ลุ่มน้ําของ

 นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              250.00            9.8000

8.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายโท้งหลวง โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ

 นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              200.00            6.5000

9. ฝายห้วยดอกแกพร้อมระบบส่งน้ํา  เวียงเหนือ  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102                  -              150.00            7.0000
10. ฝายห้วยหกตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ํา  เวียงเหนือ  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102                  -              350.00          15.0000

11.
ปรับปรุงระบบผันน้ําอ่างเก็บน้ําม่อนตะแลง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ระยะที่ 1)

 ผาบ่อง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -            1,000.00          15.0000

12.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยตาม
พระราชดําริ

 ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              200.00            9.5000

13.
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําฝายปางตองเส้นเล็ก อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

 หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0113                  -              500.00            6.0000

14. ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยเด่ือ  ผาบ่อง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              150.00            6.5000
15. ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยโป่งจันทร์  ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              500.00          10.0000
16. ปรับปรุงฝายบ้านไม้สะเป่พร้อมระบบส่งน้ํา  ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              400.00          15.0000
17. สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านแม่สุ 2  แม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 01 0110                  -            1,500.00          25.0000

18.
อาคารบังคับน้ําบ้านแม่สะก๊ึดพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา 
คสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

 ท่าผาปุ้ม  แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 01 0108                  -                    -            12.0000

19.
อาคารบังคับน้ําบ้านบุญเลอพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา 
คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ

 แม่สามแลบ  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 01 0118                  -                    -              9.0000

20.
ฝายบ้านหัวแม่เมืองพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผล
โครงการหลวงบ้านป่าเก๊ียะใหม่

 เวียงเหนือ  ปาย  แม่ฮองสอน 01 0102                  -              350.00          11.0000

21.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่เด่ือ โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําปาย(ท่าโป่งแดง)

 ห้วยโป้ง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              130.00          10.0000

22.
ปรับปรุงรางริน ค.ส.ล.นาตึงปุ่ง โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา

 ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              260.00            5.0000

23.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยอื้น โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา

 หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              260.00            8.0000

24.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายพอนอคี ลูกท่ี 2 โครงการรักษ์น้ําเพ่ือ
พระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง

 ห้วยโป่ง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0106                  -              200.00            9.5000

25. ก่อสร้างระบบส่งน้ําฝายต้นน้ําบ้านผาเผือก  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -                    -              4.0000
26. ฝายห้วยปุงยาม(ตอนบน) พร้อมระบบส่งน้ํา  นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              190.00            8.5000
27. ฝายห้วยปุงยาม(ตอนล่าง) พร้อมระบบส่งน้ํา  นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              260.00          18.0000
28. ก่อสร้างอาคารรับน้ําเข้า แม่น้ําปายพร้อมระบบส่งน้ํา  เวียงเหนือ  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102                  -              300.00          13.0000
29. ฝายห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ํา  เวียงเหนือ  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102                  -              220.00          10.3000
30. ฝายห้วยช้างแก้วพร้อมระบบส่งน้ํา  แม่นาเติง  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102                  -              160.00          18.7000
31. ฝายห้วยหกตอนบน 2  พร้อมระบบส่งน้ํา  แม่นาเติง  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102                  -              160.00            6.4000
32. ฝายห้วยปางหม้อพร้อมระบบส่งน้ํา  ถ้ําลอด  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -                90.00          26.3000

33.
ปรับปรุงระบบผันน้ําอ่างเก็บน้ําม่อนตะแลง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ระยะที่ 2)

 ผาบ่อง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -            1,000.00          15.0000

34. ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยขาน  หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              250.00            5.0000

35. ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายไม้ล้น  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              400.00          10.0000

36.
อาคารบังคับน้ําบ้านไก่ดําพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ําคสล. 
จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

 ป่าแป๋  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0110                  -                    -            10.0000

37.
อาคารบังคับน้ําบ้านห้วยไชยยงค์พร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บ
น้ํา คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย

 สบเมย  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 01 0118                  -                    -              9.0000

38.
อาคารบังคับน้ําบ้านห้วยโป่งอ่อน พร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ํา
ช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยโป่งอ่อน) โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา

 หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              500.00            9.7000

39.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่สุริน โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง

 ขุนยวม  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0106                  -              200.00            8.5000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

(ล้านบาท)



 
 

 

 

 

 

 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลางปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565 

หลัก ย่อย

40.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําของ โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ

 นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              450.00            9.5000

41. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําฝายบ้านแอลา  ถ้ําลอด  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -                80.00            5.6000
42. ฝายห้วยเฮื่อพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              250.00          14.5000
43. ฝายบ้านน้ําจางพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              200.00            9.5000
44. ฝายห้วยปางตองพร้อมระบบส่งน้ํา  นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -                90.00          14.7000

45.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยเขียดแลว (จัดหาน้ําสนับสนุน
โครงการเพาะเล้ียงและขยายพันธ์ุเขียวแลว)

 หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              250.00            7.0000

46. ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหหมากส้มขอน  หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              200.00          10.0000

47. ฝายแม่หารพร้อมระบบส่งน้ํา  บ้านกาศ  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.07          2,000.00          45.0000
48. ฝายสอตือพร้อมระบบส่งน้ํา  ขุนยวม  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.06            500.00          32.0000
49. อ่างเก็บน้ําห้วยบ่อคี  เมืองปอน  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.53            600.00          37.0000
50. อ่างเก็บน้ําห้วยช้างตาย  ขุนยวม  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.50            500.00          40.5000
51. อ่างเก็บน้ําห้วยผักปิ้ง  ขุนยวม  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.24            400.00          31.5000
52. อ่างเก็บน้ําบ้านแม่ปอน  เมืองปอน  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               3.70          2,300.00          21.0000
53. อ่างเก็บน้ําห้วยซ่อมพร้อมระบบส่งน้ํา  เมืองปอน  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0113               0.98            950.00          52.0000
54. อ่างเก็บน้ําห้วยปูน  แม่ยวม  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0111               0.43            350.00          23.0000
55. ฝายพา กอ ปู พร้อมระบบส่งน้ํา  บ้านกาศ  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.05          2,000.00          42.0000
56. อ่างเก็บน้ําห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ํา  แม่อูคอ  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.36            500.00          30.0000
57. อ่างเก็บน้ําบ้านน้ําดิบ  แม่ยวม  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.35            500.00          17.0000
58. อ่างเก็บน้ําในแปง (ห้วยโป่ง)  เมืองแปง  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102               0.60            500.00          30.0000
59. อ่างเก็บน้ําแม่งูด  แม่คะตวน  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 01 0111               0.35            200.00          25.0000
60. ฝายนาปางแยพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105               0.05            250.00          20.3000
61. อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหนํา  แม่ลาหลวง  แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.65            800.00          35.0000
62. อ่างเก็บน้ําบ้านพะมอลอ พร้อมระบบส่งน้ํา  บ้านกาศ  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.02            150.00          20.0000
63. อ่างเก็บน้ําห้วยผักเผ็ด  ขุนยวม  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.15            300.00          28.0000

64. ฝายทุ่งยาง
 ด่านแม่ละ

เมา
 แม่สอด  ตาก 01 0117               0.01                  -            20.0000

65. ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านช่องแคบ  ช่องแคบ  พบพระ  ตาก 01 0118                  -                    -            23.1000
66. สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านวังผา  แม่จะเรา  แม่ระมาด  ตาก 01 0118                  -            1,000.00          20.0000

ลุ่มนํ้า
 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

(ล้านบาท)
ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนระยะกลางปี 2566-2570 

โครงการกลาง 5 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 1 แห่ง 

ความจุ 10.24 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 12,200 ไร ่

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดกลาง
1. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยม่วงก๋อน  เวียงใต้  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102               1.16          1,700.00         478.6616
2. โครงการฝายคอ  ขุนยวม  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108                  -            1,500.00          50.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

(ล้านบาท)



 
แผนทีแ่สดงลุ่มนํ้าพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง  ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็กปี พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 

Water resources Agriculture Other

การเพ่ิมเติมแหล่งนํ้าต้นทุน
• การเพิม่ความจุของแหล่งน้ําต้นทุน
• การพฒันาการวิธีการถ่ายโอนน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ
• ค้นหาทรัพยากรน้ําต้นทุนแหล่งใหม่ท่ีมีศักยภาพ
• การเพิม่ประสิทธิภาพท่อระบายน้ําและคลอง
• การเติมน้ําใต้ดิน
• การเพิม่ประสิทธิภาพของแหล่งน้ําขนาดเล็ก
• การปรับกรอบกฎหมายและสถาบัน
• การตกตะกอนประดิษฐ์
• การแยกเกลือจากน้ํากร่อยและน้ําเกลือ
• การบําบัดน้ําและการนําน้ําเสียกลับมาใช้ซํ้า / การรีไซเคิล

การปฏิบัติและเทคนิคทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์การเกษตร
• การปฏิสนธิที่เหมาะสม
• ไม่มีการไถพรวน / ลดการไถพรวนระบบ
• ระบบหมุน / ครอบตัด
• อัตราการเพาะ / ความหนาแน่น
• กําจัดวัชพชื / ดัดแปลงการจัดการศัตรูพชื
• การเตรียมดินคลุมดิน / ดัดแปลง
• การทําสตริป
• ประกันภัยพชืผล

มาตรการอ่ืน ๆ
• การศึกษาน้ําในภูมิภาค
• การสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
• การสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหาร
• การสนับสนุนพลังงาน
• การสนับสนุนการขนส่ง
• การสนับสนุนการท่องเท่ียว
• การสนับสนุนอุตสาหกรรม
• การสนับสนุนไฟป่า

การปรับปรุงการจัดการความต้องการ (ในทุกส่วน / การใช้งาน)
• จํากัดการใช้งานน้ําเพือ่การเกษตร
• ทบทวนการบริหารและจัดสรรน้ํา
• ตรวจสอบการวัดแสงการพยากรณ์
• การใช้ร่วมกับแหล่งน้ําต้นทุนอ่ืน (น้ําผิวดิน - ดิน)
• ทบทวนหลักการศึกษาเพือ่บริหารจัดการน้ํา
• ตรวจสอบอัตราภาษีการใช้น้ํา
• ปรับกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้น้ําเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการทํางานของเจ้าหน้าท่ี

ภาคปศสัุตว์
• อุปกรณ์การด่ืม
• สมดุลปศุสัตว์ในพืน้ท่ีชลประทาน
• การจัดการทุ่งหญ้าและกําลังการผลิตสนับสนุน
• การใช้อาหารและอาหารสัตว์พืน้เมือง
• พนัธุกรรมของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม / การใช้น้ําตํ่า
• ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับนักอภิบาล
• อาหารสัตว์สํารอง
• แหล่งอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่ธรรมดา

Duration Sector

Medium



 
 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลางปี พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

1.
อาคารบังคับน้ําบ้านห้วยห้าใหม่พร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. จัดหาน้ําสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

 ห้วยห้อม  แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 01 0108                  -                    -            10.0000

2.
อาคารบังคับน้ําบ้านสบเมยพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สามแลบ

 แม่สามแลบ  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 01 0118                  -                    -              9.0000

3.
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายนาปลาจาด โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะ
งา

 ห้วยผา  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              250.00          15.0000

4. ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายนาออกน้ํา โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา  หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -                    -              5.0000

5.
อาคารบังคับน้ําบ้านทุ่งมะขามป้อม พร้อมระบบส่งน้ํา  (จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่ง
มะขามป้อม) โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง

 ห้วยโป่ง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0106                  -              450.00            9.9000

6.
อาคารบังคับน้ําบ้านซอแบะ พร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านซอแบะ) 
โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ

 นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              260.00            9.9000

7. ฝายห้วยแม่ละนาตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              350.00          27.7000
8. ฝายบ้านผาแดงพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -                60.00          14.6000
9. ฝายบ้านไม้ลันพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              160.00          15.6000
10. ฝายห้วยแม่ละนาตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              200.00          17.0000
11. ปรับปรุงฝายแก่นฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา  ห้วยโป่ง  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -              350.00          10.0000

12. ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายฝายนามน โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา  ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -                80.00          15.0000

13. ปรับปรุงรางรินนาตึงซ่ึม โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา  หมอกจําแป่  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -                    -              5.0000

14. ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหารเด็ด โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ  นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              130.00          10.0000
15. ฝายห้วยผาเผือกพร้อมระบบส่งน้ํา  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              250.00            9.8000
16. ฝายห้วยลางฮักพร้อมระบบส่งน้ํา  นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              150.00          11.0000
17. ฝายห้วยปุงยับพร้อมระบบส่งน้ํา  นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              200.00          17.6000
18. ฝายห้วยปางอุงพร้อมระบบส่งน้ํา  นาปู่ป้อม  ปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน 01 0104                  -              120.00            6.2000
19. อ่างเก็บน้ําห้วยไม้ข้าวหลาม พร้อมระบบส่งน้ํา  เมืองปอน  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               2.50          1,200.00          30.0000
20. อ่างเก็บน้ําห้วยขาน  เมืองปอน  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.35            300.00          30.0000
21. อ่างเก็บน้ําห้วยยาง  เมืองปอน  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               0.60            200.00          32.0000
22. ฝายห้วยไม้ซางพร้อมระบบส่งน้ํา  แม่ลาหลวง  แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 01 0109               0.35            200.00          35.0000
23. อ่างเก็บน้ําห้วยแห้ง  บ้านกาศ  แม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน 01 0108               1.13            500.00          45.0000
24. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ซอน้อย  เมืองปอน  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108               3.60            980.00          40.5000
25. ฝายพะโขโหล่  ปางหมู  เมือง  แม่ฮ่องสอน 01 0105               0.07            180.00          40.0000
26. อ่างเก็บน้ําม่วงสร้อย  แม่นาเติง  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0105                  -            1,400.00          40.0000
27. ระบบส่งน้ําฝายแม่เงา (ระยะท่ี 2)  แม่เงา  ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 01 0108                  -              150.00          15.0000
28. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ก๊ีดหลวงตอนบน  แม่กาษา  แม่สอด  ตาก 01 0117                  -                    -            25.0000
29. อ่างเก็บน้ําหนองบัว  แม่อุสุ  ท่าสองยาง  ตาก 01 0116                  -                    -            23.0000
30. ฝายบ้านแม่ตาวกลาง 2 แห่ง  แม่ตาว  แม่สอด  ตาก 01 0118                  -                    -              7.0000
31. ฝายบ้านแม่ตาวใต้  แม่ตาว  แม่สอด  ตาก 01 0118                  -                    -              7.0000
32. ฝายโรงเรียนญาณวิศิษฎ์  พะวอ  แม่สอด  ตาก 01 0117                  -                    -            15.0000
33. อ่างเก็บน้ําห้วยหินฝน  แม่ปะ  แม่สอด  ตาก 01 0117                  -                    -            40.0000

34. อ่างเก็บน้ําบ้านปางส้าน พร้อมระบบส่งน้ํา
 ด่านแม่ละ

เมา
 แม่สอด  ตาก 01 0117                  -                    -            30.0000

35. อ่างเก็บน้ําห้วยขนุน  แม่กาษา  แม่สอด  ตาก 01 0117               3.00                  -            25.0000
36. ฝายพร้อมระบบส่งน้ํา (ประปาภูเขา) บ้านแม่พูล  แม่อุสุ  ท่าสองยาง  ตาก 01 0117                  -                    -            10.0000
37. แก้มลิงบ้านผ่านศึกพัฒนาพร้อมอาคารประกอบ  วาเลย์  พบพระ  ตาก 01 0118                  -                    -            20.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ



 
 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดใหญ่ปี พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 

 

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดกลาง
1. โครงการอ่างเก็บน้ําแม่น้ําปายตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา  เวียงเหนือ  ปาย  แม่ฮ่องสอน 01 0102              10.00          9,000.00         250.0000
2. โครงการอ่างเก็บน้ําแม่ฮอง  นาเกียน  อมก๋อย  เชียงใหม่ 01 0112                  -                    -           148.0000
3. โครงการอ่างเก็บน้ําแม่น้ําเงา  สบโขง  อมก๋อย  เชียงใหม่ 01 0113                  -                    -           200.0000
4. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ริดเย็น  บ่อหลวง  ฮอด  เชียงใหม่ 01 0112                  -                    -           204.0000

ลุ่มนํ้า
 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดใหญ่
1. โครงการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนเขื่อนภูมิพล  สบเงา  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 01 0113                  -                    -       66,000.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ


