
ลุ่มนํ้ากก 

 

แผนท่ีแสดงพ้ืนที่เส่ียงต่อการเกิดภยัแล้งสูง กลาง ตํ่า 



 แนวทางบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

Duration 
Sector 

Water resources Agriculture Other 

Emergency 

การเพิม่เติมแหล่งน้ําต้นทุน 
•การเพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
แหล่งนํ้าตน้ทุน 
•การปรับกรอบกฎหมายเพ่ือใหส้ามารถให้
เจา้หนา้ท่ีเขา้ปฏิบติังานไดท้นัที 
•คน้หาทรัพยากรสแตนดบ์ายใหม่ (สาํหรับเหตุ
ฉุกเฉิน) 
•การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
เพิ่มเติม 
•จดัหาอุปกรณ์ขดุเจาะ หรือเคร่ืองจกัรใหญ่ท่ี
จาํเป็น 
ปรับปรุงการจัดการความต้องการ (ในทุกส่วน / 

การใช้งาน) 
•การจาํกดัการใชง้านนํ้าเพื่อการเกษตร 
• จาํกดั การใชง้านนํ้ าในภูมิภาค 
•การตรวจสอบการดาํเนินงานของอ่างเกบ็นํ้า 
•ส่งนํ้าจากการใชท่ี้กาํหนด 
•ชั้นหินอุม้นํ้ าแบบร่างเกิน (ชัว่คราว) 
•การตรวจสอบภาษีการใชน้ํ้ า 
•การปันส่วนนํ้าประปา 
•การรณรงคเ์พื่อสร้างความตระหนกัและความ
ตระหนกัรู้ 
•การปรับกรอบกฎหมายและสถาบนั 
•เจรจาการถ่ายโอนระหวา่งภาค 
•เครือข่ายการกระจายคู่สาํหรับการจดัหานํ้าด่ืม
•การนาํท่ีเกบ็ขอ้มูลติดตวัไป 
•การใชร่้วมกนั 

ผลผลิตทางการเกษตร 
•การใชป้ระโยชน์จากแหล่งชลประทาน
เพิ่มเติมซ่ึงสามารถระดมกาํลงันํ้าและใหบ้ริการ
ในระยะสั้น 
•การอนุรักษน์ํ้ าในดิน 
•การเตือนล่วงหนา้ขอ้มูลและคาํแนะนาํแก่
เกษตรกร 
•การกาํจดัวชัพืช 
•การเตือนล่วงหนา้ / คาํแนะนาํแก่ผูเ้ล้ียงสัตว์
•การถ่ายโอนหรือยา้ยตาํแหน่งของสัตวเ์ล้ียง
เม่ือเป็นไปได ้
•คน้หาแหล่งนํ้าท่ีมีศกัยภาพสาํหรับกรณี
ฉุกเฉิน 
•ปรับความเคม็ของนํ้าใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้
•สินคา้คงคลงัอยา่งรวดเร็วของศกัยภาพการ
เล้ียง 
•การจดัหารท่ีพกัอาศยัชัว่คราว 

มาตรการอ่ืนๆ 
•การจดัสรรนํ้าชัว่คราว (ตามลาํดบั
ความสาํคญัในการใชง้านท่ีไดรั้บ
มอบหมาย) 
•การลดตน้ทุนการขนส่งและการ
กระจายสินคา้ 
•การจดัหาอุปกรณ์ฉุกเฉิน 
•การอธิบายกฎระเบียบท่ีตั้งไวอ้ยา่ง
ละเอียดใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
•ประเมินความเส่ียง & แนะนาํผูใ้ช้
นํ้ า 
•แจกแจงขั้นตอนการแจง้เตือนภยั
อยา่งละเอียดใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

Long 

การเพิม่เติมแหล่งน้ําต้นทุน 
• การเพิ่มความจุของแหล่งนํ้าตน้ทุน 
• การพฒันาการวิธีการถ่ายโอนนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
• คน้หาทรัพยากรนํ้ าตน้ทุนแหล่งใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพ 
• การเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายนํ้ าและคลอง
• การเติมนํ้าใตดิ้น 
• การเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งนํ้ าขนาดเลก็
• การปรับกรอบกฎหมายและสถาบนั 
• การตกตะกอนประดิษฐ ์
• การแยกเกลือจากนํ้ากร่อยและนํ้ าเกลือ 
• การบาํบดันํ้ าและการนาํนํ้าเสียกลบัมาใชซ้ํ้ า / 
การรีไซเคิล 
การปรับปรุงการจัดการความต้องการ (ในทุก
ส่วน / การใช้งาน) 
• จาํกดัการใชง้านนํ้ าเพื่อการเกษตร 

การปฏิบัติและเทคนิคทางวัฒนธรรมเพือ่การ
อนุรักษ์การเกษตร 
• การปฏิสนธิท่ีเหมาะสม 
• ไม่มีการไถพรวน / ลดการไถพรวนระบบ 
• ระบบหมุน / ครอบตดั 
• อตัราการเพาะ / ความหนาแน่น 
• กาํจดัวชัพืช / ดดัแปลงการจดัการศตัรูพืช 
• การเตรียมดินคลุมดิน / ดดัแปลง 
• การทาํสตริป 
• ประกนัภยัพืชผล 
 
 
 
 
 
ภาคปศุสัตว์ 
• อุปกรณ์การด่ืม 
• สมดุลปศุสัตวใ์นพื้นท่ีชลประทาน 

มาตรการอ่ืน ๆ 
• การศึกษานํ้าในภูมิภาค 
• การสนบัสนุนงานดา้นสุขภาพ 
• การสนบัสนุนความมัน่คงดา้น
อาหาร 
• การสนบัสนุนพลงังาน 
• การสนบัสนุนการขนส่ง 
• การสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
• การสนบัสนุนอุตสาหกรรม 
• การสนบัสนุนไฟป่า  



• ทบทวนการบริหารและจดัสรรนํ้า 
• ตรวจสอบการวดัแสงการพยากรณ์ 
• การใชร่้วมกบัแหล่งนํ้าตน้ทุนอ่ืน (นํ้ าผิวดิน - 
ดิน) 
• ทบทวนหลกัการศึกษาเพื่อบริหารจดัการนํ้า
• ตรวจสอบอตัราภาษีการใชน้ํ้ า 
• ปรับกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชน้ํ้ า
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการทาํงาน
ของเจา้หนา้ท่ี 

• การจดัการทุ่งหญา้และกาํลงัการผลิต
สนบัสนุน 
• การใชอ้าหารและอาหารสัตวพ์ื้นเมือง 
• พนัธุกรรมของสัตวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม / การใช้
นํ้าตํ่า 
• ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับนกัอภิบาล 
• อาหารสัตวส์าํรอง 
• แหล่งอาหารสัตวท่ี์ไม่ใช่ธรรมดา 

 

แผนงานพัฒนาแหล่งน้ํา– เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 
 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 

หลัก ย่อย

1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ี สปก. (สวนส้ม) จังหวัดเชียงใหม่ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 0 1917 165

2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านป่าบง พร้อมระบบส่งน้ํา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 0 2000 9

3 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยเฮ้ียน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 0.4 700 9.8

4 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ใจลูกท่ี 1,3,4 โป่งนํ้าร้อน ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 0 0 18

ลําดับที่ ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

ลุ่มน้ํา ความจุ

เพ่ิมข้ึน 

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

ค่า

ก่อสร้างท้ัง

หลัก ย่อย

1 ประตูระบายน้ําพร้อมขุดลอกลํานํ้าแม่สะก๋ึน หนองหลวง เวียงชัย เชียงราย 03 303 22.9 18,000 200

ลุ่มน้ํา

ลําดับที่ ช่ือแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

ความจุ

เพ่ิมขึ้น 

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

ค่า

ก่อสร้างท้ัง



 

แผนท่ีแสดงลุ่มน้ําพ้ืนที่เส่ียงภัยแล้ง  ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 

 



 แผนระยะสัน้ปี 2563-2565 โครงการกลาง 1 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 4 แห่ง ความจุ 
52.142 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 60150 ไร่ 

 

แผนท่ีแสดงลุ่มน้ําพ้ืนที่เส่ียงภัยแล้ง  ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก ลุ่มแม่น้ํากก ปี 63-65 

 

 

 

 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก ลุ่มแม่น้ํากก ปี 63-65 

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ี สปก. (สวนส้ม) จังหวัดเชียงใหม่ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 1,917.00         -               165.00           

2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านป่าบง พร้อมระบบส่งน้ํา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 -               -               9.00              

3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านแม่มาว พร้อมระบบส่งน้ํา สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 2,000.00         -               9.00              

4 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านต้นผึ้ง พร้อมระบบส่งน้ํา โป่งน้ําร้อน ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 2,200.00         -               6.50              

5 แก้มลิงแม่น้ําฝาง บ้านป่าบง เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 3,800.00         0.38              4.00              

6 คันก้ันน้ําฝางพร้อมขุดลอกลําน้ําสายเก่าบริเวณบ้านสันโค้ง  ระยะท่ี 1 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 03 0305 2,800.00         0.88              19.00             

7 เขื่อนดักตะกอนหยาบเพ่ือป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ําแม่งอน  (ลําน้ําห้วยขานระยะที่1) แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 120.00           -               97.57             

8 คันก้ันน้ําฝางพร้อมขุดลอกลําน้ําสายเก่าบริเวณบ้านสันโค้ง  ระยะท่ี2 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 03 0305 2,800.00         0.88              19.00             

9 ปรับปรุงฝายพร้อมระบบส่งน้ํา (งานจัดหาน้ําสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรพ้ืนท่ีสูงตามพระราชดําริห้วยเมืองงาม) ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 400.00           -               5.00              

10 ปรับปรุงฝายพร้อมระบบส่งน้ํา (งานจัดหาน้ําให้ราษฎรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก) แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 120.00           -               7.00              

11 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยเฮี้ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 700.00           0.40              9.80              

12 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ใจลูกที่ 1,3,4 โป่งน้ําร้อน ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 3,820.00         -               18.00             

13 ปรับปรุงฝายห้วยงู ลูกท่ี 2  พร้อมระบบส่งน้ํา ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 280.00           -               12.00             

14 ปรับปรุงฝายแม่ฮ่างซ้ายพร้อมระบบส่งน้ํา แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 500.00           -               4.50              

15 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยเฮี้ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0305 700.00           0.05              2.00              

16 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้นและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําห้วยเพียงดิน แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 500.00           0.12              6.50              

17 ปรับปรุงระบบส่งน้ําแม่แรง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 350.00           -               10.00             

18 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยบอน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 2,000.00         -               9.00              

19 ปรับปรุงฝายแม่ฮ่างขวาพร้อมระบบส่งน้ํา แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 1,500.00         -               6.00              

20 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยบอน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 2,000.00         -               8.00              

21 ปรับปรุงฝายแม่เผอะและระบบส่งน้ํา ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 500.00           -               8.00              

22 ฝายเมืองงามพร้อมระบบส่งน้ํา ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 03 0305 -               0.09              33.00             

23 ฝายน้ําล้นบ้านหัวนาพร้อมระบบส่งน้ํา ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 -               0.07              32.00             

24 ฝายบ้านทรายแดงพร้อมระบบส่งน้ํา สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 -               0.03              22.00             

25 ฝายน้ํางาม (ลูกท่ี 2) พร้อมระบบส่งน้ํา ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 03 0305 -               0.09              30.00             

26 ฝายห้วยแม่หลักหม่ืน ลูกท่ี 1 พร้อมระบบส่งน้ํา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 -               0.07              13.40             

27 ระบบส่งน้ําฝ่ังขวา (อ่างเก็บน้ําแม่ทะลบหลวง) แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 -               -               30.00             

28 อ่างเก็บน้ําห้วยต้นยาง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 -               0.16              40.00             

29 อ่างเก็บน้ําหนองบัว หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 -               0.19              17.00             

30 อ่างเก็บน้ําห้วยม่วง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 -               1.52              28.00             

31 อ่างเก็บน้ําทุ่งจอ ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 -               1.09              14.00             

32 อ่างเก็บน้ําห้วยประสา แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 -               1.02              18.00             

33 อ่างเก็บน้ําบ้านโป่งใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 -               1.42              26.00             

34 อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 -               0.95              34.00             

35 อ่างเก็บน้ําบ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 -               1.14              35.00             

36 อ่างห้วยม่วง (ฝายลูกที่ 1) แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 -               1.14              35.00             

37 ระบบส่งน้ําฝายห้วยไคร้ (ลูกที่2) ระยะสุดท้าย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 -               0.10              37.00             

38 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ขิ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 -               0.52              40.00             

39 อาคารดักตะกอนละเอียดห้วยแม่งอน แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 15,000.00       0.00              45.00             

40 อาคารดักตะกอนละเอียดห้วยขาน แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 15,000.00       0.00              45.00             

41 อาคารดักตะกอนหยาบห้วยแม่งอน แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 15,000.00       0.00              35.00             

42 อาคารดักตะกอนหยาบห้วยขาน แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 15,000.00       0.00              30.00             

43 ปรับปรุงสะพานน้ํา กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ําคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 03 0305 -               -               6.00              

44 ปรับปรุงระบบส่งน้ํา  คลองซอย  6R - LMC  ฝายเชียงราย แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 03 0305 -               -               5.00              

45 ปรับปรุงคลอง  1R - LMC  ฝายชัยสมบัติ  (ความยาว  4.272  กม.) เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 03 0303 -               -               15.00             

46 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวาฝายทุ่งมนต์ รอบวียง เวียงชัย เชียงราย 03 0305 -               -               10.00             

47 ปรับปรุงระบบส่งน้ํา ฝ่ังขวา ฝายชัยสมบัติ  ระยะ2 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 03 0303 -               -               24.00             

48 ปรับปรุงท่อลอดถนน กม.4+348 คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา RMC  โครงการฝายเชียงราย เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 03 0305 -               -               10.00             

49 ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา RMC  โครงการฝายเชียงราย  เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 03 0305 -               -               15.00             

50 อ่างเก็บน้ําแม่ห่าง กาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 03 0303 200.00           0.03              5.00              

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

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

ลุ่มนํ้า



 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง ลุ่มแม่น้าํกก ปี 63-65 

 
 

แผนระยะกลางปี 2566-2570 โครงการใหญ่ 1 แห่ง โครงการขนาดกลาง 6 แห่ง  

หลัก ย่อย

51 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านต้นง้าวพร้อมระบบส่งน้ํา     (เพ่ิมเติม 59) บัวสลี เมือง เชียงราย 03 0303 -               -               12.00             

52 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสันธาตุ โยนก เขียงแสน เชียงราย 03 0305 -               -               20.00             

53 ฝายบ้านห้วยมะเกล้ียงพร้อมระบบส่งน้ําโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริอุทยานแห่งชาติขุนแจ ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย 03 0303 -               0.00              9.00              

54 ฝายบ้านปางมะกาดพร้อมระบบส่งน้ําโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริอุทยานแห่งชาติขุนแจ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 03 0303 -               0.00              9.80              

55 ฝายบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ําโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริอุทยานแห่งชาติขุนแจ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 03 0303 -               0.00              8.00              

56 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ตาแมว (ระยะที่ 2 ) เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 03 0303 -               1.09              3.00              

57 อาคารรับน้ําและระบบระบายน้ําบ้านป่าตึง ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 03 0303 500.00           -               9.60              

58 ก่อสร้างอาคารประกอบฝายชัยสมบัติ ท่าสาย เมือง เชียงราย 03 0305 2,000.00         -               15.00             

59 โครงการการแก้มลิงหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 03 0305 150.00           0.70              27.00             

60 งานก่อสร้างคันก้ันน้ําหน้าฝายถ้ําวอกฝั่งขวา  พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 03 0303 2,000.00         -               25.00             

61 ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง รอบเวียง เมือง เชียงราย 03 0305 -               -               15.00             

62 โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 6,000.00         0.30              22.00             

63 ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               2.00              

64 ปรับปรุงบ่อพักน้ํา ปากคลองซอย 1R-LMC ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 400.00           0.02              6.00              

65 ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC เมืองพาน พาน เชียงราย 03 0303 2,000.00         -               8.00              

66 ปรับปรุงบ่อพักน้ํา ปากคลองซอย 1R-4L-RMC สันติสุข พาน เชียงราย 03 0303 800.00           0.05              12.00             

67 ปรับปรุงบ่อพักน้ํา สันต้นม่วง สันต้นม่วง แม่ใจ พะเยา 03 0303 400.00           0.03              6.00              

68 ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ป่าก่อดํา แม่ลาว เชียงราย 03 0303 800.00           -               15.00             

69 ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ทรายขาว พาน เชียงราย 03 0303 800.00           -               15.00             

70 ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 03 0303 300.00           -               4.00              

71 ปรับปรุงบ่อพักน้ํา สันขี้เบ้า ม่วงคํา พาน เชียงราย 03 0303 600.00           0.05              9.00              

72 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา  กม. 21+100 RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 03 0303 -               -               1.94              

73 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา  กม. 31+000 RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว แม่เย็น แม่ใจ พะเยา 03 0303 -               -               1.58              

74 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย  กม. 9+000 LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ เมือง เชียงราย 03 0303 -               -               15.00             

75 อาคารที่ทําการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               12.00             

76 บ้านพักคนงาน (8 ครอบครัว) 2 หลัง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               4.00              

77 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว 2  หลัง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               2.26              

78 ป้อมยามโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว  1  แห่ง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               0.10              

79 รั้วที่ทําการ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว  1 แห่ง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               2.00              

80 เสาธง สูง 12 เมตร ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               0.10              

81 ป้ายโครงการ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               0.35              

82 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               1.50              

83 บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว 2  หลัง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               2.26              

84 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว 2  หลัง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               1.00              

85 บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว 2  หลัง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               1.60              

86 ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะท่ี 3 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 183,000.00      0.45              14.00             

87 ซ่อมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย,ขวา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 183,000.00      -               11.00             

88 งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลําน้ําสรวย เขื่อนแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 03 0304 2,000.00         -               18.00             

89 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 03 0303 -               -               8.00              

90 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 03 0304 1,700.00         73.00             3.81              

91 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 03 0304 1,700.00         73.00             127.03           

92 ฝายห้วยป่าก้าพร้อมระบบส่งน้ํา เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 03 0303 -               0.00              6.00              

93 ฝายหนองปลาหมอบน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 03 0305 500.00           0.03              12.00             

94 ฝายคลองสามแสนพร้อมระบบส่งน้ํา ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 03 0305 -               0.02              10.00             

95 ปรับปรุงระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ ปตร.เจ้าวรการบัญชา ธารทอง พาน เชียงราย 03 0303 2,000.00         -               15.00             

ลุ่มนํ้า
 พ้ืนท่ีชลประทาน

เพ่ิมขึ้น (ไร่)
 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

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

หลัก ย่อย

โครงการชลประทานขนาดกลาง
1  โครงการอ่างเก็บน้ําแม่นาวาง บ้านหลวง แม่อาย  เชียงใหม่ 03 0302        15,000.00              10.48         650.0000

2  โครงการระบบส่งน้ําแม่ทะลบฝั่งขวา แม่ทะลบ ไชยปราการ  เชียงใหม่ 03 0302          2,000.00                  -            94.0000

3  โครงการอ่างเก็บน้ําแม่อาย มะลิกา แม่อาย  เชียงใหม่ 03 0302          2,000.00               2.54         100.0000

4  โครงการอ่างเก็บน้ําแม่ข่าหลวง แม่ข่า ฝาง  เชียงใหม่ 03 0302          2,000.00               2.00          36.0000

5  โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกาวิละ แม่สาว แม่อาย  เชียงใหม่ 03 0302          1,300.00               1.60          17.0000

6  อ่างเก็บน้ําแม่ตาช้าง พร้อมระบบส่งน้ํา ป่าแดด แม่สรวย  เชียงราย 03 0303        13,000.00              32.00         800.0000

ลําดบัท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ค่าก่อสร้างท้ัง
โครงการ

(ล้านบาท)



ความจุ 82.44 ล้านลูกบาศก์เมตร พืน้ท่ีชลประทาน 149,700 ไร ่

แผนท่ีแสดงลุ่มน้ําพ้ืนที่เส่ียงภัยแล้ง  ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ 



ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดใหญ ่ 

 

 

 

 

 

 

 

หลัก ย่อย

1 ปรับปรุงฝายแม่เผอะและระบบส่งนํ้า ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ 03 0302  - 0 8

2 อ่างเก็บน้ําหนองบัว หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 0.17 2500 17

3 อ่างเก็บน้ําห้วยม่วง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 1.5 1500 28

4 อ่างเก็บน้ําทุ่งจอ ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 0302 1.076 1600 14

5 อ่างเก็บน้ําห้วยประสา แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 1 700 18

6 อ่างเก็บน้ําบ้านโป่งใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 1.4 1000 26

7 อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 0.95 3400 34

8 อ่างเก็บน้ําบ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 1.125 10000 35

9 อ่างห้วยม่วง (ฝายลูกท่ี 1) แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 03 0302 1.125 1500 35

10 ระบบส่งนํ้าฝายห้วยไคร้ (ลูกท่ี2) ระยะสุดท้าย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 03 0302 0.074 3000 37

ลําดับท่ี ช่ือแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

ความจุ

เพ่ิมขึ้น 

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

ค่า

ก่อสร้างท้ัง

ลุ่มน้ํา

หลัก ย่อย

1 โครงการอ่างเก็บน้ําปางมะขามป้อม ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 03 302 14.98 40,000 500.0000

2 อ่างเก็บนํ้ายางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 03 303 53 55,000 0.0000

3 อ่างเก็บนํ้าแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 03 303 0 0 0.0000

4 ประตูระบายนํ้าบ้านป่าตึงงาม ศรีดอนชัย เทิง เชียงราย 03 303 1.16 5,500 0.0000

5 ประตูระบายนํ้าบ้านใหม่สันทราย สันทรายงาม เทิง เชียงราย 03 303 0 6,500 0.0000

6 ประตูระบายนํ้าหนองบัว เวียง เทิง เชียงราย 03 303 4.88 17,500 0.0000

ลําดับท่ี ช่ือแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

ลุ่มน้ํา ความจุ

เพ่ิมขึ้น 

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

ค่า

ก่อสร้างท้ัง

หลัก ย่อย

1 โครการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานในลุ่มนํ้าฝาง ตําบลศรีดง

เย็น

อําเภอไชย

ปราการ

เชียงใหม่ 03 302 0 0 950

ลุ่มน้ํา ความจุ

เพ่ิมขึ้น 

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

ค่า

ก่อสร้างท้ังลําดับท่ี ช่ือแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด


