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ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนแมบ่ทการพัฒนาลุ่มน้ าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงาน
ระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID NO.1) ของ
อธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่        
4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและงบประมาณ          

ทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน  

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับ
จังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (AREA BASE) และพิจารณา
ศักยภาพตั้งแต่ระดับลุ่มน้ าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูลแผนงาน
โครงการ ต่อไป 
 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั้น ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา  ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK AREA BASE : MTEF) ของ   

กรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั้นจึงท าการทบทวน 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง ความซ้ าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความ
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งการขาดแคลนน้ า อุทกภัย และคุณภาพน้ า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  

ก่อนจัดท าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะ
กลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั้งนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

 
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 

 
จังหวัดเชียงรายจากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์  (Agri Map 

Online) มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,584.19 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,240,121 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 11.6 
ของเนื้อที่ในภาคเหนือตอนบน สูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 416 เมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพม่า  
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดล้าปาง และจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตกติดต่อกับ สหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิอากาศแบบสรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่หอบเอาความหนาวเย็น
จากไซบีเรีย พัดผ่านประเทศจีน เข้าสู่ภาคเหนือของไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบเอาความชุ่มชื้น
จากมหาสมุทรอินเดีย จึงท้าให้อากาศเย็นมากในช่วงเดือน มกราคม และฝนตกมากในช่วงสิงหาคม
เนื่องจากมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่า จึงท้าให้มีอุณหภูมิและฤดูกาลแตกต่างกันมาก อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนจะเริ่มจากกลาง ก.พ. - พ.ค. มีอุณหภูมิสูงสุดราว 40 
องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มจากกลาง พ.ค.-ต.ค. มีอุณหภูมิเฉลี่ยราว 27 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวจะเริ่มจาก
กลาง ต.ค.- ก.พ. มีอุณหภูมิต่้าสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส  

 
ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 19.7 - 27.3 24.5 

 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 64 - 84 76.2 

 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อ  ชั่วโมง 1.0-1.6 1.3 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร *80.1 – 149.9 1,339.4 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร *10 – 357.5  1,716.9 
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รูปที่ 1-1 แสดงแผนที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าย่อย จังหวัดเชียงราย 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7,240,121  ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้ากก และ
ลุ่มน้้าวัง ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

           จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (AGRI MAP ONLINE) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็น พ้ืนที่เกษตรกรรม 3,747,330 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 51.75 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 19.44 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 37.55 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-1 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเชียงราย  

สัญลักษณ ์ การใช้ที่ดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

A0 ไร่นาสวนผสม 1,181 0.02 

A1 นาข้าว 1,407,286 19.44 

A2 พืชไร่ 1,111,006 15.35 

A3 ไม้ยืนต้น 532,591 7.36 

A4 ไม้ผล 357,949 4.94 

A5 พืชสวน 9,669 0.13 

A6 ไร่หมุนเวียน 268,852 3.71 

A7 ปศุสัตว ์ 18,420 0.25 

A8 พืชน้้า 97 0.00 

A9 เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 19,615 0.27 

F พื้นที่ป่าไม ้ 2,822,795 38.99 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 196,367 2.71 

U พื้นที่ชุมชนและ  สิ่งปลูกสร้าง 388,352 5.36 

W พื้นที่น้้า 105,940 1.46 

รวม 7,240,120 100.00 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดเชียงราย (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

        จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (AGRI MAP ONLINE) กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภท
ดินในพื้นท่ีลาดสูงชัน มีเนื้อที่ร้อยละ 49.72 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดเชียงราย 

ประเภท 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร ่ ร้อยละ 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 3,599,971 49.72 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 1,815,368 25.07 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 1,423,655 19.66 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 401,126 5.54 

รวม 7,240,120 100.00 
 ที่มา : Agri Map (2561) 

1.4  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1  ประชากร  

    ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงรายมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 389,028 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 153,218 ครัวเรือนจ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,287,615 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรใน
อนาคตของจังหวัดเชียงราย เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการ
จ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัด
เชียงรายมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.16 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวน
ประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,586,901 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4  

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 1,287,615 

2565 1,376,149 

2570 1,443,091 

2575 1,513,289 

2580 (อนาคต 20 ปี) 1,586,901 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3  แผนที่ดิน จังหวัดเชียงราย (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้ 

  ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงราย (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 99,827 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 26 ของประเทศ และล้าดับที่ 4 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
71.74 และภาคเกษตรร้อยละ 28.25 โดยมีรายได้เฉลี่ย 11,809 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.4.3  สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงรายมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 389,028 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 153,218 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.25 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่
ปลูกในจังหวัดเชียงราย มีดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5  ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปีพ.ศ. 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี 584 552 556 

ข้าวนาปรัง 685 668 686 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 675 648 699 

มันส้าปะหลัง 3,256 3,080 3,140 

ยางพารา 186 193 206 

ปาล์มน้้ามัน 1,237 1,156 1,173 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 

แหล่งน้้าธรรมชาติ จังหวัดเชียงรายมีหนองน้้าตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 280 แห่ง คิดเป็นพื้นที่
รวม 205 ตารางกิโลเมตร หนองน้้าใหญ่ที่สุดคือ หนองหลวง อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเวียงชัย และอ้าเภอ
เมือง รองลงมาได้แก่ หนองบงคาย อยู่ในเขตอ้าเภอเชียงแสน และหนองแรด อยู่ในเขตอ้าเภอเทิง จังหวัด
เชียงรายมีแม่น้้าไหลผ่าน 8 สาย ท้าให้มีที่ราบลุ่มเกือบครี่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมด มีลุ่มน้้าที่ส้าคัญได้แก่ ลุ่ม
น้้ากก ลุ่มน้้าอิง และลุ่มน้้าโขง เป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะท้าการเกษตร แม่น้้าท่ีส้าคัญ
ทั้ง 8 สายได้แก่ 

1. แม่น้้ากก มีต้นก้าเนิดในประเทศพม่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่าน
อ้าเภอเมืองเชียงราย อ้าเภอเวียงชัย อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอดอยหลวง อ้าเภอเชียงแสน แล้วไหลไปบรรจบ
แม่น้้าโขงที่หมู่ที่ 7 บ้านสบกก ต้าบลบ้านแซว อ้าเภอเชียงแสน มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร  

2. แม่น้้าลาว ต้นก้าเนิดจากภูเขาในเขตอ้าเภอเวียงป่าเป้า แล้วไหลผ่านอ้าเภอแม่สรวย อ้าเภอ
พาน อ้าเภอเมืองเชียงราย อ้าเภอเวียงชัย ไปบรรจบกับ แม่น้้ากกทีอ้่าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มี
ความยาวประมาณ 137 กิโลเมตร  

3. แม่น้้าอิง ต้นน้้าเกิดจากหนองเล็งทรายก่อนเข้ากว๊านพะเยา ไหลผ่านอ้าเภอเทิง แล้วไหลไป
บรรจบแม่น้้าโขงที่อ้าเภอเชียงของ ส่วนที่ไหลผ่าน จังหวัดเชียงราย ยาว ประมาณ 136 กิโลเมตร  

4. แม่น้้าจัน ต้นน้้าเกิดจากภูเขาสามเส้า ทางด้านทิศตะวันตกของอ้าเภอแม่จันติดกับรัฐฉาน 
(ประเทศพม่า) แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับแม่น้้าค้าไหลไปบรรจบแม่น้้าโขง มีความ
ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  

5. แม่น้้าโขง มีต้นก้าเนิดจากภูเขาหิมาลัย ไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ต้าบลเวียง 
อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แล้วไหลผ่านอ้าเภอเชียงของ และอ้าเภอเวียงแก่น รวมความยาวที่ผ่าน
จังหวัดเชียงราย ประมาณ 94 กิโลเมตร  

6. แม่น้้าค้า ต้นน้้าเกิดจากภูเขาในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง แล้วไหลผ่านอ้าเภอแม่จัน อ้าเภอเชียง
แสน อ้าเภอแม่สาย แล้วไหลไปบรรจบแม่น้้าโขงที่หมู่ที่ 5 บ้านสบค้า ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย มีความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 85 กิโลเมตร  

7. แม่น้้าสาย ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ในเขตจังหวัดเชียงราย 
เป็นแม่น้้าสายสั้น ๆ ประมาณ 31 กิโลเมตร มีน้้าไหลตลอดปี  

8. แม่น้้ารวก มีต้นก้าเนิดจากประเทศพม่า ไหลผ่านอ้าเภอแม่สาย และอ้าเภอเชียงแสน โดยกั้น
อาณาเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้้าโขงที่บ้านสบรวก อ้าเภอเชียง
แสน(บริเวณสามเหลี่ยมทองค้า) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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รูปที่ 2-1 ล้าน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดเชียงราย 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

จังหวัดเชียงรายมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่
ด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2562 จ้านวนทั้งสิ้น 525 แห่ง  สามารถเก็บกักน้้าได้ 187.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ชลประทาน 539,643 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 ,ตารางที ่2-2 และรูปที่ 2-2   
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม
1.อา่งเกบ็น้้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1 3 141 145
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 73.00 22.67 88.66 184.33
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 1,919 30,517 8,050 40,486
2.แกม้ลิง
  - จ้านวน (แห่ง) - - 4 4
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 2.67 2.67
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) 1 4 253 258
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 169,624 110,766 28,455 308,845
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) - 1 9 10
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 5,000 - 5,000
5.สถานีสูบน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 1 50 51
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 4,000 86,410 90,410
6.ระบบส่งน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 1 25 26
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 60,502 24,050 84,552
7.ระบบระบายน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 10 10
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
8.อืน่ ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) - - 21 21
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - 10,350 10,350
รวมทกุประเภท
  - จ านวน (แหง่) 2 10 513 525
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 73.00 22.67 91.33 187.00
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 171,543 210,785 157,315 539,643  
 



  
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด      บทที่ 2 
จังหวัดเชียงราย  สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพฒันาในปัจจุบัน 
 

  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน   2-4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และกลางในจังหวัดเชียงราย 

 
ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน

(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่ลาว

 - ฝายแม่ลาว เมอืง ดงมะตะ  - 169,624 2493 2506

  - เขื่อนแม่สรวย เมอืง ดงมะตะ 73.00 1,919 2542 2546

รวม (ขนาดใหญ)่ 73.00 171,543

1 โครงการฝายชัยสมบัติ ท่าสาย เมอืง  - 31,941 2525 2525
2 โครงการอา่งเกบ็น้้าห้วยช้าง สถาน เชียงของ 6.30 5,641 2529 2534
3 โครงการฝายถ้้าวอก จอมหมอกแกว้ เมอืง  - 7,511 2533 2539
4 โครงการฝายโป่งนก หัวฝาย เวยีงป่าเป้า  - 12,591 2533 2540
5 โครงการอา่งเกบ็น้้าแมต๊่าก ดอนศิลา เวยีงชัย 9.00 10,977 2535 2545
6 โครงการฝายเชียงราย รอบเวยีง เมอืง  - 58,723 2535 2542
7 โครงการพฒันาการเกษตรแมส่าย แมส่าย แมส่าย  - 60,502 2522 2535
8 โครงการอา่งเกบ็น้้าดอยงู แมเ่จดีย์ เวยีงป่าเป้า 7.37 13,899 2548 2552

9
 ประตูระบายน้้าแมห่่างและร่อง
ลึก จังหวดัเชียงราย

เวยีงเหนือ เวยีงชัย  - 5,000
2558 2560

10

 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อม
ระบบส่งน้้าน้้ารวก สนับสนุน
โครงการพฒันาการเกษตรแมส่าย

เกาะช้าง แมส่าย  - 4,000

2558 2560

รวม (ขนาดกลาง) 22.67 210,785

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

โครงการขนาดกลาง

โครงการขนาดใหญ่

 
 

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดเชียงราย โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 

พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 92 ได้แก่ อ.เมือง อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน อ.เชียงของ   

อ.แม่จัน อ.เวียงชัย อ.เวียงแก่น อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล อ.เทิง อ.ป่าแดด อ.พาน อ.แม่ลาว อ.เวียงเชียงรุ้ง 

และอ.ดอยหลวง มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้าครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัด บริเวณ อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า   

มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 2 ดังแสดงในรูปที่ 2-3  
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดเชียงราย 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยจังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป็น 2  ลักษณะ คือ 
1) อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนและล้าน้้าสาขาต่าง ๆ  เกิดจากการที่มี

ฝนตกหนัก  และน้้าป่าไหลหลากมาจากต้นน้้า มามากจนล้าน้้าสายหลักไม่สามารถ
ระบายน้้าได้ทัน 

2) อุทกภัยที่เกิดในที่ราบลุ่ม  เกิดบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มและแม่น้้าสายหลักตื้นเขิน มี
ความสามารถระบายน้้าไม่เพียงพอ  ท้าให้ไม่สามารถระบายน้้าลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดเชียงราย โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมซ้้าซาก
น้อยและเสี่ยงปานกลาง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งของ
แม่น้้ากกและน้้าแม่ลาวบริเวณอ้าเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย แม่ลาว แม่สรวย และกิ่งอ้าเภอ เวียงเชียงรุ้ง 

อีกพ้ืนที่หนึ่งคือริมสองฝั่งของแม่น้้าอิงบริเวณอ้าเภอเทิง ป่าแดด พญาเม็งรายและขุนตาล ดังแสดงในรูปที่ 
2-4 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก จังหวัดเชียงราย 

ที่มา : GISDA (2556) 
 
 



  
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด      บทที่ 2 
จังหวัดเชียงราย  สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพฒันาในปัจจุบัน 
 

  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน   2-9  
 

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพ้ืนที่ส้าคัญ เช่น     
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จ้านวน 1 พื้นที่ ได้แก่พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายมีพ้ืนที่ประมาณ 950,852 ไร่ อยู่ทาง
ตอนเหนือของจังหวัด อาณาเขตติดประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ติดล้าน้้าแม่น้้าโขง ครอบคลุมอ้าเภอแม่สาย อ้าเภอเชียงแสน และอ้าเภอเชียงของ ดังแสดง
ในรูปที่ 2-5 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้้าท่วมของจังหวัดเชียงรายต้องมี
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู   
ป่าไม้ต้นน้้า การจัดท้าแหล่งน้้าชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบโดยการจัดท้าแหล่งเก็บกักน้้าทางตอนบนและล้าน้้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้ง  
ภัยแล้งและน้้าท่วม ในพ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายน้้า รวมถึงการเก็บน้้าในล้าน้้า ซึ่งมี
ทั้งโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล้าดับความส้าคัญต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด      บทที่ 2 
จังหวัดเชียงราย  สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพฒันาในปัจจุบัน 
 

  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน   2-10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน้้าที่ต้องการ
ส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน้้าทั้งหมดและ
เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและน้าไปประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น้้าของจังหวัดเชียงรายครั้งนี้จะได้ประเมินความต้องการใช้น้้าจาก
กิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน้้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายน้้า ความต้องการน้้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น้้าของ
ประชากรโดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 70.50 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 75.34  79.01 และ 86.88 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ป ี

และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้้าของลุ่มน้้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้้า และ
แบบจ้าลองน้้าท่วมน้้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดเชียงราย จากผลการ
ประเมินความต้องการใช้น้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้้าจังหวัดเชียงราย เท่ากับ 1,077.48  ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้้าเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการ
พัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่
ชลประทาน  ความต้องการน้้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขต
ชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการ
ประเมินความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร  เท่ากับ  
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2,539.06 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน้้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น  2,650.00 , 2,918.52 

และ  2,918.52 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น้้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้น้้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่  โดยท้าการประเมินความต้องการใน
อนาคต 5 , 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 5.30 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 7.02 , 8.38 และ 11.47 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 

ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน้้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเชียงราย 

 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ป ี (พ.ศ.2565) 10 ป ี(พ.ศ.2570) 20 ป ี(พ.ศ.2580)
1 อปุโภค-บริโภค 70.50 75.34 79.01 86.88
2 รักษาระบบนิเวศ 1077.48 1077.48 1077.48 1077.48
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 623.43 734.37 1002.89 1002.89
  - นอกเขตชลประทาน 1915.63 1915.63 1915.63 1915.63
  - รวม 2539.06 2650.00 2918.52 2918.52

4 อตุสาหกรรม 5.30 7.02 8.38 11.47
รวม 3692.33 3809.84 4083.39 4094.35

ที่ กิจกรรม
ความตอ้งการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ป)ี
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีระยะเวลาของ
การด้าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 

           กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้้า (Water Security) 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหล่งน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้้า และการบริหารจัดการน้้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหล่งน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า (Basin–based 
Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้า 
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4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการน้้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 

5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่านได
ก้าหนดวิสัยทัศนการพัฒนาในระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) โดยมี ประเด็นยุทธศาสตรใน
การขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนที่ก้าหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กับต่างประเทศ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้ง

ศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข็มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

1. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิต
ปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3. สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรใน
พ้ืนที่ และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Product) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดย
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว 
กับประเทศในกลุ่ม GMS 

2. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจน
พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั้งพัฒนา
บุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่การท่องเที่ยว 
หลังจากเข้าสู่ AEC 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท้าฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
นวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุก
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้้าและป่าชุมชน 
การจัดท้า Food Bank การจัดท้าฝายต้นน้้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟ
ป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี 
GIS ในการจัดท้าฐานข้อมูลและน้าไปใช้ 

4. สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริม
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตส้านึกและสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสีย
ให้น้อยลง 
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4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

       วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชน     
อยู่เย็นเป็นสุข” 

เป้าประสงค์ ( Goal ) 
1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การค้า การลงทุน บริการ 
โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการ 
สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและมีคุณภาพ 

4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1. การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ 

เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. การส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
3. การด้ารงฐาน วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ

เชิงสุขภาพ 
4. การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข 
5. การจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้ด้ารงความ สมบูรณ์และ ยั่งยืน 
6. การรักษาความ มั่นคงความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 
4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ 

และโครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน  พ.ศ.2561 - 
พ.ศ.2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - 
พ.ศ. 2570 

- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน  พ.ศ.2571 - 
พ.ศ. 2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี ้

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้
ทันที ่

- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 

- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้้า และน้้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้้า  โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
ที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 ลุ่มน้้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้า พ้ืนที่ชลประทาน และ
การป้องกันบรรเทาน้้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดเชียงรายมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  

20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 422 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 

12 โครงการ และขนาดเล็ก 410 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้า
ได้เพ่ิมอีก 253.55 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น  438,645 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

12,343.3823 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที ่4-1 

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
จังหวัดเชียงราย     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย จ้าแนกตามขนาดและระยะ
ด้าเนินการ 

 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) - - - 0.00
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - - - 0.00
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) - - - 0.00
  - วงเงิน (ลา้นบาท) - - - 0.00
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 3 2 7 12
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 12.37 46.82 180.88 240.07
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 38,120 36,300 175,000 249,420
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 850.0000 1,719.8993 3,509.0000 6,078.8993
3. ขนาดเลก็
  - จ านวน (โครงการ) 181 229 - 410
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 2.81 10.67 - 13.48
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 52,695 136,530 - 189,225
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,536.6700 3,727.8130 - 6,264.4830

รวมทกุขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 184 231 7 422
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 15.18 57.49 180.88 253.55
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 90,815 172,830 175000 438,645
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 3,386.6700 5,447.7123 3,509.0000 12,343.3823

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี

 
 
 
 
 
 

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว  สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็น
จ้านวน 369 และ 53 โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ 
สามารถแก้หรือบรรเทาได้ท้ังการขาดแคลนน้้าและน้้าท่วม 

 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น้้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่ - - - - - -
ขนาดกลาง 12 6,078.8993 - - 12 6,078.8993
ขนาดเลก็ 357 5,401.4830 53 863.0000 410 6,264.4830

รวม 369 11,480.3823 53 863.0000 422 12,343.3823

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2
(การสร้างความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3
(การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)
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  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  4-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย 

 

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการประตูระบายน้ําบา้นแกน่เจริญ 
ตําบลหว้ยซ้อ อาํเภอเชยีงของ จังหวัด
เชยีงราย

หว้ยซ้อ เชยีงของ 27,370    8.360 2560 2564 590.0000 

2 โครงการประตูระบายน้ําแม่น้ําองิ บา้นร่องริว
 จังหวัดเชยีงราย

เวียง เทิง 10,750    2.450 2561 2564 240.0000 

3 โครงการอา่งเกบ็น้ําหว้ยปา่สัก อนั
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ทุ่งกอ่ เวียงเชยีงรุ้ง -         1.555 2565 2565 20.0000 พรด. อยู่ระหว่างดําเนิน
การศึกษา EIA งบป ี
61+

4 โครงการประตูระบายน้ําหวังานและอาคาร
ประกอบ บา้นทุ่งซาง จังหวัดเชยีงราย

ศรีดอนชยั เชยีงของ 25,300    14.820 2564 2566 904.2993 

5 อา่งเกบ็น้ําแม่ตาชา้ง พร้อมระบบส่งน้ํา ปา่แดด แม่สรวย 11,000    32.000 2564 2567 815.6000  - เสนอรายงาน EIA 
ป ีพ.ศ.2562

6 ประตูระบายน้ําพร้อมขดุลอกลําน้ําแม่สะกึน๋ หนองหลวง เวียงชยั 18,000    22.900 2568 2569 200.0000 

7 อา่งเกบ็น้ําบา้นโปง่ขม ปา่ตึง แม่จัน 12,000    20.644 2569 N.A. 352.0000 

8 อา่งเกบ็น้ําแม่คํา ปา่ตึง แม่จัน 50,000    51.730 2569 N.A. 900.0000 

9 อา่งเกบ็น้ําแม่สลอง แม่สลองใน แม่ฟา้หลวง 29,000    31.500 2569 N.A. 800.0000 

10 อา่งเกบ็น้ํายางมิ้น ศรีถอ้ย แม่สรวย 18,000    15.000 2569 N.A. 180.0000 

11 อา่งเกบ็น้ําแม่ปนูหลวง เวียง เวียงปา่เปา้ 22,000 18.700 2569 N.A. 350.0000 

12 อา่งเกบ็น้ําแม่แสลบ แม่ฟา้หลวง แม่ฟา้หลวง 26,000 20.410 2569 N.A. 727.0000 

รวม 249,420 240.07 6,078.8993

ปีแล้วเสรจ็
งาน

พระราชด าร ิ
(พรด.)

หมายเหตุที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสรา้ง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย 

พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

1 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายพอ่ขุน ความยาว 2,120 เมตร โครงการ
ชลประทานเชียงราย  ตําบลแมเ่จดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย

แมเ่จดีย์ เวียงป่า
เป้า

1040  - - 2563 2563 22.00

2  ปรับปรุงคลองส่งน้ําสาย 1R-RMC.1 โครงการพฒันาการเกษตรแม่
สาย ความยาว 3.041 กโิลเมตร โครงการชลประทานเชียงราย 
ตําบลแมส่าย อําเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย

แมส่าย แมส่าย 1000  - - 2563 2563 14.90

3 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวาฝายทุง่มนต์  ความยาว 0.750  
กโิลเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลรอบเวียง อําเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงราย

รอบวียง เมอืง 400  - - 2563 2563 3.55

4 ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา RMC 
ความยาว 123.30 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลเมอืง
ชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมอืงชุม เวียงชัย 1500  - - 2563 2563 8.00

5 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยยางงามระยะที ่2 ความยาว 1,128 
เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย

โชคชัย ดอย
หลวง

450  - - 2563 2563 10.30

6 ฝายบ้านป่าต้ิวพร้อมระบบส่งน้ํา  ความกว้าง 10.00 เมตร สูง 2.20 
เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย 
ตําบลง้ิว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ง้ิว เทิง 1200         -   - 2563 2563 12.70

7 ฝายบ้านทุง่ทรายและบ้านทุง่พฒันาพร้อมระบบส่งน้ํา  ความกว้าง 
20.00 เมตร สูง 2.50 เมตรพร้อมระบบส่งน้ําความยาวรวม 1,630 
เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย 
ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เวียง เชียง
ของ

500  - - 2563 2563 14.00

8 ฝายห้วยเมีย่งแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ํา ความกว้าง 12.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ํา 8,013 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 
ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

ตับเต่า เทิง 200  - - 2563 2563 7.00

9 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปางค่า ความกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร  พร้อมระบบส่งน้ํา 657 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

ตับเต่า เทิง 200  - - 2563 2563 6.80

10 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้ ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 เคร่ือง 
พร้อมระบบส่งน้ํา ความยาว 2,755 เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 2,000 
ไร่ บ้านแมพ่งุเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลป่าแดด 
อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ป่าแดด ป่าแดด 2000  - - 2563 2563 25.00

11 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้ ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 เคร่ือง 
พร้อมระบบส่งน้ํา ความยาว 4,860 เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 2,000 
ไร่บ้านชัยพฒันา จัดหาน้ําสนับสนุนพืน้ทีก่ารเกษตรในเขตปฎิรูปทีดิ่น
  โครงการชลประทานเชียงราย  ตําบลห้วยซ้อ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

ห้วยซ้อ เชียง
ของ

2000  - - 2563 2563 35.00

12 ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย  จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
รักษน์้ําเพือ่พระแมข่องแผ่นดินลุ่มน้ําคํา (ระยะที ่2) ระบบส่งน้ํา
ความยาวรวม 3,903 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ โครงการ
ชลประทานเชียงราย ตําบลแมส่ลองใน อําเภอแมฟ่า้หลวง จังหวัด
เชียงราย

แมส่ลองใน แมฟ่า้
หลวง

200  - - 2563 2563 4.50

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

13 ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการอนุรักษแ์ละ
พฒันาป่าต้นน้ําห้วยเอีย้งอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ (ระยะที ่2) 
ระบบส่งน้ําความยาว 549 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลดอยลาน อําเภอเมอืงเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

ดอยลาน เมอืง 500  - - 2563 2563 6.00

14 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแสนเจริญ จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  
พร้อมระบบส่งน้ํา 7,875 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ โครงการ
ชลประทานเชียงราย ตําบลวาวี อําเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย

วาวี แม่
สรวย

200  - - 2563 2563 9.30

15 ฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการ
หลวงวาวี ความกว้าง 10.00 ม. สูง 2.00 เมตร จํานวน 2 แห่ง 
พร้อมระบบส่งน้ํา 8,861 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 400 ไร่ โครงการ
ชลประทานเชียงราย ตําบลวาวี อําเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย

วาวี แม่
สรวย

400  - - 2563 2563 9.80

16 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านเมอืงน้อย จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ําริน ความกว้าง 6.00 ม. สูง 1.20 
เมตร พร้อมระบบส่งน้ํา 5,628 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลแมเ่จดีย์ใหม ่อําเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย

แมเ่จดีย์ เวียงป่า
เป้า

200  - - 2563 2563 9.80

17 ฝายบ้านสามกลุาพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
หลวงแมปู่นหลวง ความกว้าง 10.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมระบบส่ง
น้ํา 2,835เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทาน
เชียงราย ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เวียง เวียงป่า
เป้า

200  - - 2563 2563 9.00

18 ฝายบ้านพทิักษคี์รีพร้อมระบบส่งน้ํา  จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พฒันา
โครงการหลวงห้วยแล้ง   ความกว้าง 10.00 ม. สูง 1.30 เมตร 
พร้อมระบบส่งน้ํา 3,057 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 180 ไร่ โครงการ
ชลประทานเชียงราย

ปอ เวียง
แกน่

180  - - 2563 2563 9.00

19  ระบบส่งน้ําฝายบ้านหนอง จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการ
หลวงผาต้ัง ความยาว 3,438 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน่ จังหวัด
เชียงราย

ปอ เวียง
แกน่

200  - - 2563 2563 9.00

20 ระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยทราย ฝ่ังซ้าย ความยาว 2,819 เมตร 
พืน้ทีรั่บประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลแม่
เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แมเ่งิน เชียง
แสน

400  - - 2563 2563 9.00

21 งานกอ่สร้างคันกัน้น้ําแมล่าวฝ่ังขวาฝายชัยสมบัติ ความยาว  250  
เมตร โครงการชลประทานเชียงราย

ท่าสาย เมอืง -     2,000 - 2563 2563 15.00

22 ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที ่3 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
ลาว

ทรายขาว พาน - - - 2563 2563 12.00

23 ปรับปรุงคันคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว สันติสุข พาน - - - 2563 2563 17.00
24 ปรับปรุงบ่อพกัน้ํา 8L-RMC  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ป่าหุง่ พาน - 500 - 2563 2563 4.00
25 ปรับปรุงบ่อพกัน้ํา สันต้นมว่ง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว เจริญราษฏร์ แมใ่จ - 2,500 - 2563 2563 7.50
26 ปรับปรุงบ่อพกัน้ํา สันขี้เบ้า โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว มว่งคํา พาน - 2,000 - 2563 2563 6.00

27 ปรับปรุงบ่อพกัน้ํา  4L-RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว สันติสุข พาน - 500 - 2563 2563 4.55
28 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 2 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 600 600 - 2563 2563 3.15
29 ปรับปรุงคันคลองซอย 1R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว - - - 2563 2563 6.50

30 ปรับปรุงคันคลองซอย 2R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว - - - 2563 2563 6.50

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
จังหวัดเชียงราย     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

31 ปรับปรุงคันคลองซอย 3R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว - - - 2563 2563 6.50

32 ปรับปรุงคันคลองซอย 4R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว - - - 2563 2563 6.50

33 ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ทรายขาว พาน - - - 2563 2563 15.00

34 ปรับปรุงอาคารรับน้ําเข้าคลอง LMC 8 แห่ง บัวสลี,ป่า
ออ้ดอนชัย

เมือง,แม่ลาว 3200 3,200 - 2563 2563 2.00

35 งานป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงในลําน้ําสรวย เขื่อนแมส่รวย ระยะที ่1 แมส่รวย แม่สรวย - 2,000 - 2563 2563 18.00
36 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําคลองส่งน้ํา 1R-RMC ฝายเชียงราย  จํานวน

 3,000  เมตร โครงการชลประทานเชียงราย   ตําบลเวียงเหนือ  
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

 เวียงเหนือ  เวียง
ชัย

1500  - - 2564 2564 18.00

37 งานปรับปรุงท่อลอดน้ําร่องลึก RMC กม.1.5+768  ความยาว 
81.50 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลเมอืงชุม อําเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมอืงชุม เวียงชัย 753  - - 2564 2564 3.00

38 งานปรับปรุงท่อลอดน้ําแมห่่าง RMC.กม.6+585 ความยาว 81.00 
เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย

เวียงชัย เวียงชัย 218  - - 2564 2564 3.00

39 งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา ฝ่ังขวา ฝายชัยสมบัติ  ระยะ2  ความยาว 
2.430  กโิลเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลเวียงชัย 
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เวียงชัย เวียงชัย 24,000   - 2564 2564 28.00

40 ฝายบ้านศรีลานนาพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการชลประทานเชียงราย 
ตําบลคร่ึง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

คร่ึง เชียง
ของ

200  - - 2564 2564 9.80

41 ระบบส่งน้ําฝายห้วยเมีย่งแง่ซ้าย ระยะที ่2 ความยาว 3,686 เมตร 
พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตําบล
ตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ตับเต่า เทิง 200  - - 2564 2564 11.00

42 ระบบส่งน้ําฝายบ้านทุง่ทรายและบ้านทุง่พฒันา ระยะที ่2 ความยาว
 1,240 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทาน
เชียงราย ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เวียง เชยีงของ 500  - - 2564 2564 13.00

43 ฝายบ้านทุง่ป่าคาพร้อมระบบส่งน้ํา ความยาว 30.50 เมตร สันฝาย 
สูง 3.50 เมตร ระบบส่งน้ําความยาว 100 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 
200 ไร่  โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

ตับเต่า เทิง 200  - - 2564 2564 35.00

44 ฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ํา ระยะที ่1 ความยาว 42 เมตร  
สันฝายสูง 4 เมตร ระบบส่งน้ําความยาว 100 เมตร พืน้ทีรั่บ
ประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลตับเต่า 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ตับเต่า เทิง 200  - - 2564 2564 40.00

45 ฝายลุงเจริญพร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) 
 ความยาว 12 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร ระบบส่งน้ําความยาว 
1,500 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 650 ไร่ โครงการชลประทาน
เชียงราย ตําบลแมตํ๋่า อําเภอพญาเมง็ราย  จังหวัดเชียงราย

แมตํ๋่า พญา
เมง็ราย

650  - - 2564 2564 9.00

46 ฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําสนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่)  ความยาว 12 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร ระบบส่งน้ําความยาว
 2,000 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทาน
เชียงราย ตําบลแมตํ๋่า อําเภอพญาเมง็ราย  จังหวัดเชียงราย

แมตํ๋่า พญา
เมง็ราย

400  - - 2564 2564 12.00

47  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้ ขนาด 0.20 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที จํานวน 1 
เคร่ือง พร้อมระบบส่งน้ํา ความยาว 5,587 เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 
2,000 ไร่ บ้านวังน้อย  โครงการชลประทานเชียงราย  ตําบลสัน
มะค่า อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

สันมะค่า ป่าแดด 2000  - - 2564 2564 35.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
จังหวัดเชียงราย     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

48 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้ ขนาด 0.35 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที จํานวน 1 
เคร่ือง พร้อมระบบส่งน้ํา ความยาว 2,800 เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 
2,000 ไร่ บ้านยางฮอม โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลยางฮอม
 อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ยางฮอม ขุนตาล 2500  - - 2564 2564 34.00

49 ฝายบ้านเวียงแกว้พร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พฒันา
โครงการหลวงดอยสะโง๊ะ  ความยาว 6 เมตร สันฝาย สูง 1.20 เมตร
 ระบบส่งน้ําความยาว 1,100 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 20 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลศรีดอนมลู อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย

ศรีดอนมลู เชียง
แสน

อปุโภค-
บริโภค

 - - 2564 2564 9.00

50 ฝายห้วยโป่งขอนพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
พฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงห้วยกา้งปลาและหมูบ่้านใกล้เคียง 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลป่าตึง อําเภอแมจ่ัน จังหวัด
เชียงราย

ป่าตึง แมจ่ัน 350  - - 2564 2564 9.80

51 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยโต้ง จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงวาวี โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลป่าง้ิว 
อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ป่าง้ิว เวียงป่า
เป้า

120  - - 2564 2564 9.00

52 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาโต่ฝ่ังซ้าย จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
รักษน์้ําเพือ่พระแมข่องแผ่นดินลุ่มน้ําคํา โครงการชลประทาน
เชียงราย ตําบลยางแมส่ลองใน อําเภอแมฟ่า้หลวง จังหวัดเชียงราย

แมส่ลองใน แมฟ่า้
หลวง

160  - - 2564 2564 9.00

53 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปางกลาง จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาวี  ความยาว 8 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร 
ระบบส่งน้ําความยาว 1,600 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลแมพ่ริก อําเภอแมส่รวย  จังหวัด
เชียงราย

แมพ่ริก แม่สรวย 200  - - 2564 2564 9.00

54 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปางอาณาเขต จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาวี  ความยาว 10 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร
 ระบบส่งน้ําความยาว 1,600 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลแมพ่ริก อําเภอแมส่รวย  จังหวัด
เชียงราย

แมพ่ริก แม่สรวย 200  - - 2564 2564 9.00

55 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปางต้นผ้ึง จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาวีความยาว 8 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร 
ระบบส่งน้ําความยาว 1,200 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 100 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลแมพ่ริก อําเภอแมส่รวย  จังหวัด
เชียงราย

แมพ่ริก แม่สรวย 100  - - 2564 2564 9.00

56 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปางออ้ย จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาวีความยาว 8 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร 
ระบบส่งน้ําความยาว 4,500 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 350 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลแมพ่ริก อําเภอแมส่รวย  จังหวัด
เชียงราย

แมพ่ริก แม่สรวย 350  - - 2564 2564 12.00

57 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําห้วยโป่งสะลํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาวีความยาว 10 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร 
ระบบส่งน้ําความยาว 1,800 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 400 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลวาวี อําเภอแมส่รวย  จังหวัด
เชียงราย

วาวี แม่สรวย 400  - - 2564 2564 13.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่

 

 

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
จังหวัดเชียงราย     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

 

  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  4-14  

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

58 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายอา่งเกบ็น้ําห้วยเอีย้ง จัดหาน้ําสนับสนุน
โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาป่าต้นน้ําห้วยเอีย้งอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ความยาว 1,500 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่ 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง  จังหวัด
เชียงราย

ดอยลาน เมอืง 500  - - 2564 2564 13.00

59 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยบง  ความยาวรวม 5,500 เมตร 
พืน้ทีรั่บประโยชน์ 1,700 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตําบล
เมง็ราย อําเภอพญาเมง็ราย  จังหวัดเชียงราย

เมง็ราย พญา
เมง็ราย

1700  - - 2564 2564 12.00

60 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวาอา่งเกบ็น้ําห้วยตาควน  ความยาวรวม 
4,300 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทาน
เชียงราย ตําบลเมง็ราย อําเภอพญาเมง็ราย  จังหวัดเชียงราย

ตาดควัน พญา
เมง็ราย

800  - - 2564 2564 18.00

61 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยเคียนระยะที ่2  ความยาว  
1,580  เมตร  โครงการชลประทานเชียงราย  ตําบลดอยลาน  
อําเภอเมอืง  จังหวัดเชียงราย

ดอยลาน เมอืง 2500  - - 2564 2564 10.00

62 โครงการแกม้ลิงหนองโป่ง ปริมาตรเกบ็กกั 0.05 ล้านลูกบาศกเ์มตร 
โครงการชลประทานเชียงราย

แมเ่ปา พญา
เมง็ราย

- 200       0.0500 2564 2564 4.00

63 โครงการประตูระบายน้ําบ้านดงมชีัย ประตูระบายน้ํา 1 แห่ง ขนาด
บานระบาย กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน 4 ช่อง 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลเวียงห้าว อําเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย

เวียงห้าว พาน - 800       - 2564 2564 12.00

64 โครงการกอ่สร้างคันกัน้น้ําแมพ่งุฝ่ังขวา ระยะที ่1 ความยาว 200 
เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลป่าแงะ อําเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย

ป่าแงะ ป่าแดด -     1,500 - 2564 2564 20.00

65 โครงการประตูระบายน้ําบ้านหนองผักจิก แห่งที ่1 ประตูระบายน้ํา 
1 แห่ง ขนาดบานระบาย กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จํานวน 2
 ช่อง โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลทรายขาว อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย

ทรายขาว พาน -        500 - 2564 2564 12.00

66 โครงการประตูระบายน้ําบ้านหนองผักจิก แห่งที ่2 ประตูระบายน้ํา 
1 แห่ง ขนาดบานระบาย กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จํานวน 2
 ช่อง โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลทรายขาว อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย

ทรายขาว พาน -        600 - 2564 2564 12.00

67 โครงการประตูระบายน้ําบ้านท่าดอกแกว้ ประตูระบายน้ํา 1 แห่ง 
ขนาดบานระบาย กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน 4 ช่อง 
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลเวียงห้าว อําเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย

เวียงห้าว พาน - 700       - 2564 2564 12.00

68 งานป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงในลําน้ําสรวย เขื่อนแมส่รวย ระยะที ่2 แมส่รวย แม่
สรวย

-  - - 2564 2564 18.00

69 ปรับปรุงระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ ปตร.เจ้าวรการบัญชา ธารทอง พาน -     2,000 - 2564 2564 15.00
70 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  กม. 9+000 LMC 

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว
ดงมะดะ แมล่าว -  - - 2564 2564 20.00

71 ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ํา RMC กม. 48+660 พร้อมระบบระบาย
น้ําลงหนองเล็งทราย ระยะที ่2

ศรีถ้อย แมใ่จ -     3,702 - 2564 2564 9.00

72 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 1 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 500        500 - 2564 2564 2.80

73 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 3 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 400        400 - 2564 2564 2.53
74 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 4 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 500        500 - 2564 2564 0.81

75 ปรับปรุงเกยีร์มอเตอร์ 4 แห่ง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว -  - - 2564 2564 4.00
76 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.30 พร้อมอาคารประกอบ เมอืงพาน พาน        600 2564 2564 10.00
77 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว -  - - 2564 2564 1.80
78 ปรับปรุงคันรอบแกม้ลิง 1.300 กโิลเมตร ดงมะดะ แมล่าว -  - - 2564 2564 4.50

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
จังหวัดเชียงราย     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

 

  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  4-15  

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

79 ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที ่4 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
ลาว 6.000 กโิลเมตร

มว่งคํา พาน -  - - 2564 2564 20.00

80 ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC ระยะที ่2 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมล่าว ระยะทาง 3.400 กโิลเมตร

ทรายขาว พาน -  - - 2564 2564 12.00

81 ปรับปรุงคันคลองซอย 4L-RMC ระยะที ่2 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมล่าว

ดอยงาม พาน -  - - 2564 2564 5.30

82 ปรับปรุงถนนคันคลองซอย  13L-RMC ระยะที ่2 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาแมล่าว

ทานตะวัน พาน -  - - 2564 2564 5.80

83 ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที ่5 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
ลาว ... กโิลเมตร

มว่งคํา พาน -  - - 2564 2564 9.00

84 ระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยแมเ่ลียบ แมเ่ปา พญาเม็งราย 1000 - 0.1270 2564 2564 32.00
85 อา่งเกบ็น้ําห้วยบง หล่ายงาว เวียงแกน่ 500 - 0.1980 2564 2564 50.00
86 ฝายห้วยร่องเด็งพร้อมระบบส่งน้ํา คร่ึง เชยีงของ 600 - 2564 2564 20.00
87 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสาย 1L- RMC.1 โครงการพฒันาการเกษตรแม่

สาย
ศรีเมอืงชุม แมส่าย 1000  - - 2565 2565 15.00

88 ปรับปรุงคลองส่งน้ํา 1R-RMC อา่งเกบ็น้ําแมต๊่าก ดอนศิลา เวียงชัย -     1,000 - 2565 2565 9.50
89 ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ํา RMC ฝายโป่งนก สันสลี เวียงป่า

เป้า
60  - - 2565 2565 6.00

90 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง 1R-3L-RMC คู1+690 ฝายโป่งนก ม.
5,2,12 ต.สันสลี

สันสลี เวียงป่า
เป้า

200  - - 2565 2565 12.00

91 ฝายร่องนารีพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านโป่ง เวียงป่า
เป้า

1000  - - 2565 2565 22.00

92 อา่งเกบ็น้ําแมห่่าง กาหลง เวียงป่า
เป้า

-        200 0.0330 2565 2565 4.46

93 อา่งเกบ็น้ําห้วยทราย เวียงห้าว พาน -        150 0.0220 2565 2565 6.20
94 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยเครือบ้า คร่ึง เชียง

ของ
1200  - - 2565 2565 20.00

95 ฝายบ้านอายิโกะ๊พร้อมระบบส่งน้ํา ศรีถ้อย แม่
สรวย

300  - - 2565 2565 9.00

96 ฝายคึกฤทธ์ิพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยซ้อ เชียง
ของ

700  - - 2565 2565 9.80

97 อา่งเกบ็น้ําห้วยบุปผาพร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่ปา พญา
เมง็ราย

700  - 0.2000 2565 2565 20.00

98 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําห้วยปอ (ติดปัญหาทีดิ่น) ปอ เวียง
แกน่

750  - - 2565 2565 8.00

99 อา่งเกบ็น้ําห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ํา ทุง่กอ่ เวียง
เชียงรุ้ง

2000  - 1.5550 2565 2565 20.00

100 ฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านดู่ เมอืง 500  - - 2565 2565 10.00
101 ฝายห้วยต้นง้ิวพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านดู่ เมอืง 1200  - - 2565 2565 15.00

102 อา่งเกบ็น้ําห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ํา ปล้อง เทิง 625  - 0.2500 2565 2565 20.00

103 อา่งเกบ็น้ําห้วยปูบ่อง (ติดปัญหาทีดิ่น) แมเ่ปา พญา
เมง็ราย

800  - 0.2500 2565 2565 30.00

104 อา่งเกบ็น้ําห้วยกองหินและระบบส่งน้ํา  1 แห่ง   ห้วยซ้อ เชียง
ของ

300  - 0.2500 2565 2565 30.00

105 ฝายแมเ่จดีย์ใหมพ่ร้อมระบบส่งน้ํา ( แห่งที ่1 ) แมเ่จดีย์
หลวงใหม่

เวียงป่า
เป้า

4000  - - 2565 2565 40.00

106 ฝายห้วยน้ําอุน่ วาวี แม่
สรวย

-        600 - 2565 2565 9.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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107 ทํานบดินห้วยบงงามพร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่ปา พญา
เมง็ราย

600  - - 2565 2565 30.00

108 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียง
ของ

1800  - - 2565 2565 32.00

109 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านท้าวแกน่จันทร์ ป่าแดด แม่
สรวย

1500  - - 2565 2565 22.00

110 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําศรีร่มเย็น ห้วยซ้อ เชียง
ของ

1800  - - 2565 2565 23.00

111 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยตุ้ม หัวง้ม พาน 2000  - - 2565 2565 25.00
112 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านแมพ่ริก แมพ่ริก แม่

สรวย
2000  - - 2565 2565 25.00

113 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านแมตํ๋่าน้อย 2 (จัดหาน้ํา
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.แมตํ๋่า อ.พญาเมง็ราย  จ.เชียงราย

แมต๋่า พญา
เมง็ราย

2500  - - 2565 2565 25.00

114 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองฝ่ังแดง เวียง เชียง
แสน

2000  - - 2565 2565 34.00

115 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านดงหลวง ศรีดอนชัย เชียง
ของ

1000  - - 2565 2565 26.00

116 ฝายบ้านดอยช้างพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงวาวี

วาวี แม่
สรวย

200  - - 2565 2565 9.00

117 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านขาแหย่ง จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการรักษ์
น้ําเพือ่พระแมข่องแผ่นดินลุ่มน้ําคํา

เทอดไทย แมฟ่า้
หลวง

140  - - 2565 2565 9.00

118 ฝายบ้านทรายทองพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พฒันา
โครงการหลวงห้วยแล้ง

ปอ เวียง
แกน่

1000  - - 2565 2565 15.00

119 ฝายห้วยจ้อพร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) 
ต.มว่งยาย อ.เวียงแกน่ จ.เชียงราย

มว่งยาย เวียง
แกน่

300  - - 2565 2565 6.00

120 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านทุง่พร้าวจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงวาวี

วาวี แม่
สรวย

220  - - 2565 2565 13.00

121 อา่งเกบ็น้ําห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
หลวงห้วยโป่ง

แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่า
เป้า

3000  - - 2565 2565 30.00

122 ระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยแดด ระยะที ่2 โรงช้าง ป่าแดด 1700  - - 2565 2565 12.00
123 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวาอา่งเกบ็น้ําห้วยปู ป่าตึง แมจ่ัน 10000  - - 2565 2565 4.00
124 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้น อา่งเกบ็น้ําห้วยหมอเฒ่า อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 ศรีถ้อย แม่

สรวย
       650 - 2565 2565 10.00

125 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายบ้านยายเหนือ-บ้านยายใต้ (จัดหาน้ํา
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ต.มว่งยาย อ.เวียงแกน่ จ.เชียงราย

มว่งยาย เวียง
แกน่

600  - - 2565 2565 8.00

126 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยดีหมี ป่าซาง เวียง
เชียงรุ้ง

400  - - 2565 2565 10.00

127 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยหมากเอยีก ป่าซาง เวียง
เชียงรุ้ง

-     1,500 - 2565 2565 12.00

128 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยเด่ือ ระยะที ่2 ไมย้า พญา
เมง็ราย

500  - - 2565 2565 5.00

129 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําแมม่อญ ระยะทึ ่3 โป่งแพร่ แมล่าว 2000  - - 2565 2565 7.00
130 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําน้ําคํา แมเ่งิน เชียง

แสน
500  - - 2565 2565 3.00

131 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยมะแกงอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ระยะที ่2

ป่าแดด แม่
สรวย

1200  - - 2565 2565 27.00

132 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําตาดผาแดง เมง็ราย พญา
เมง็ราย

1000  - - 2565 2565 6.00

133 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําหมอ้อุง่ เจริญเมอืง พาน 600  - - 2565 2565 15.00
134 อาคารรับน้ําและระบายน้ําหนองฮ่าง หัวง้ม พาน -     2,000 - 2565 2565 9.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่

 



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  า ระดับจังหวัด        บทที่ 4 
จังหวัดเชียงราย     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

 

  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  4-17  

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

135 โครงการประตูระบายน้ําบ้านหนองผักจิก แห่งที ่3 ทรายขาว พาน -        650 - 2565 2565 12.00
136 โครงการประตูระบายน้ําบ้านแมค่าววังพร้อมอาคารประกอบ ทรายขาว พาน -        700 - 2565 2565 12.00
137 โครงการประตูระบายน้ําบ้านทรายมลูพร้อมอาคารประกอบ สันกลาง พาน -        550 - 2565 2565 12.00
138 คันกัน้น้ําพร้อมอาคารระบายน้ําแมจ่้น ตําบลป่าตึง ป่าตึง แมจ่ัน -     2,000 - 2565 2565 15.00
139 คันกัน้น้ําแมพ่งุฝ่ังขวา ระยะ 2 ป่าแงะ ป่าแดด -     1,000 - 2565 2565 30.00
140 อาคารบังคับน้ําปากลําห้วยแมม่อญ ป่าออ้ดอน เมอืง -        600 - 2565 2565 10.00
141 โครงการประตูระบายน้ําร่องธาตุ บ้านด้าย แมส่าย -        800 - 2565 2565 20.00
142 ประตูระบายน้ําแมคํ่าบ้านสันธาตุ แมคํ่า แมจ่ัน -     1,200 - 2565 2565 20.00
143 เพิม่ศักยภาพความจุอา่งเกบ็น้ําแมส่รวย โครงการส่งน้ําและ

บํารุงรักษาแมล่าว
แมส่รวย พาน 150000    42,500 - 2565 2565 150.00

144 สถานีสูบน้ําพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสันโค้ง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมล่าว

ดอยงาม พาน -     2,000 - 2565 2565 20.00

145 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.2L-RMC พร้อมอาคารประกอบ 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

ธารทอง พาน -        200 - 2565 2565 2.00

146 ปรับปรุง FTO.3L-4L-RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว สันกลาง พาน -         60 - 2565 2565 5.00
147 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 7 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 800        800 - 2565 2565 3.50
148 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 8 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 700        700 - 2565 2565 2.45
149 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 9 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 900        900 - 2565 2565 2.80
150 ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง RMC กม.45+820 โครงการส่งน้ําและ

บํารุงรักษาแมล่าว
ศรีถ้อย แมใ่จ -  - - 2565 2565 1.50

151 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 10 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 700        700 - 2565 2565 3.15
152 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 11 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 700        700 - 2565 2565 3.50
153 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 13 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 600        600 - 2565 2565 2.45

154 ประตูระบายน้ําบ้านทุง่พร้อมอาคารประกอบ เมอืงพาน พาน 3700     3,700 - 2565 2565 8.00
155 ระบบผันน้ําหนองเขียวลงหนองฮ่าง เมอืงพาน พาน 4000     4,000 - 2565 2565 24.00
156 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 12 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 600        600 - 2565 2565 2.10
157 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 14 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 800        800 - 2565 2565 2.80
158 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 15 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 700        700 - 2565 2565 3.15
159 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 16 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 800        800 - 2565 2565 3.50
160 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 17 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 500        500 - 2565 2565 4.20

161 ปรับปรุงภูมทิัศน์แกม้ลิงโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว -  - - 2565 2565 7.00
162 ปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว -  - - 2565 2565 4.00
163 ปรับปรุงฝายแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว -  148,000 - 2565 2565 150.00
164 ปรับปรุงคันคลองซอย 1L-RMCโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ธารทอง พาน -  - - 2565 2565 10.00

165 ปรับปรุงคันคลองซอย 2L-RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ทรายขาว พาน -  - - 2565 2565 3.50

166 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 21+100 RMC
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

ป่าหุง่ พาน -  - - 2565 2565 1.94

167 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 31+000 RMC
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

แมเ่ย็น พาน -  - - 2565 2565 1.58

168 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 6+240RMC 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

ทรายขาว พาน -  - - 2565 2565 2.00

169 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 18+720 RMC
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

สันกลาง พาน -  - - 2565 2565 2.00

170 ปรับปรุง FTO.13L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมล่าว

สันกลาง พาน -        345 - 2565 2565 3.00

171 ปรับปรุงคลอง 1L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมล่าว

ธารทอง พาน -     1,600 - 2565 2565 6.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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172 ปรับปรุงคลองแยกซอย 6L-RMC สันกลาง พาน 3000     3,000 - 2565 2565 10.00
173 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.30 พร้อมอาคารประกอบ เมอืงพาน พาน 700        700 - 2565 2565 10.00
174 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 5 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 800        800 - 2565 2565 3.15

175 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 6 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 800        800 - 2565 2565 2.45

176 ปรับปรุงคลองแยกซอย 1R-3L-RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
แมล่าว

ทรายขาว พาน -        200 - 2565 2565 5.00

177 ปรับปรุงบ่อพกัน้ํา LMC กม.18+000 บัวสลี แมล่าว -        100 - 2565 2565 10.00
178 ฝายน้ําแมฮ่่างพร้อมระบบส่งน้ํา สันมะเค็ด พาน 700  - - 2565 2565 20.00
179 ฝายทุง่ซานโตนพร้อมระบบส่งน้ํา ตับเต่า เทิง 600  - - 2565 2565 20.00
180 ฝายคลองสามแสนพร้อมระบบส่งน้ํา ดงมหาวัน เวียง

เชียงรุ้ง
350 - 2565 2565 25.00

181 ฝายหนองปลาเหย่ียนพร้อมระบบส่งน้ํา นางแล เมอืง -        500 - 2565 2565 25.00
182 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสาย RMC.3 โครงการพฒันาการเกษตรแมส่าย แมส่าย แมส่าย 800  - - 2566 2566 20.00

183 งานปรับปรุงท่อลอดน้ําแมเ่ผ่ือ RMC กม.23+356 ยาว 67.50 ม. ดงมหาวัน เวียง
เชียงรุ้ง

360  - - 2566 2566 15.00

184 ฝายร่องแฮดพร้อมระบบส่งน้ํา  1 แห่ง ต้า ขุนตาล 2000  - - 2566 2566 15.00
185 ฝายบ้านทุง่กวางใต้พร้อมระบบส่งน้ํา โชคชัย ดอย

หลวง
2000  - - 2566 2566 20.00

186 ฝายแมเ่ลียบพร้อมระบบส่งน้ํา โชคชัย ดอย
หลวง

1200  - - 2566 2566 9.80

187 ฝายน้ําแมย่าวพร้อมระบบส่งน้ํา แมย่าว เมอืง 600  - - 2566 2566 20.00
188 ฝายห้วยแดนเมอืงพร้อมระบบส่งน้ํา ยางฮอม ขุนตาล 1500  - - 2566 2566 15.00
189 ฝายใบไผ่พร้อมอาคารประกอบ จันจว้า แมจ่ัน 3000  - - 2566 2566 10.00

190 ฝายสันกา้งปลาพร้อมระบบส่งน้ํา เจดีย์หลวง แม่
สรวย

3000  - - 2566 2566 10.00

191 อา่งเกบ็เกบ็ห้วยบง หล่ายงาว เวียง
แกน่

3500  - 0.9000 2566 2566 18.00

192 อา่งเกบ็น้ําห้วยห๊ากพร้อมระบบส่งน้ํา ป่าตึง แมจ่ัน 1000  - 0.2500 2566 2566 20.00

193 อา่งเกบ็น้ําบ้านปากองิพร้อมระบบส่งน้ํา ศรีดอนชัย เชียง
ของ

2000  - 0.2000 2566 2566 15.00

194 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง เวียง
เชียงรุ้ง

500  - - 2566 2566 6.00

195 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้ ขนาด 0.30 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที จํานวน 1 
เคร่ือง พร้อมระบบส่งน้ํา ความยาว 2,500 เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 
1,200 ไร่ บ้านเวียงแกว้ จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการ
หลวงดอยสะโง๊ะ โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลศรีดอนมลู 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศรีดอนมลู เชียง
แสน

1200  - - 2566 2566 43.00

196 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านแมตํ๋่าน้อย แมตํ๋่า พญา
เมง็ราย

2500  - - 2566 2566 27.00

197 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสันโค้ง ดอยงาม พาน 1600  - - 2566 2566 30.00

198 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านมว่งชุม ศรีดอนชัย เชียง
ของ

1100  - - 2566 2566 25.00

199 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําหนองป่ากอ่ หนองป่ากอ่ ดอย
หลวง

2000  - - 2566 2566 25.00

200 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสบคํา เวียง เชียง
แสน

3000  - - 2566 2566 25.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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201 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านดงมชีัย เวียงห้าว พาน 1800  - - 2566 2566 25.00
202 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองฮ่าง หัวง้ม พาน 2000  - - 2566 2566 20.00
203 ฝายห้วยคุพร้อมระบบส่งน้ํา  จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการ

หลวงผาต้ัง 
ปอ เวียง

แกน่
150  - - 2566 2566 9.00

204 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสามเต้า จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการรักษ์
น้ําเพือ่พระแมข่องแผ่นดินลุ่มน้ําคํา

เทอดไทย แมฟ่า้
หลวง

150  - - 2566 2566 9.00

205 จัดหาน้ําสนับสนุนพืน้ทีข่ยายผลสถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตาม
พระราชดําริบ้านธารทอง

แมเ่งิน เชียง
แสน

1800  - - 2566 2566 9.00

206 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปางซาง จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงวาวี

วาวี แม่
สรวย

160  - - 2566 2566 9.00

207 ระบบส่งน้ําอา่งกบ็น้ําห้วยต้นงุ้น ป่าซาง เวียง
เชียงรุ้ง

2400  - - 2566 2566 10.00

208 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยบ่อส้ม ระยะที ่2 ป่าแดด แม่
สรวย

1500  - - 2566 2566 8.00

209 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้ําห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ํา ระยะที ่2  ความยาว
รวม 1,300 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทาน

โรงช้าง ป่าแดด 1000  - - 2566 2566 15.00

210 ปรับปรุงคันกัน้น้ําแมส่ายโครงการพฒันาการเกษตรแมส่าย แมส่าย แมส่าย     1,500 - 2566 2566 10.00
211 ประตูระบายน้ําบ้านเอยีน หงาว เทิง -     1,500 - 2566 2566 40.00
212 โครงการการแกม้ลิงหนองหน้าพนัง เมอืงชุม เวียงชัย -        170 0.0500 2566 2566 4.00
213 โครงการแกม้ลิงหนองจอยาว เวียงชัย เวียงชัย -        140 0.1000 2566 2566 7.00
214 ระบบผันน้ําขุนแมบ่ง โชคชัย ดอย

หลวง
-    10,625 - 2566 2566 50.00

215 โครงการแกม้ลิงหนองสลาบ ป่าแดด ป่าแดด -        500 0.2000 2566 2566 15.00
216 คันกัน้น้ําพงุฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา ป่าแดด ป่าแดด -     1,000 - 2566 2566 10.00
217 โครงการประตูระบายน้ําบ้านสันผักแคพร้อมอาคารประกอบ มว่งคํา, พาน -        700 - 2566 2566 12.00
218 ระบบผันน้ําลุ่มน้ําแมจ่ัน ป่าตึง แมจ่ัน -     3,000 - 2566 2566 55.00
219 ปรับปรุงคันคลองซอย 5R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ดงมะดะ แมล่าว - - - 2566 2566 6.50
220 ปรับปรุงคันคลองซอย 6R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว จอมหมอกแกว้ แมล่าว - - - 2566 2566 6.50
221 ปรับปรุงคันคลองซอย 7R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว จอมหมอกแกว้ แมล่าว - - - 2566 2566 6.50

222 ปรับปรุงคันคลองซอย 8R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว จอมหมอกแกว้ แมล่าว - - - 2566 2566 6.50
223 ปรับปรุงคันคลองซอย 5L-RMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว สันกลาง พาน - - - 2566 2566 4.00

224 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 18 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 600 600 - 2566 2566 2.10

225 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 19 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ดงมะดะ แมล่าว 800 800 - 2566 2566 2.45
226 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 20 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ จอมหมอกแกว้ แมล่าว 700 700 - 2566 2566 2.80
227 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 21 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ จอมหมอกแกว้ แมล่าว 500 500 - 2566 2566 4.20

228 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 22 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ จอมหมอกแกว้ แมล่าว 500 500 - 2566 2566 3.15
229 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 23 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ จอมหมอกแกว้ แมล่าว 700 700 - 2566 2566 2.45
230 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 38+000 RMC

 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว
ป่าแฝก แมใ่จ - - - 2566 2566 1.50

231 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  กม.0+250- 
14R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

ป่าอ้อดอนชับ เมืองเชียงราย - - - 2566 2566 3.00

232 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  กม. 19+000 LMC
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

บัวสลี แมล่าว - - - 2566 2566 2.50

233 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 39+000 RMC
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

ป่าแฝก แมใ่จ - - - 2566 2566 2.00

234 ฝายห้วยป่าลัน ป่าหุง่ พาน - 500 - 2566 2566 12.00
235 ฝายน้ําล้นบ้านขัวแตะพร้อมระบบส่งน้ํา นางแล เมอืง - 1,000 - 2566 2566 25.00
236 อา่งเกบ็น้ําห้วยดีหมี โชคชัย ดอยหลวง - 1,400 0.0710 2566 2566 35.00
237 งานปรับปรุงคลองส่งน้ําฝ่ังขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 1R-RMC สิริเวียงชัย เวียงชัย 2878  - - 2567 2567 10.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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238 งานปรับปรุงคลองส่งน้ําฝ่ังขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 2R-RMC สิริเวียงชัย เวียงชัย 1477  - - 2567 2567 10.00
239 งานปรับปรุงคลองส่งน้ําฝ่ังขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 3R-RMC สิริเวียงชัย เวียงชัย 2144  - - 2567 2567 10.00
240 งานปรับปรุงคลองส่งน้ําฝ่ังขวา ฝายชัยสมบัติ สาย 4R-RMC เวียงเหนือ เวียงชัย 1893  - - 2567 2567 10.00

241 สระเกบ็น้ําพร้อมทํานบดินห้วยเคียน  1 แห่ง แมล่อย เทิง 520  - 0.0500 2567 2567 12.00

242 ฝายห้วยไล่เหล็กพร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่า
เป้า

180  - - 2567 2567 12.00

243 ฝายบ้านป่าหมุน้พร้อมระบบส่งน้ํา สันติสุข พาน 1300  - - 2567 2567 18.00
244 ฝายบ้านปางกล้วยพร้อมระบบส่งน้ํา ป่าหุง่ พาน 1300  - - 2567 2567 20.00

245 อา่งเกบ็น้ําห้วยจ้อ มว่งยาย เวียง
แกน่

1100  - 0.2000 2567 2567 21.00

246 อา่งเกบ็น้ําบ้านส้านพร้อมระบบส่งน้ํา คร่ึง เชียง
ของ

1000  - 0.3000 2567 2567 30.00

247 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านป่าต้นผ้ึง แมพ่ริก แม่
สรวย

170  - - 2567 2567 9.00

248 อา่งเกบ็น้ําห้วยปากแดง ยางฮอม ขุนตาล -     1,000 0.2000 2567 2567 18.00
249 ฝายหนองป่งพร้อมระบบส่งน้ํา แมอ่อ้ พาน 1500  - - 2567 2567 18.00
250 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองสองห้อง ป่าแงะ ป่าแดด 2500  - - 2567 2567 25.00
251 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านส้าน ห้วยซ้อ เชียง

ของ
2000  - - 2567 2567 25.00

252 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านป่าตึงงาม1 ศรีดอนไชย เชียง
ของ

2100  - - 2567 2567 30.00

253 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านศรีชัยมงคล ศรีดอนชัย เชียง
ของ

800  - - 2567 2567 22.00

254 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านต้าน้ําองิ ต้า ขุนตาล 2500  - - 2567 2567 35.00
255 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหล่อโย 

จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง 
ป่าตึง แมจ่ัน 800  - - 2567 2567 19.41

256 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดอน จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พฒันา
โครงการหลวงห้วยแล้ง  - มปีัญหาเร่ืองทีดิ่น

ปอ เวียง
แกน่

250  - - 2567 2567 9.00

257 ฝายห้วยป่าจําพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการหลวง
ห้วยโป่ง

แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่า
เป้า

350  - - 2567 2567 9.00

258 ฝายห้วยแมโ่ถน้อยพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการ
หลวงห้วยโป่ง

แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่า
เป้า

500  - - 2567 2567 9.20

259 โครงการแกม้ลิงหนองจอมะต่ืน บ้านดู่ เมอืง -        400 0.0600 2567 2567 5.00

260 อาคารรับน้ําและระบบระบายน้ําบ้านเหล่า ตับเต่า เทิง -     1,500 - 2567 2567 20.00
261 โครงการประตูระบายน้ําบ้านป่าหมุน้พร้อมอาคารประกอบ สันติสุข พาน -        800 - 2567 2567 12.00
262 โครงการประตูระบายน้ําบ้านใหมใ่นพร้อมอาคารประกอบ สันมะเค็ด พาน -        620 - 2567 2567 12.00
263 โครงการประตูระบายน้ําบ้านสันมะเค็ดพร้อมอาคารประกอบ สันมะเค็ด พาน -        580 - 2567 2567 12.00
264 ปรับปรุงคันคลองซอย 9R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว ป่ากอ่ดํา แมล่าว -  - - 2567 2567 6.50

265 ปรับปรุงคันคลองซอย 10R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
ลาว

ป่ากอ่ดํา แมล่าว -  - - 2567 2567 6.50

266 ปรับปรุงคันคลองซอย 11R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
ลาว

บัวสลี แมล่าว -  - - 2567 2567 6.50

267 ปรับปรุงคันคลองซอย 12R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
ลาว

บัวสลี แมล่าว -  - - 2567 2567 6.50

268 ปรับปรุงคันคลองซอย 13R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
ลาว

ป่าออ้ดอน
ไชย

แมล่าว -  - - 2567 2567 6.50

269 ประตูระบายน้ําบ้านท่าหล่มพร้อมอาคารประกอบ ทานตะวัน พาน 4000     4,000 - 2567 2567 12.00
270 ประตูระบายน้ําบ้านสันป่งพร้อมอาคารประกอบ ทานตะวัน พาน 3700     3,700 - 2567 2567 12.00
271 ประตูระบายน้ําบ้านดงชัยพร้อมอาคารประกอบ แมอ่อ้ พาน 4500     4,500 - 2567 2567 10.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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272 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 24 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ จอมหมอก
แกว้

แมล่าว 700        700 - 2567 2567 3.50

273 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 25 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ จอมหมอก
แกว้

แมล่าว 800        800 - 2567 2567 2.45

274 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 26 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่ากอ่ดํา แมล่าว 800        800 - 2567 2567 2.80
275 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 27 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่ากอ่ดํา แมล่าว 900        900 - 2567 2567 3.15
276 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 28 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่ากอ่ดํา แมล่าว 800        800 - 2567 2567 3.50
277 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 29 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่ากอ่ดํา แมล่าว 800        800 - 2567 2567 2.10

278 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 30 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่ากอ่ดํา แมล่าว 700        700 - 2567 2567 2.45
279 ฝายบ้านห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ํา คร่ึง เชียง

ของ
-     1,000 0.4360 2567 2567 18.00

280 ฝายห้วยน้ําแจงพร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่ปา พญา
เมง็ราย

-  - - 2567 2567 20.00

281 อา่งเกบ็น้ําห้วยน้ําลึก ทุง่กอ่ เวียง
เชียงรุ้ง

-     7,800 0.0610 2567 2567 25.00

282 อา่งเกบ็น้ําห้วยแมล่าก ท่า
ข้าวเปลือก

แมจ่ัน -     1,000 0.0650 2567 2567 23.00

283 อา่งเกบ็น้ําห้วยงอนแห่งที ่1 ท่าข้าม เวียง
แกน่

-        400 0.2200 2567 2567 20.00

284 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสาย 3 ชัยสมบัติ ฝ่ังขวาฝายเชียงราย เมอืงชุม เวียงชัย 700  - - 2568 2568 8.00
285 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสาย 4 ชัยสมบัติ ฝ่ังขวาฝายเชียงราย เวียงเหนือ เวียงชัย 2300  - - 2568 2568 18.00
286 ฝายจะตี - ติดอทุยานฯ เทอดไทย แมฟ่า้

หลวง
600  - - 2568 2568 5.00

287 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปุยคํา ป่าออ้ดอน
ชัย

เมอืง 350  - - 2568 2568 7.00

288 อา่งเกบ็น้ําห้วยปุพ๊ร้อมระบบส่งน้ํา ดอยลาน เมอืง 1000  - 0.3500 2568 2568 35.00
289 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านเขื่อนแกว้ ท่าสาย เมอืง 500  - - 2568 2568 8.00
290 ฝายแมเ่จดีย์ใหมพ่ร้อมระบบส่งน้ํา ( แห่งที ่2 ) แมเ่จดีย์

หลวงใหม่
เวียงป่า

เป้า
2500  - - 2568 2568 25.00

291 ฝายห้วยแมส้่านพร้อมระบบส่งน้ํา ป่าหุง่ พาน 200  - - 2568 2568 15.00
292 อา่งเกบ็น้ําห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยสัก เมอืง 1500  - 0.4800 2568 2568 45.00

293 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านป่าตึงงาม2 ศรีดอนไชย เทิง 1800  - - 2568 2568 25.00
294 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านแมตํ๋่า แมตํ๋่า พญา

เมง็ราย
2600  - - 2568 2568 30.00

295 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านซาวา บุญเรือง เชียง
ของ

500  - - 2568 2568 20.00

296 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านศรีวิไล ห้วยซ้อ เชียง
ของ

2800  - - 2568 2568 38.00

297 โครงการแกม้ลิงหนองสามขา โชคชัย ดอย
หลวง

       500 0.3200 2568 2568 8.00

298 คันกัน้น้ําแมคํ่าฝ่ังขวา ปตร.ปากเหมอืงอดุม จันจว้า แมจ่ัน -     2,000 - 2568 2568 20.00
299 โครงการระบายน้ํา แมคํ่า-น้ํามะ ศรีคํ้า แมจ่ัน -     2,500 - 2568 2568 55.00

300 โครงการแกม้ลิงหนองเวียงหวาย เมง็ราย พญา
เมง็ราย

-        400 0.1600 2568 2568 8.00

301 คันกัน้กัน้น้ําพงุป้องกนัตล่ิงฝายวังเคียน ป่าแดด ป่าแดด -     1,500 - 2568 2568 20.00

302 อา่งเกบ็น้ําห้วยร่องคตพร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่ย็น พาน 600  - 0.2000 2568 2568 40.00

303 ฝายห้วยเคียนพร้อมระบบส่งน้ํา ป่าออ้ดอน
ชัย

เมอืง 350  - - 2568 2568 5.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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304 ฝายห้วยโป่งแดงพร้อมระบบส่งน้ํา ป่าออ้ดอน
ชัย

เมอืง 350  - - 2568 2568 4.00

305 ฝายบ้านพลูทองพร้อมระบบส่งน้ํา อบต.ท่าสุด เมอืง 500  - - 2568 2568 5.50
306 อา่งเกบ็น้ําพร้อมระบบส่งน้ําบ้านลิไข นางแล เมอืง 2000  - 0.2000 2568 2568 45.00

307 ฝายห้วยป่าตองพร้อมระบบส่งน้ํา ศรีถ้อย แม่
สรวย

1800  - - 2568 2568 30.00

308 ฝายทุง่หลวงพร้อมระบบส่งน้ํา แมย่าว เมอืง 500  - - 2568 2568 20.00
309 ฝายสันป่ายางพร้อมระบบส่งน้ํา แมย่าว เมอืง 500  - - 2568 2568 25.00

310 ฝายห้วยกิว่นกพร้อมระบบส่งน้ํา ผางาม เวียงชัย 500  - - 2568 2568 5.00
311 อา่งเกบ็น้ําห้วยบงงามพร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่ปา พญา

เมง็ราย
600  - 0.1500 2568 2568 30.00

312 ฝายป่าตองพร้อมระบบส่งน้ํา เจริญเมอืง พาน 1500  - - 2568 2568 9.00
313 ฝายเด่ือป่องพร้อมระบบส่งน้ํา เจริญเมอืง พาน 2000  - - 2568 2568 9.00
314 ฝายห้วยช้างลอดพร้อมระบบส่งน้ํา โชคชัย ดอย

หลวง
1000  - - 2568 2568 9.00

315 โครงการแกม้ลิงหนองผักหนามพร้อมอาคารประกอบ ดอนศิลา เวียงชัย -        750 0.0700 2568 2568 10.00
316 ฝายห้วยบงพร้อมระบบส่งน้ํา หล่ายงาว เวียง

แกน่
500  - - 2568 2568 7.50

317 ฝายห้วยยาบแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนพืน้ทีข่ยาย
ผลสถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริบ้านธารทอง

แมเ่งิน เชียง
แสน

600  - - 2568 2568 9.80

318 ประตูระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบลําน้ํางาม แมข่้าวต้ม เมอืง -     3,500 - 2568 2568 50.00
319 คันกัน้น้ําแมค่าวพร้อมอาคารประกอบ สันมะเค็ด พาน -     1,200 - 2568 2568 9.00
320 คันกัน้น้ําฮ่างพร้อมอาคารประกอบ หัวง้ม พาน -     1,000 - 2568 2568 9.00
321 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายฝายโป่งน้ําร้อน  ระยะ1 ป่าตึง แมจ่ัน 3500  - - 2568 2568 19.00
322 ปรับปรุงฝายกอ๋ต๋ึงพร้อมระบบส่งน้ํา  ระยะ1 จอมสวรรค์ แมจ่ัน 600  - - 2568 2568 10.00
323 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายฝายโป่งน้ําร้อน ระยะ2 (ติดปัญหาทีดิ่น) ป่าตึง แมจ่ัน 3500  - - 2568 2568 30.00
324 ปรับปรุงฝายกอ๋ต๋ึงพร้อมระบบส่งน้ํา  ระยะ2 (ติดปัญหาทีดิ่น) จอมสวรรค์ แมจ่ัน 600  - - 2568 2568 15.00
325 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 31 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 900 900 - 2568 2568 2.80
326 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 40+421 RMC

 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว
ป่าแฝก แมใ่จ - - - 2568 2568 2.00

327 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา  กม. 44+500 RMC
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

เจริญราษฏร์ แมใ่จ - - - 2568 2568 2.00

328 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  กม. 0+300 
14R-LMC โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแมล่าว

ป่าอ้อดอนชัย เมอืง - - - 2568 2568 1.30

329 ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝ่ังซ้าย-ฝ่ังขวา ระยะที ่3 ทรายขาว พาน - - - 2568 2568 15.00
330 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 32 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 500 500 - 2568 2568 3.15
331 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 33 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 700 700 - 2568 2568 3.50
332 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 34 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 500 500 - 2568 2568 4.20
333 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 35 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 700 700 - 2568 2568 2.10
334 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 36 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 700 700 - 2568 2568 2.45
335 อา่งเกบ็น้ําแมส่าด แมก่รณ์ เมอืง - - - 2568 2568 30.00
336 อา่งเกบ็น้ําห้วยดินแดง หล่ายงาว เวียงแกน่ - - - 2568 2568 30.00
337 อา่งเกบ็น้ําห้วยเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล - 1,500 0.5680 2568 2568 32.00
338 ฝายทุง่ในพร้อมระบบส่งน้ํา ดอยลาน เมอืง 800  - - 2569 2569 9.00

339 อา่งเกบ็น้ําแมส่าดพร้อมระบบส่งน้ํา แมก่รณ์ เมอืง 4300  - 1.0810 2569 2569 50.00
340 ฝายบ้านหนองเลียบพร้อมระบบส่งน้ํา ศรีดอนไชย เทิง 800  - - 2569 2569 15.00
341 ฝายบ้านแมเ่ปาเหนือพร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่ปา พญา

เมง็ราย
800  - - 2569 2569 20.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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342 ฝายบ้านแมเ่ปาใต้พร้อมระบบส่งน้ํา แมเ่ปา พญา
เมง็ราย

900  - - 2569 2569 25.00

343 อา่งเกบ็น้ําห้วยแมก่ึด๊พร้อมระบบส่งน้ํา ป่าแดด แม่
สรวย

2500  - 0.5000 2569 2569 45.00

344 ฝายห้วยป่าช้างพร้อมระบบส่งน้ํา ป่าแดด แม่
สรวย

300  - - 2569 2569 9.00

345 ฝายห้วยแมก่ึด๊พร้อมระบบส่งน้ํา ป่าแดด แม่
สรวย

300  - - 2569 2569 9.00

346 ฝายบ้านย่านําพร้อมระบบส่งน้ํา วาวี แม่
สรวย

200  - - 2569 2569 9.00

347 ฝายบ้านเวียงสรวย แมส่รวย แม่
สรวย

-  - - 2569 2569 15.00

348 อา่งเกบ็น้ําห้วยปูพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านดู่ เมอืง 500 - 0.3000 2569 2569 35.00
349 อา่งเกบ็น้ําห้วยน้ําพพุร้อมระบบส่งน้ํา สันกลาง พาน -  - - 2569 2569 45.00
350 ฝายต้นมว่งพร้อมระบบส่งน้ํา เจดีย์หลวง แม่

สรวย
700  - - 2569 2569 10.00

351 ฝายบ้านวังชมภูพร้อมระบบส่งน้ํา มว่งคํา พาน 800  - - 2569 2569 9.00
352 ฝายบ้านใหมเ่จริญพร้อมระบบส่งน้ํา ริมโขง เชียง

แสน
500  - - 2569 2569 9.00

353 ฝายเตาบ่มพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยซ้อ เชียง
ของ

2000  - - 2569 2569 10.00

354 ทํานบดินสถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งบ้านปางขอน ห้วยชมพู เมอืง -        300 - 2569 2569 15.00
355 แกม้ลิงหนองแดงระยะ 2 ดอยลาน เมอืง - - 0.3000 2569 2569 8.00
356 แกม้ลิงห้วยตะเคียนพร้อมอาคารประกอบ นางแล เมอืง -        300 0.2800 2569 2569 8.00
357 แกม้ลิงหนองดินดําพร้อมอาคารประกอบ สันสลี เวียงป่า

เป่า
-        200 0.0260 2569 2569 10.00

358 แกม้ลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ บ้านดู่ เมอืง -     1,000 1.3000 2569 2569 5.00
359 แกม้ลิงหนองกล้วยพร้อมอาคารประกอบ ดอยฮาง เมอืง -        300 0.0500 2569 2569 10.00
360 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านป่าตาล ป่าตาล ขุนตาล 2500  - - 2569 2569 35.00
361 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสันนคร (จัดหาน้ํา

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่)
สันมะเค็ด พาน 3000  - - 2569 2569 35.00

362 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านทุง่ยาว (จัดหาน้ํา
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่)

ศรีถ้อย แม่
สรวย

2500  - - 2569 2569 35.00

363 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านโป่งเกลือ ดอยลาน เมอืง 2500  - - 2569 2569 40.00
364 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสันป่าคาม สันมะค่า ป่าแดด 2500  - - 2569 2569 35.00
365 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําวังแฮด สันทรายงาม เทิง 2500  - - 2569 2569 35.00
366 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านป่าแหย่ง ห้วยสัก เมอืง 2500  - - 2569 2569 40.00
367 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสันต้นธง ศรีดอนมลู เชียง

แสน
1800  - - 2569 2569 40.00

368 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสันปูเลย ทานตะวัน พาน 2500  - - 2569 2569 40.00
369 ฝายบ้านปางขอนพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนสถานี

พฒันาการเกษตรทีสู่งปางขอน
ห้วยชมพู เมอืง 200  - - 2569 2569 9.00

370 ทํานบดินศูนย์พฒันาโครงการหลวงห้วยแล้ง จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์
พฒันาโครงการหลวงห้วยแล้ง

ท่าข้าม เชียง
ของ

50  - 0.0100 2569 2569 15.00

371 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยหมากเมีย้ง บ้านแซว เชียง
แสน

1600  - 0.6880 2569 2569 10.00

372 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายขอนซุง ง้ิว เทิง 150  - - 2569 2569 4.00
373 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแมแ่กว้ แมอ่อ้ พาน 1500  - - 2569 2569 9.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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พ้ืนที ่ชป.
พ้ืนที่ รับประโยชน์

ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

374 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยปูเ่หลือง ศรีดอนมลู เชียง
แสน

-        200 - 2569 2569 10.00

375 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยเย็น ริมโขง เชียง
แสน

-        200 - 2569 2569 5.00

376 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอา่งเกบ็น้ําแมคํ่า แมเ่งิน เชียง
แสน

-        300 - 2569 2569 10.00

377 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายลูกท่ี 4 โครงการพฒันาดอยตุง แมฟ่า้หลวง แมฟ่า้
หลวง

-        150 - 2569 2569 10.00

378 ประตูระบายน้ําดอยจําปี ป่าสัก เชียง
แสน

-     2,000 - 2569 2569 20.00

379 ประตูระบายน้ําบ้านแมม่ะ ศรีดอนมลู เชียง
แสน

-        600 - 2569 2569 20.00

380 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 37 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 800 800 - 2569 2569 2.80

381 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 38 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 400 400 - 2569 2569 4.20

382 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 39 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ บัวสลี แมล่าว 800 800 - 2569 2569 3.15

383 ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่และสายซอยฝ่ังซ้าย-ฝ่ังขวา ระยะท่ี 4 สันกลาง พาน - - - 2569 2569 15.00
384 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 40 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 700 700 - 2569 2569 2.45
385 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 41 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 700 700 - 2569 2569 3.50
386 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 42 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 600 600 - 2569 2569 2.45
387 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 43 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 700 700 - 2569 2569 2.80
388 ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 44 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 700 700 - 2569 2569 3.15
389 อา่งเกบ็น้ําห้วยข้าวหลาม หงาว เทิง -  - - 2569 2569 20.00
390 อา่งเกบ็น้ําห้วยบ้าน ป่าแดด แม่สรวย - 2,600 0.0430 2569 2569 27.00
391 อา่งเกบ็น้ําห้วยน้ําบ่อ ตาดควัน พญาเม็งราย 900  - 0.1260 2569 2569 44.00
392 ฝายแมน่้ําต๊าก แมเ่ปา พญาเม็งราย -  - - 2569 2569 20.00
393 ฝายแมน่้ําเปา แมเ่ปา พญาเม็งราย -  - - 2569 2569 20.00
394 อา่งเกบ็น้ําห้วยสัก เวียง เทิง - 1,200 0.2600 2569 2569 20.00
395 ฝายวังแฟน แมอ่อ้ พาน -  - - 2569 2569 20.00
396 ฝายแมอ่อ้หลวง (ฝายหลวง) แมอ่อ้ พาน - 500 - 2569 2569 8.00
397 ฝายบ้านเหมอืงหลวงพร้อมระบบส่งน้ํา ป่าหุง่ พาน - 1,500 - 2569 2569 10.00
398 จัดหาน้ําบ้านแมคํ่า แมเ่งิน เชียงแสน 1000 - 0.5120 2569 2569 8.00
399 ฝายบ้านห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ํา แมส่ลองใน แม่ฟ้าหลวง 200 - - 2569 2569 25.00
400 ฝายคึกฤทธ์ิพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยซ้อ เชยีงของ -  - - 2569 2569 25.00
401 ฝายห้วยท่าช้างพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยซ้อ เชยีงของ -  - - 2569 2569 25.00
402 ฝายห้วยแกน่ (ฝายเตาบ่ม) พร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยซ้อ เชยีงของ -  - - 2569 2569 25.00
403 อา่งเกบ็น้ําโป่งปูวั่น ป่าซาง เวียงเชยีงรุ้ง - 2,400 0.0230 2569 2569 22.00
404 ฝายห้วยผาโขง ป่าหุง่ พาน - 1,500 - 2569 2569 15.00
405 ฝายห้วยโป่งขุมพร้อมระบบส่งน้ํา ทานตะวัน พาน 2000 - - 2569 2569 10.00
406 อา่งเกบ็น้ําห้วยค้อนกอ้มพร้อมระบบส่งน้ํา แมส่รวย แม่สรวย -  - - 2569 2569 30.00
407 จัดหาแหล่งน้ําบ้านโป่งปูเฟอืง แมส่รวย แม่สรวย -  - - 2569 2569 30.00
408 ฝายห้วยสักพร้อมระบบส่งน้ํา แมส่รวย แม่สรวย -  - - 2569 2569 30.00
409 ฝายน้ําล้นบ้านดอนมลู เมอืงชุม เวียงชัย -  - - 2569 2569 20.00
410 ฝายน้ํางามพร้อมระบบส่งน้ํา แมข่้าวต้ม เมอืง -  - - 2569 2569 22.00

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้างที่
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ 7,240,121 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,747,330 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 51 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 539,643 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

14.40 ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 422 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 12 โครงการ และขนาดเล็ก 410 
โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 253.55 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 438,645 ไร่ ใช้วงเงินรวม 12,343.38 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการ
ได้ดังนี ้

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 184 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการและขนาดเล็ก 
181 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 15.18 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 90,815 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 3,386.67 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 231 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 2 โครงการและขนาด
เล็ก 229 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 57.49 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 172,830 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 5,447.71 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 -พ.ศ. 2580) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 7 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และหาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 180.88 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 175,000 ไร่ 
ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 3,509 ล้านบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเชียงราย 
 

พืน้ทีจ่ังหวดั พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปจัจุบนั พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมื่อส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
7,240,121 3,747,300 539,643 438,645 978,288  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


