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คํานํา 

การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 
NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (AREA BASE) และ
พิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน 
และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 
- พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดลําปาง ต้ังอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดิน

สายพหลโยธิน  ประมาณ  602 กม . ตามทางรถไฟประมาณ  625 กม . มี พ้ืนที่  7,833,726 ไร่ หรือประมาณ 
12,533.961 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และ
เพชรบูรณ์ สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัด อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาว
รี ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและใน
บริเวณตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้าและตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา 
จังหวัดลําปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ 
เรียกว่า “อ่างลําปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา 
และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่พ้ืนที่อําเภอเมืองปานแจ้ห่มวังเหนือและงาว บริเวณตอนกลาง
ของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอห้าง
ฉัตร เมืองลําปาง เกาะคา แม่ทะ และสบปราบ  บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า 
ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเถิน แม่พริก บางส่วนของอําเภอเสริมงามและแม่ทะ  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 
ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา  
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดตาก 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดแพร่ และ จังหวัดสุโขทัย 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดลําพูน และ จังหวัดลําปาง 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
เน่ืองจากพ้ืนที่ของจังหวัดลําปางมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกะทะ จึงทําให้ลําปางมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบจะ

ทั้งตลอดปี ซึ่งฤดูร้อนลําปางจะร้อนจัด และส่วนฤดูหนาวก็จะหนาวจัด(ตอนกลางวันของหน้าหนาวบางทีอากาศก็
ร้อนด้วย)  จังหวัดลําปางจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุดที่  43.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดที่ 3.7 องศาเซลเซียส 
ปริมาณนํ้าฝนวัดได้ 1,090.80 มิลลิเมตรต่อปี  โดยลักษณะลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดลําปาง จะแบ่งได้ 3 ฤดู คือ  

 ฤดูร้อน จะเริ่มต้นประมาณต้นเดือนมีนาคม จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยจะมีอากาศจะร้อนอบอ้าว
มากๆ โดยเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายนของทุกปี  

 ฤดูฝน จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งในบางปีก็จะตกแทบทุกวัน 
 ฤดูหนาว จะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงน้ีอากาศจะหนาวเย็นจัด 

โดยช่วงที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม 
 โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 
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ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลําปาง 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 3.7 – 43.1 20.4 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 58 - 83 73.1 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  KNOTS 0.3 – 1.1 0.70 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 82.3 - 175 1,456.7 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 4.5 – 205.3  1,090.8 

 
                            รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดลําปาง 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จังหวัดลําปาง  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 7,833,726  ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใน 2 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าวัง   และลุ่มนํ้า
ยม ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าวัง ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 
1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 
ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดลําปาง   

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 5,477,800 70.13 
พืชไร่ 627,310 8.03 
พ้ืนที่นา 638,907 8.17 
ไม้ยืนต้น 355,789 4.55 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 308,461 3.94 
ไม้ผล 319,789 4.14 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 147,211 1.88 
พ้ืนที่นํ้า 104,977 1.34 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 5,897 0.07 
ไร่หมุนเวียน 40,672 0.52 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 1,256 0.01 
พืชสวน 2,047 0.02 
พ้ืนที่ลุ่ม 8,821 0.11 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 403 0.00 

 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดลําปาง (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 
            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ลาดชันสูง มีเน้ือที่ร้อยละ 47.82 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  
ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดลําปาง 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 3,278,724 41.92 
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 3,735,091 47.82 
ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 580,201 7.42 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 179,420 2.29 
กลุ่มชุดดินผสม 37,287 0.47 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดลําปางมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 268,372 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
124,706 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 746,547 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
ลําปาง เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดลําปางมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 0.02 
ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 761,694 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1-4 
ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดลําปาง 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 746,547 
2565 750,305 
2570 754,082 
2575 757,879 
2580 (อนาคต 20 ปี) 761,694 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดลําปาง (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลําปาง (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 68,999 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมูลค่า
นอกภาคการเกษตรร้อยละ 89 และภาคเกษตรร้อยละ 11   โดยมีรายได้เฉลี่ย 21,034 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 
1.4.3 สภาพการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดลําปางมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 268,372 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
124,706 ครัวเรือน ทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดลําปาง ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี 529 494 517 
ข้าวนาปรัง 535 490 550 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 678 654 669 
มันสําปะหลัง 3,151 3,006 3,098 
อ้อย - - - 
ยางพารา 127 120 144 
ปาล์มนํ้ามัน 486 393 405 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 

2.1.1  น้ําแม่สอย 
     มีพ้ืนที่ประมาณ 743 ตารางกิโลเมตร เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าวัง มีแหล่งต้นกําเนิดมาจากเทือกเขา
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดลําปาง ซึ่งแนวเขตแดนจังหวัดลําปางกับเชียงใหม่ ไหลผ่านครอบคลุม 
อําเภอแจ้ห่ม และอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง มีลํานํ้าสาขาน้ําย่อยที่สําคัญคือ  นํ้าแม่ปาน และน้ําแม่มอน 

2.1.2   น้ําแม่ตุ๋ย 
      มีพ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 801 ตารางกิโลเมตร  มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้า
วัง  มีแหล่งต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาในเขตอําเภอเมืองปาน ไหลผ่านครอบคลุมพ้ืนที ่3 อําเภอได้แก่ อําเภอเมือง
ปาน  อําเภอห้างฉัตร และอําเภอเมืองลําปาง ไหลจากทิศเหนือ ลงมาทางทิศใต้เข้าเขตอําเภอเมืองลําปางก่อนไป
บรรจบกับแม่นํ้าวัง      มีลํานํ้าสาขาย่อยที่สําคัญได้แก่ นํ้าแม่ไพรนํ้าแม่เฟือง  นํ้าแม่ค่อม และน้ําแม่กอม   

2.1.3   น้ําแม่จาง 
      พ้ืนที่ประมาณ 1599 ตารางกิโลเมตร เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าวัง มีต้นกําเนิดมาจากสันแนวดอยหลวงกับ
ดอยผาแดง ซึ่งเป็นแนวสันปันนํ้ากับลุ่มนํ้างาว ไหลผ่านครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอแม่ทะ กับอําเภอแม่เมาะ อําเภอเกาะ
คา และอําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง บางส่วนไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปบรรจบ
กับแม่นํ้าวังที่บ้านสบจาง ในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีลํานํ้านํ้าสาขาย่อยที่สําคัญ คือ ลํานํ้าแม่เมาะ ลํานํ้า
แม่ทะ ลํานํ้าแม่วะ  มีต้นนํ้าอยู่ในเขตอําเภองาว ไหลผ่านอําเภอแม่ทะ แม่เมาะ และมาบรรจบแม่นํ้าวังที่อําเภอเกาะ
คา มีความยาวประมาณ 127 กิโลเมตร 

2.1.4   น้ําแม่ตํ๋า 
       มีพ้ืนที่ประมาณ 738 ตารางกิโลเมตร เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าวัง มีแหล่งต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาเขต
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง กับอําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ไหลผ่านครอบคลุมพ้ืนที ่อําเภอเสริมงาม และไหลลง
บรรจบกับแม่นํ้าวังในเขตอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีลํานํ้าสาขาย่อยที่สําคัญคือ นํ้าแม่เลียง และน้ําแม่เสริม 

2.1.5 น้ําแม่ยาว  
 เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าวัง  มีต้นนํ้าอยู่ในเขตอําเภอเมืองยาว จังหวัดลําปาง ไหลผ่านอําเภอห้างฉัตร 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไหลไปบรรจบแม่นํ้าวังในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  มีความยาวประมาณ 38 
กิโลเมตร 
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า ลําปาง 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานที่ดําเนินการจากอดีตจนถึงปัจจุบันในจังหวัดลําปาง 
มีจํานวนทั้งหมด 388 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่จํานวน 3 โครงการ โครงการขนาด
ชลประทานกลางจํานวน 7 โครงการ โครงการชลประทานขนาดเล็กจํานวน 378 โครงการ คิดเป็นความจุเก็บกักรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 475.11 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นพ้ืนที่ชลประทานรวม 411,536 ไร่ และพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 
474,573 ไร่ โครงการที่สําคัญในจังหวัดลําปางแสดงในตารางที่ 2.1 โดยมีที่ต้ังโครงการชลประทานขนาดกลางแสดง
ในรูปที ่2-1 

เมื่อนําโครงการชลประทานมาแบ่งตามกรอบการพัฒนาแหล่งนํ้าจะแบ่งได้เป็น 
อ่างเก็บนํ้า  ขนาดใหญ ่ 2  แห่ง  ขนาดกลาง 7  แห่ง ขนาดเล็ก 135  แห่ง มีความจุรวม 468.18 ล้าน ลบ.ม. 

มีพ้ืนที่ชลประทาน 155,361 ไร่   
ฝาย  ขนาดใหญ ่1 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 118 แห่ง มีพ้ืนที่ชลประทาน 149,075 ไร่ 
สถานีสูบนํ้า  ขนาดเล็ก 82 แห่ง มีพ้ืนที่ชลประทาน 100,200 ไร่ 
ระบบส่งนํ้า  ขนาดเล็ก 6 แห่ง มีพ้ืนที่ชลประทาน 6,900 ไร่ 
อ่ืนๆ ขนาดเล็ก  1  แห่ง มีพ้ืนที่รับประโยชน์/ชลประทาน 10,500 ไร่ 

 ดังแสดงรายละเอียดดัง ตารางที ่2-1 และ ตารางที ่2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดลําปาง 
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ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 2.00 7.00 135.00 144.00
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 276.00 148.50 43.68 468.18
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ 67,786.00 73,075.00 14,500.00 155,361.00
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) - - 33 33
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 6.93 6.93
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ - - - -                 
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 1 - 118 119
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ 129,875 - 19,200 149,075
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) - - 2 2
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ - - - -
5.สถานีสูบน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) - - 82 82
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ - - 100,200 100,200
6.ระบบส่งน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) - - 6 6
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ - - 6,900 6,900
7.ระบบระบายน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) - - 1 1
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ - - - -
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) - - 1 1
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ - - - -
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 3 7 378 388
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 276.00 148.50 50.61 475.11
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร)่ 197,661 73,075 140,800 411,536  
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทาน ในปัจจุบัน จังหวัดลําปาง  
 
 



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                 บทที่ 2 
จังหวัดลําปาง                                                                                                                         สถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              
2-6 

ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานในจังหวัดลําปาง 
ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ
โครงการขนาดใหญ่
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา

1   - เขื่อนก่ิวลม ปงดอน แจ้ห่ม 106.00 67,786 2508 2515
2   - เขื่อนก่ิวคอหมา ปงดอน แจ้ห่ม 170.00 - 2548 2551
3  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง บ้านแลง เมือง - 129,876 2478 2491

 รวมโครงการขนาดใหญ่ 276.00 197,662
โครงการขนาดกลาง

1 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสมัย สมัย สบปราบ 1.20 2,350 2524 2527
2 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่อาบ นาโปร่ง เถิน 7.50 11,400 2526 2528
3 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม 6.90 5,934 2543 2547
4 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่พริก แม่พริก แม่พรกิ 4.20 855 2535 2535
5 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่ฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม 23.50 4,700 2551 2555
6 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 9.20 - 2557 2560
7 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่มอก ท่าเกวียน เถิน 96.00 47,836 2536 2543

รวมโครงการขนาดกลาง 148.50 73,075

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง

 
 
2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ในส่วนของจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จํานวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมลุ่มนํ้าวังดังแสดงในรูปที่ 2-3 

ลุ่มนํ้าวังมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาผีปันนํ้าในเขต อ.วังเหนือ จ.ลําปาง  พ้ืนที่รับนํ้า 10,791 ตร.กม.       มี
ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย 1,513 ล้าน ลบ.ม./ปี ความยาวลํานํ้า 460 กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ของ จ.ลําปาง และ     จ.ตาก  
โดยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าวังตอนบนจะเกิดอุทกภัยในบางพ้ืนที่จากการมีฝนตกหนักทางต้นนํ้าจะเกิดนํ้าไหลหลากจากภูเขาลงสู่
ลํานํ้าอย่างรวดเร็ว และเกิดภาวะนํ้าล้นตลิ่งในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าวังตอนกลาง ส่วนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าวังตอนล่าง ซึ่งอยู่ในเขต อ.
สามเงา และ อ.บ้านตาก จ.ตาก ลํานํ้าวังจะมีลักษณะคดเคี้ยว และต้ืนเขินในช่วงนํ้าหลาก นําในลํานํ้าวังจะล้นตลิ่งบ่า
ท่วมพ้ืนที่การเกษตร บ้านเรือนราษฎร ภาวะนํ้าท่วมจะเกิดขึ้นเกือบทุกปี    บางปีเกิดนํ้าท่วม 2-3 ครั้ง สร้างความ
เสียหายในพ้ืนที ่อ.สามเงา ได้แก่ ต.ยกกระบัตร  ต.วังหมัน  ต.สามเงา  ต.วังจันทร์  อ.บ้านตาก  ได้แก่  ต.ตากออก  ต.
แม่สลิด  ปัจจุบันในลุ่มนํ้าวังได้มีอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนก่ิวลม ความจุ 112 ล้าน ลบ.ม. , 
อ่างเก็บนํ้าเขื่อน   แม่จาง  ความจ ุ108.5 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บนํ้าเขื่อนก่ิวคอหมา ความจ ุ170 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

สภาพปัญหาและสาเหตุของน้ําท่วม 
ลักษณะภูมิประเทศในจังหวัดลําปาง เป็นที่ราบระหว่างภูเขาพ้ืนที่ค่อนข้าง ลาดชัน ประกอบกับสภาพ  ป่าต้น

นํ้าลดน้อยลงจากเมื่อ 50 ปีก่อนมาก อีกทั้งมีการขยายพ้ืนที่ชุมชนรุกเข้าไปในเขตนํ้าท่วมหลาก (FLOOD PLANE) และ
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ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ถนน  ขวางทางระบายน้ํา  มีการบุกรุกเขตลํานํ้า  เมื่อเกิดฝนตกหนักในลุ่มนํ้าต่างๆ  จะมี
ปริมาณนํ้าไหลหลากมาจากภูเขาบริเวณต้นนํ้าลงสู่พ้ืนที่  ท้ายนํ้าอย่างรวดเร็ว  สามารถจําแนกลักษณะการเกิด
อุทกภัยได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

น้ําป่าไหลหลาก  ลักษณะการเกิดอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนัก  นํ้าป่าไหลหลากจากภูเขาลงสู่ลํานํ้าสาขาและ
แม่นํ้าอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากป่าไม้ไม่เพียงพอที่จะชะลอนํ้าผิวดิน  ไม่มีแหล่งนํ้าอย่างเพียงพอที่จะชะลอการไหล
หลากของน้ําท่าในลํานํ้า  ทําให้ปริมาณนํ้าหลากมีมากเคลื่อนตัวเร็วขณะที่เคลื่อนตัวก็กัดเซาะสิ่ง     กีดขวาง กัดเซาะ
หน้าดิน  พาเอาต้นไม้ไปกระแทกสิ่งกีดขวางต่อๆ ไปหรือไปขัดอยู่กับสะพาน ท่อลอดถนน    กีดขวางทางน้ําไหล  ทํา
ให้ระดับสูงขึ้น  ไหลกวาดสิ่งกีดขวางต่างๆ ทําความเสียหายแก่พ้ืนที่นํ้าไหลผ่าน 

น้ําล้นตลิ่ง  ลักษณะการเกิดอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนัก  นํ้าไหลบ่างลงสู่ลํานํ้าเป็นปริมาณมากเกิน
ความสามารถของลํานํ้าที่จะรับได้  เน่ืองจากลํานํ้าต้ืนเขินเป็นตะกอนที่ตกจมในลํานํ้า  การเกิดวัชพืชขึ้น      กีด
ขวางทางน้ําไหล  การรุกล้ําเขตทางนํ้าของประชาชนริมฝั่ง  ขนาดท่อลอดถนนลึก  มีฝายก้ันในลํานํ้าและขาดการ
ควบคุมดูแลอาคารระบายน้ําในขณะที่นํ้าหลากขาดการบริหารจัดการนํ้าและการเฝ้าระวังการเตือนภัยร่วมกันของ
ชุมชนในลุ่มนํ้า ทําให้นํ้าเอ่อล้นตลิ่งขึ้นท่วมพ้ืนที่สองฝั่งลํานํ้า 

น้ําท่วมขัง  ลักษณะการเกิดอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนัก  นํ้าผิวดินไม่สามารถระบายลงสู่ลํานํ้าได้สะดวก
เน่ืองจากมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นพ้ืนที่นํ้าท่วมหลากทําเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย  พ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม  การ
สร้างถนนและการทําท่อระบายนํ้าที่ไม่เพียงพอ  การถมร่องระบายน้ํา  การรุกล้ําเขตทางน้ํา  การทําตลิ่งป้องกันนํ้า
ล้นจากลํานํ้าเข้าพ้ืนที่  ทําให้นํ้าไม่สามารถระบายลงสู่ลํานํ้าได้สะดวก  จึงทําให้นํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดลําปางคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลัก
ที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของประชากร
โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 40.87 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 41.08 41.29 และ 41.70 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดลําปางกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัด
ลำปาง จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าจังหวัดลําปาง     เท่ากับ   725.56  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 1,325.29 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพิ่ม
เป็น 1,574.37, 1,589.70 และ 1,657.98 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 12.94 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 13.58, 14.23 และ 15.52 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดลําปาง 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 40.87 41.08 41.29 41.70
2 รักษาระบบนิเวศน์ 725.56 725.56 725.56 725.56
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 504.71 753.79 769.12 837.40
  - นอกเขตชลประทาน 820.58 820.58 820.58 820.58
  - รวม 1,325.29 1,574.37 1,589.70 1,657.98

4 อุตสาหกรรม 12.94 13.58 14.23 15.52
รวม 2,104.66 2,354.59 2,370.78 2,440.76

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2580) โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพนํ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 
 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
 
 
 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
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 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง, ลําพูน 
และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   สร้างคุณค่าและความ  โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2)   ยกระดับ เช่ือมโยงและสร้างเครือข่าย การค้า การลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
3)   พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4)   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง 
 (1.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
จังหวัดลําปางมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันทําให้
เขียวขจี สะอาด และสวยงาม ควบคู่กับการเป็นเมืองเซรามิกแห่งประเทศไทย และอาเซียน 
     1) การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
     2) การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าเที่ยว 
     3) การพัฒนาให้เป็นเมืองเซรามิก 

(1.2) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัด 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรผลิตพืชปลอดสารพิษเพ่ือพัฒนาไปสู ่เกษตรอินทรีย์ 

2) ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งนํ้า 
3) ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน 
4) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการคลาด 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์ (CLUSTERING) เซรามิกลําปาง 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 
4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  
 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561-2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-2580 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 
 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 

- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
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- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนนํ้า และน้ําท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 
 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 
ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทานํ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   
 จังหวัดลําปาง มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 339 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 18 โครงการ และขนาดเล็ก 
321 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 132.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 584,783 ไร่ ใช้วงเงินรวม 9,162.9232 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 
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ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) - - - -
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
  - วงเงิน (ล้านบาท) - - - -
2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 5 8 5 18
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 22.20 105.11 4.15 131.46
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 34,550 7,300 - 41,850
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,646.0032 3,587.8300 - 5,233.8332
3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 215 106 - 321
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.04 - - 1.04
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 394,620 148,313 - 542,933
  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,564.0900 1,365.0000 - 3,929.0900
รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 220 114 5 339
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 23.24 105.11 4.15 132.50
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 429,170 155,613 - 584,783
  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,210.0932 4,952.8300 - 9,162.9232

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี

 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 311 และ 28 
โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาด
แคลนนํ้าและนํ้าท่วม 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 
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จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ - - - - - -
ขนาดกลาง 18 5,233.8332 - - 18 5,233.8332
ขนาดเล็ก 293 3,424.5900 28 504.5000 321 3,929.0900

รวม 311 8,658.4232 28 504.5000 339 9,162.9232

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
(การสร้างความมั่นคงของนํ้า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
(การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)
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                                    รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง 
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง 

พื้นท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
1 อ่างเก็บน้ําแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านอ้อน งาว - 19.10 2558 2562 544.1168

2
โครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่พริก (ผาว่ิงชู้) ตําบลแม่พริก อําเภอ
แม่พริก จังหวัดลําปาง

แม่พริก แม่พริก 18,000 - 2559 2564 378.8534

3
โครงการอ่างเก็บน้ําแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลบ้าน
แลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง บ้างแลง เมือง - 3.10 2562 2563 233.0330

4
โครงการระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําแม่
อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง บ้านอ้อน งาว 10,000 - 2563 2565 300.0000

5
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ลําปาง

ปงเตา งาว - 4.76 2563 2566 382.2300

6 อ่างเก็บน้ําแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมืองปาน เมืองปาน 7,300 11.93 2564 2566 320.0000

7 อ่างเก็บน้ําแม่บอม (แม่ตุ๋ย)  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านขอ เมืองปาน - 10.24 2564 2566 500.0000

8 อ่างเก็บน้ําแม่งาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บา้นร้อง งาว - 18.81 2564 2566 760.0000

9 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตีบ (วังแดง) จางเหนือ แม่เมาะ - 28.50 2564 2567 750.6000

10 อ่างเก็บน้ําแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านค่า เมือง - - 2566 2567 260.0000

11 อ่างเก็บน้ําห้วยโป่งผาก แม่มอก เถิน - 19.47 2565 2567 315.0000

12 อ่างเก็บน้ําแม่สอย หัวเมือง เมืองปาน - 11.40 2568 2569 300.0000

13 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่หาด จางเหนือ แม่เมาะ - 4.15 2569 N.A. 0.0000

14 อ่างเก็บน้ําห้วยลึก วังแก้ว วังเหนือ - - 2569 N.A. 0.0000

15 อ่างเก็บน้ําแม่เหว ทุ่งฮั้ว วังเหนือ - - 2569 N.A. 0.0000

16 อ่างเก็บน้ําแม่แฟน ร่องเคาะ วังเหนือ - - 2569 N.A. 0.0000

17 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่พลึง บ้านโป่ง งาว - - 2569 N.A. 0.0000

18
ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ  โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่นึง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 6,550 - 2562 2564 190.0000

รวม 41,850 131.46 5,233.8332

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
1 ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ําห้วยทราย (ห้วยแม่ทรายคํา) นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 100 - 2561 2561 5.0000
2 ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC.ก่ิวลม นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 1,854 - 2561 2561 6.0000
3 ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ําในคลอง RMC.ก่ิวลม 3 แห่ง บ้านเป้า เมืองลําปาง - - 2561 2561 15.0000

4
ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลอง RMC.ก่ิวลม จํานวน 2 แห่ง 
ท้าย กม.4, กม.20

บุญนาค
พัฒนา,

นิคมพัฒนา
เมืองลําปาง 1,500 - 2561 2561 30.0000

5 ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ หนองหล่ม ห้างฉัตร 300 0.04 2561 2561 10.0000
6 ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ํา หนองหล่ม ห้างฉัตร 800 0.04 2561 2561 10.0000

7
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําข้างคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวาและ
คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้ายก่ิวคอหมา จํานวน 4 แห่ง

ปงดอน,วิ
เขตนคร,
บ้านสา

แจ้ห่ม 365 - 2561 2561 3.5000

8 ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเข่ือนก่ิวคอหมา ปงดอน แจ้ห่ม - - 2561 2561 2.0000

9
ปรับปรุงแม่น้ําวังท้ายเข่ือนก่ิวลม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ํา 
(ระยะที่ 1)

บ้านแลง เมืองลําปาง - 0.09 2561 2561 20.0000

10 ปรับปรุงฝายฟ้วยแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ หนองหล่ม ห้างฉัตร 1,200 0.08 2562 2562 14.0000
11 ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านเป้า เมืองลําปาง 1,507 - 2562 2562 18.0000

12
ปรับปรุงท่อส่งน้ําสนับสนุนนาแปลงใหญ่ จํานวน 9 แห่ง คลอง
ซอย 12 RMC.ก่ิวลม

ลําปางหลวง เกาะคา 800 - 2562 2562 0.8000

13
ปรับปรุงระบบส่งน้ําสนับสนุนแปลงทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ฝ่ายส่งน้ํา
และบํารุงรักษาที่ 2

ต้นธงชัย,
บ้านเป้า,

นิคมพัฒนา
เมืองลําปาง - - 2562 2562 5.4000

14 ปรับปรุงอาคารอัดน้ํากลางคลอง RMC.ก่ิวคอหมา จํานวน 3 แห่ง วิเชตนคร แจ้ห่ม 297 - 2562 2562 6.0000

15 ปรับปรุงคลองซอย 8+034 RMC.ก่ิวลม บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง 356 - 2562 2562 2.5000

16 ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-1.4L-RMC.ก่ิวลม นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 677 - 2562 2562 4.0000

17 ปรับปรุงคลองซอย กม.5+838 RMC.ก่ิวลม บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง 258 - 2562 2562 2.5000

18
ปรับปรุงระบายน้ําปลายคลอง คลองซอย 
1.6L-RMC.,11.2L-RMC.ก่ิวลม และคลองแยกซอย 
15.2L-1.1R-RMC.ก่ิวลม

บ้านแลง,
บุญนาค
พัฒนา,

นิคมพัฒนา

เมืองลําปาง 190 - 2562 2562 3.0000

19
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ัง
ซ้ายท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา

แจ้ห่ม แจ้ห่ม 150 - 2562 2562 4.0000

20
ปรับปรุงคูส่งน้ํา กม.10+800 คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้ายท้าย
เข่ือนก่ิวคอหมา

แจ้ห่ม แจ้ห่ม 85 - 2562 2562 0.5000

21 ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC.ก่ิวคอหมา แจ้ห่ม แจ้ห่ม 346 - 2562 2562 4.5000
22 ปรับปรุงคลองซอย 36.7L-RMC.ก่ิวลม บ้านเป้า เมืองลําปาง 1,320 - 2562 2562 14.0000
23 ปรับปรุงคลองซอย 35.7L-RMC.ก่ิวลม บ้านเป้า เมืองลําปาง 1,493 - 2562 2562 15.0000

24
ปรับปรุงขยายทางระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบแม่น้ําวังด้าน
ท้ายเข่ือนก่ิวลม (ระยะที่ 2)

บ้านแลง เมืองลําปาง - - 2562 2562 20.0000

25
ปรับปรุงขยายทางระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบท้ายเข่ือน 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา

แจ้ห่ม,บ้าน
แลง

แจ้ห่ม,
เมืองลําปาง

- - 2562 2562 40.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

26
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังซ้าย กม.23+600 - กม.
25+000 และอาคารประกอบ

พระบาท เมือง - - 2561 2561 15.0000

27 ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ กล้วยแพะ เมือง - - 2561 2561 10.0000

28
งานปรับปรุงตล่ิงด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่วัง จังหวัดลําปาง

บ้านแลง,
บุญนาค
พัฒนา

เมือง 4,500 0.69 2561 2561 20.0000

29 งานปรับปรุงลาดตล่ิงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา ระยะที่ 2 บ่อแฮ้ว เมือง - - 2562 2562 10.0000

30
ปรับปรุงร้ัวรอบที่ทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 พร้อมป้าย
ที่ทําการ สูง 1.60 ม. ยาว 305 ม.

ห้างฉัตร ห้างฉัตร - - 2563 2563 1.5000

31
ปรับปรุงร้ัวและอาคารป้อมยามพร้อมประตูทางเข้าด้านท้ายเข่ือน
ก่ิวคอหมา ความยาว 500 ม.

ปงดอน แจ้ห่ม - - 2563 2563 2.5000

32
ปรับปรุงล้อมร้ัวคอนกรีตที่ทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 สูง
 1.60 ม. ยาว 465 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 744 ตรม.

ทุ่งฝาย เมืองลําปาง - - 2563 2563 1.5000

33
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง กม.0+000 - กม.15+000 RMC.ก่ิว
คอหมา จํานวน 75,000 ตรม.

ปงดอน,     
วิเขตนคร

แจ้ห่ม 2,118 - 2563 2563 12.0000

34 ปรับปรุงคลองซอย 0+400 LMC.ก่ิวคอหมา ความยาว 400 ม. ปงดอน แจ้ห่ม 60 - 2563 2563 10.0000

35
ปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอหมาพร้อม
อาคารประกอบบ้านสบฟ้า ความยาว 800 ม.

แจ้ห่ม แจ้ห่ม - - 2563 2563 18.0000

36
โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา 
พร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ตาใน ความยาว 800 ม.

ปงดอน แจ้ห่ม - - 2563 2563 20.0000

37
ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน LMC.ก่ิวคอหมา จํานวน 2 แห่ง 
ความยาว 48 ม.

บ้านสา แจ้ห่ม 1,050 - 2563 2563 2.5000

38
ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน RMC.ก่ิวคอหมา กม.18+000 ความ
ยาว 24 ม.

บ้านสา แจ้ห่ม 95 - 2563 2563 1.0000

39
ปรับปรุงคลองซอย 0.5L-1.4L-18.3L-RMC.ก่ิวลม ระยะทาง 
0.729 กม.

นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 970 - 2563 2563 5.0000

40 ปรับปรุงคลองซอย 16+300-RMC.ก่ิวลม ระยะทาง 1.815 กม. บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง 1,198 - 2563 2563 3.5000

41
ปรับปรุงอาคารรับน้ําป่าลงคลองส่งน้ําก่ิวคอหมา 2 แห่ง ความยาว
 30 ม.

แจ้ห่ม แจ้ห่ม - - 2563 2563 5.0000

42
ปรับปรุงระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบคลองซอย 41+600 
ของ RMC.ก่ิวลม ความยาว 1,500 ม.

บ้านเป้า เมืองลําปาง 1,200 - 2563 2563 6.0000

43 ปรับปรุงคลองซอย 5 RMC.ก่ิวคอหมา ความยาว 3.680 ม. วิเชตนคร แจ้ห่ม 662 - 2563 2563 15.0000

44
ปรับปรุงท้ายอาคารระบายน้ําฉุกเฉิน กม.39+970-RMC.ก่ิวลม 
ความยาว 160 ม.

บ้านเป้า เมืองลําปาง 45 - 2563 2563 10.0000

45
ปรับปรุงคลองแยกซอย 1.1L-28.8L-RMC.ก่ิวลม ความยาว 1.98 
กม.

ต้นธงชัย เมืองลําปาง 250 - 2563 2563 7.5000

46
ปรับปรุงระบบส่งน้ํา FTO  คลองสายใหญ่ กม.39+943R ความ
ยาว 0.806 กม.

บ้านเป้า เมืองลําปาง 45 - 2563 2563 4.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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47
ปรับปรุงคลองแยกซอย 2.4L-15.2L-RMC.ก่ิวลม ความยาว 3.570
 กม.

บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง 650 - 2563 2563 6.0000

48
ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลองส่งน้ํา RMC.ก่ิวลม กม.
11+000 - กม.12+531 ความยาว 1.102 กม.

บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง - - 2563 2563 3.0000

49
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําฉุกเฉิน MC.ก่ิวคอหมา กม.0+200 
ความยาว 10 ม.

ปงดอน แจ้ห่ม 87 - 2563 2563 12.0000

50
ปรับปรุงอาคารรับน้ําป่า กม.8+400, กม.12+710, กม.13+495 
และ กม.14+575 RMC.ก่ิวลม ท่อเหล่ียมชนิด 2 ท่อ ขนาดกว้าง 3
 ม. ยาว 8 ม. จํานวน 4 แห่ง

นิคมพัฒนา เมืองลําปาง - - 2563 2563 8.0000

51 ปรับปรุงคลองซอย 13L-16.6L-RMC.ก่ิวลม ความยาว 2.511 กม. บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง 135 - 2563 2563 3.0000

52
ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลองซอย 24+870L-RMC.ก่ิวลม ความยาว 
1.206 กม.

ต้นธงชัย เมืองลําปาง 260 - 2563 2563 5.0000

53 ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ําลงห้วยแม่ตาล RMC.ก่ิวลม จํานวน 1 แห่ง ปงยางคก ห้างฉัตร 500 - 2563 2563 8.0000
54 ปรับปรุงคลองซอย 38.8L-RMC.ก่ิวลม บ้านเป้า เมืองลําปาง 979 - 2564 2564 4.0000
55 ปรับปรุงคลองซอย 23.3L-RMC.ก่ิวลม นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 1,342 - 2564 2564 13.5000

56
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําลอดคลอง RMC.ก่ิวลม ลงแม่น้ําวัง 13 
แห่ง

นิคมพัฒนา เมืองลําปาง - - 2564 2564 18.0000

57 ปรับปรุงอาคารท่อรับน้ําป่าลงคลองส่งน้ําก่ิวลม 23 แห่ง บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง - - 2564 2564 15.0000

58 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําคลอง RMC.ก่ิวลม 2 แห่ง นิคมพัฒนา เมืองลําปาง - - 2564 2564 10.0000

59
ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากคลองส่งน้ํา ซอย 4 (ฝ่ังขวา) ก่ิวคอหมา 
1 แห่ง

วิเชตนคร แจ้หม 951 - 2564 2564 10.0000

60 ปรับปรุงคลองส่งน้ํา FTO (พิเศษ) RMC.ก่ิวคอหมา กม.0+900 ปงดอน แจ้หม 175 - 2564 2564 9.0000
61 ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา คลอง RMC.ก่ิวคอหมา 2 แห่ง ปงดอน แจ้หม 780 - 2564 2564 1.0000
62 ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 7 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านเป้า เมืองลําปาง 814 0.10 2564 2564 12.0000
63 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเข่ือนก่ิวลม บ้านแลง เมืองลําปาง - - 2564 2564 6.0000
64 ปรับปรุงอาคารรับนักท่องเที่ยวและท่าเทียบเรือแพเข่ือนก่ิวลม บ้านแลง เมืองลําปาง - - 2564 2564 10.0000

65
ติดต้ังอุปกรณ์วัดน้ําอาคารในคลองสายใหญ่ 7 แห่ง และคลองซอย
 13 แห่ง

บ้านแลง,
บุญนาค
พัฒนา,

นิคมพัฒนา
,ทุ่งฝาย,  
ต้นธงชัย,

บ้านเป้า,บ่อ
แฮ้ว

เมืองลําปาง - - 2564 2564 0.8000

66 โครงการผันน้ําจากเข่ือนก่ิวคอหมาลงสู่ลําน้ําแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม 5,000 - 2564 2564 10.0000

67
ปรับปรุงขยายทางระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบแม่น้ําวังท้าย
เข่ือนก่ิวคอหมา (ระยะที่ 4)

ปงดอน แจ้ห่ม - - 2564 2564 20.0000

68
โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอ
หมา พร้อมอาคารประกอบบ้านม่วง

แจ้ห่ม แจ้ห่ม - - 2564 2564 18.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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69
โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอ
หมา พร้อมอาคารประกอบบ้านฮ่องล่ี

แจ้ห่ม แจ้ห่ม - - 2564 2564 20.0000

70 ปรับปรุงคลองซอย กม.39+510-RMC.ก่ิวลม บ้านเป้า เมืองลําปาง 45 - 2564 2564 3.0000
71 ปรับปรุงคลองซอย 20.0L-RMC.ก่ิวลม นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 1,127 - 2564 2564 4.0000
72 ปรับปรุงคลองซอย 23.8L-RMC.ก่ิวลม นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 556 - 2564 2564 3.0000
73 ปรับปรุงตล่ิงและพ้ืนท้ายอาคาร River Outler เข่ือนก่ิวคอหมา ปงกแน แจ้ห่ม - - 2564 2564 20.0000
74 ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ําคลอง RMC.ก่ิวลม 13 แห่ง นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 10,000 - 2565 2565 15.0000
75 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลองซอยของ RMC.ก่ิวลม 200 แห่ง นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 5,000 - 2565 2565 7.0000

76 ปรับปรุงท่อลอดคลอง ท่อส่งน้ําเข้านา อาคารรับน้ําป่า 85 แห่ง ต้นธงชัย,
บ้านเป้า

เมืองลําปาง 3,000 - 2565 2565 30.0000

77 ปรับปรุงเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเข่ือนก่ิวลม บ้านแลง เมืองลําปาง - - 2565 2565 20.0000
78 คันก้ันน้ําแม่น้ําวังท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา ปงดอน แจ้ห่ม 20,000 - 2565 2565 20.0000

79
ปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา พร้อม
อาคารประกอบบ้านม่วงพัฒนา

แจ้ห่ม แจ้ห่ม - - 2565 2565 19.0000

80
ปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา พร้อม
อาคารประกอบบ้านไฮ

ปงดอน แจ้ห่ม - - 2565 2565 20.0000

81 ปรับปรุงคลองซอย 23.8L-0.5L-RMC.ก่ิวลม นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 1,717 - 2565 2565 2.0000

82 ปรับปรุงคลองซอย 10.4L-RMC.ก่ิวลม บุญนาค
พัฒนา

เมืองลําปาง 766 - 2565 2565 5.0000

83
ปรับปรุงขยายทางระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบแม่น้ําวังท้าย
เข่ือนก่ิวคอหมา (ระยะที่ 4)

บ้านสา แจ้ห่ม - - 2566 2566 22.0000

84
ปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา พร้อม
อาคารประกอบบ้านปงดอน

แจ้ห่ม แจ้ห่ม - - 2566 2566 22.0000

85
โครงการปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอ
หมา พร้อมอาคารประกอบบ้านสบฟ้า

แจ้ห่ม แจ้ห่ม - - 2566 2566 2.0000

86
ปรับปรุงขยายทางระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบแม่น้ําวังท้าย
เข่ือนก่ิวลม (ระยะที่ 5)

บ้านแลง เมืองลําปาง - - 2566 2566 25.0000

87 ปรับปรุงคลองซอย 32.7L-RMC.ก่ิวลม ต้นธงชัย เมืองลําปาง 1,571 - 2566 2566 3.0000
88 ปรับปรุงคลองซอย 32.7L0.5L--RMC.ก่ิวลม ต้นธงชัย เมืองลําปาง 963 - 2566 2566 2.0000
89 ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-2.1R-RMC.ก่ิวลม ทุ่งฝาย เมืองลําปาง 145 - 2566 2566 3.0000

90
ปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงพร้อมติดต้ังเกียร์มอเตอร์ จํานวน 8 
แห่ง

บุญนาค
พัฒนา,

นิคมพัฒนา
เมืองลําปาง - - 2567 2567 7.0000

91 ปรับปรุงอาคารกลางคลอง (ปตร./อาคารอัดน้ํา/ไซฟ่อน) 9 แห่ง ลําปางหลวง เกาะคา 1,200 - 2567 2567 30.0000

92
ปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา พร้อม
อาคารประกอบบ้านทุ่งวิเชต

วิเชตนคร แจ้ห่ม - - 2567 2567 20.0000

93
ปรับปรุงพนังป้องกันตล่ิงแม่น้ําวังด้านท้ายเข่ือนก่ิวคอหมา พร้อม
อาคารประกอบบ้านแป้นโป่งชัย

บ้านสา แจ้ห่ม - - 2567 2567 25.0000

94
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังซ้าย กม.25+000-26+000 
และอาคารประกอบ

พระบาท เมือง - - 2563 2563 14.0000

95
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังซ้าย กม.22+100 ถึง กม.
23+500

พิชัย เมือง - - 2563 2563 12.5000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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96 ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 2 กล้วยแพะ เมือง - - 2563 2563 10.0000

97
ปรับปรุงคลองซอย 4 ข. พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ําสาย
ใหญ่แม่วังฝ่ังขวา

ทุ่งฝาย เมือง - - 2563 2563 7.0000

98 งานปรับปรุงตล่ิงเหนือฝาย ระยะที่ 2 บ้านแลง เมือง 4,500 - 2563 2563 20.0000
99 งานปรับปรุงลาดตล่ิงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา ระยะที่ 2 บ่อแฮ้ว เมือง 22,600 - 2563 2563 10.0000

100
งานปรับปรุงระบบส่งน้ําของฝายในลําห้วยแม่ปุงพร้อมอาคาร
ประกอบ ระยะ 1 ช่วงที่ 2

น้ําโจ้ แม่ทะ - - 2563 2563 8.5000

101
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา กม.2+500 - 3+500   
(ไฟฟ้าพลังน้ํา )    คลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา     พร้อม
อาคารประกอบ

บ่อแฮ้ว เมือง 22,600 - 2564 2564 14.0000

102
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังซ้าย กม.20+500 ถึง กม.
22+000

พิชัย เมือง 35,000 - 2564 2564 12.5000

103 ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา ทุ่งฝาย เมือง 700 - 2564 2564 10.0000
104 ปรับปรุงคลองส่งน้ําท้ายคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ชมพู เมือง 2,100 - 2564 2564 7.0000

105
ปรับปรุงลาดตล่ิงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา  กม.6+610   
พร้อมอาคารประกอบ

บุญนาค
พัฒนา

เมือง 22,600 - 2564 2564 20.0000

106 ปรับปรุงตล่ิงด้านท้ายฝายแม่วัง บ้านแลง เมือง 4,500 - 2564 2564 10.0000
107 ปรับปรุงตล่ิงหน้าฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน ศาลา เกาะคา - - 2564 2564 4.0000
108 ปรับปรุงท่อลอดถนนพร้อมอาคารประกอบ ห้วยแม่ปูน ชมพู เมือง - - 2565 2565 10.0000

109
ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา ปลายคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา 
พร้อมอาคารประกอบ

บ้านเป้า เมือง - - 2565 2565 15.0000

110 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังซ้าย กม.17+500-19+000 พิชัย เมือง 35,000 - 2565 2565 15.0000

111
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังซ้าย
กม.19+100-20+600

พิชัย เมือง 35,000 - 2565 2565 15.0000

112
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา กม.3+390-กม.4+390
 พร้อมอาคารประกอบ

บ้านแลง เมือง - - 2565 2565 15.0000

113
ปรับปรุง ปตร. ปากคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวาและคลองส่ง
น้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา กม.0+000 - กม.3+294

บ้านแลง เมือง - - 2565 2565 25.0000

114 ปรับปรุงคลองซอย 9  ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง บ้านเป้า เมือง 1,407 - 2565 2565 7.0000
115 ปรับปรุงท้ายคลองซอย 1ข  LMC แม่วัง เสด็จ เมือง - - 2565 2565 6.0000
116 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําห้วยแม่กะต๊ิบ พิชัย เมือง - - 2566 2566 15.0000

117
คลองส่งน้ําแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาแม่วัง ระยะสอง

น้ําโจ้ แม่ทะ 3,500 - 2566 2566 10.0000

118
คลองระบายน้ําห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 
จังหวัดลําปาง

ศาลา เกาะคา - - 2566 2566 18.0000

119 ปรับปรุงฝายลูกที่ 14 ห้วยแม่ปุง  พร้อมอาคารประกอบ ศาลา เกาะคา - - 2566 2566 20.0000
120 ปรับปรุงฝายในลําห้วยแม่ปุง พร้อมอาคารประกอบ วังพร้าว เกาะคา 4,000 - 2566 2566 25.0000

121
ปรับปรุงลาดตล่ิงอาคารระบายน้ําห้วยแม่ทรายคํา พร้อมอาคาร
ประกอบ

ทุ่งฝาย เมือง 3,500 - 2566 2566 10.0000

122
ปรับปรุงระบบส่งน้ําของฝายในลําห้วยแม่ปุงพร้อมอาคารประกอบ
 ระยะ3

น้ําโจ้ แม่ทะ 2,500 - 2567 2567 16.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
123 ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา ในคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่ปุงแยกซ้าย น้ําโจ้ แม่ทะ 2,500 - 2567 2567 12.0000

124 ปรับปรุงคลองส่งน้ําแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ  ระยะที่ 2 น้ําโจ้ แม่ทะ 3,500 - 2567 2567 9.0000

125 ปรับปรุงฝายในลําห้วยแม่ปุง พร้อมอาคารประกอบ วังพร้าว เกาะคา 2,500 - 2567 2567 25.0000

126
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายซอย 7 คลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา 
ระยะ2

ต้นธงชัย เมือง 1,100 - 2567 2567 6.0000

127 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่ปุง กม.0+000-4+000 ชมพู เมือง 12,000 - 2567 2567 20.0000
128 ปรับปรุงฝายลูกที่  3 ห้วยแม่ปูน  พร้อมอาคารประกอบ ชมพู เมือง 3,500 - 2568 2568 10.0000
129 ปรับปรุงคลองซอย 5 LMC แม่วัง พิชัย เมือง 1,130 - 2568 2568 9.0000

130
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําปลายคลอง คลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วัง
ฝ่ังขวา พร้อมอาคารประกอบ

บ้านเป้า เมือง - - 2568 2568 9.5000

131 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่แม่ปุง กม.4+000-8+000 ชมพู เมือง 10,000 - 2568 2568 20.0000

132
ปรับปรุงคลองซอย 3 คลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา ระยะ2  
พร้อมอาคารประกอบ

ทุ่งฝาย เมือง 700 - 2568 2568 5.0000

133 ปรับปรุงคลองซอย 3 LMC แม่วัง พิชัย เมือง 1,500 - 2568 2568 5.0000
134 ปรับปรุงคลองซอย 6 LMC แม่วัง พิชัย เมือง 990 - 2568 2568 8.0000

135
ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายซอย 7 คลองส่งน้ําสายใหญ่แม่วังฝ่ังขวา 
ระยะ1

ต้นธงชัย เมือง 1,100 - 2568 2568 9.0000

136 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยเด่นยาว แม่วะ เถิน 500 - 2561 2561 6.0000
137 ระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ําแม่ก๊ึด ระยะ 2 ทุ่งงาม เสริมงาม - - 2561 2561 5.0000
138 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ยาว แม่สัน ห้างฉัตร - - 2561 2561 16.0000
139 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 สมัย สบปราบ - - 2561 2561 5.0000
140 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ํางาว (ระยะที่ 2) ปงเตา งาว 4,000 - 2561 2561 10.0000
141 ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ํา แม่พริก แม่พริก 500 - 2561 2561 15.0000

142
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําห้วยมะเกลือ (จัดหาน้ํา
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลําปาง)

หัวเสือ แม่ทะ 2,000 - 2561 2561 30.0000

143 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนายาง นายาง สบปราบ 3,000 - 2561 2561 20.0000
144 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แมะ เมืองปาน เมืองปาน - - 2562 2562 18.0000
145 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ไพร (ฝายทุ่งเก้ามุ่น) วอแก้ว ห้างฉัตร - - 2562 2562 3.0000
146 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายสวนโฮ่ง ระยะ2 นาโป่ง เถิน 1,000 - 2562 2562 5.0000
147

ุ
พระราชดําริ (ระยะ 1) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 800 - 2563 2563 5.2200

148
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ระยะ 4 (ส้ินสุดโครงการ)

บ้านแหง งาว 800 - 2562 2562 10.0000

149 โครงการแก้มลิงหนองกระทุ่มปงพร้อมอาคารประกอบ แม่พริก แม่พริก - - 2562 2562 49.0000

150
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ํา
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลําปาง)

นาครัว แม่ทะ 2,000 - 2562 2562 28.0000

151 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองหอย เวียงมอก เถิน 1,500 - 2562 2562 30.0000
152 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยส้ม แม่ทะ แม่ทะ 800 - 2563 2563 9.8000

153
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ไพร (ฝายค่าชุม)  ความยาว 
0.910 กิโลเมตร

วอแก้ว ห้างฉัตร 2,000 - 2563 2563 25.0000

154
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยสมัย (เด่นนายาง)  ความยาว 
1.500 กิโลเมตร

สมัย สบปราบ 2,200 - 2563 2563 10.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

155
ปรับระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่กองปิน ระยะ 3  กม.2+360 ถึง 
กม.3+800

บ้านขอ เมืองปาน - - 2563 2563 9.5000

156 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่มอน  ความยาว 1.650 กิโลเมตร หัวเสือ แม่ทะ 1,300 - 2563 2563 10.0000

157
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่มอน (แยกทุ่งทอง) ระยะ 2  ความยาว
 1.200 กิโลเมตร

วิเชตรนคร แจ้ห่ม 800 - 2563 2563 10.0000

158
ปรับปรุงฝายหลวงป่าตาล (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ)  ความยาว 20.00  
เมตร  สูง 2.00 เมตร

เถินบุรี เถิน - - 2563 2563 10.0000

159
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่เฟือง  ความยาว 1.650 
กิโลเมตร

บ้านเอ้ือม เมืองลําปาง 2,000 - 2563 2563 10.0000

160
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ยอนตอนบน  ความยาว 
1.200 กิโลเมตร

สันดอนแก้ว แม่ทะ 800 - 2563 2563 5.0000

161 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยโป่ง  ความยาว 1.200 กิโลเมตร ทุ่งงาม เสริมงาม 450 - 2563 2563 10.0000

162 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ปั๊ด  ความยาว 1.500 กิโลเมตร นาแส่ง เกาะคา 500 - 2563 2563 5.0000

163 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ปอน  ความยาว 1.200 กิโลเมตร แม่สัน ห้างฉัตร 3,000 - 2563 2563 8.0000

164
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยปู ระยะ 2  ความยาว 1.500 
กิโลเมตร

นายาง สบปราบ - - 2563 2563 9.5000

165
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ําห้วยเป้ง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ระยะ 2) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 800 - 2563 2563 4.2670

166
ุ

พระราชดําริ  ความยาว 1.000 กิโลเมตร เสริมกลาง เสริมงาม 1,613 - 2563 2563 9.5000

167
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ําแม่ปะ ความยาว 2.125
 กิโลเมตร

แม่ปะ เถิน 1,300 - 2563 2563 10.0000

168
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนอง 2  ขนาด 
0.323 ลบ.ม./วินาที

น้ําโจ้ แม่ทะ 2,000 - 2563 2563 17.0000

169
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าเมล์  ขนาด 0.323
 ลบ.ม./วินาที

ล้อมแรด เถิน 2,000 - 2563 2563 15.0000

170 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านสบตํ๋า  ขนาด 0.323 ลบ.ม./วินาที นาแก้ว เกาะคา 1,200 - 2563 2563 6.5000
171 โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ แม่ทะ แม่ทะ - - 2563 2563 12.0000

172
โครงการแก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 
ปริมาตรเก็บกัก 5.28 ล้านลูกบาศก์เมตร

แม่พริก แม่พริก - - 2563 2563 15.0000

173
โครงการแก้มลิงหนองแขมหลวงพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตร
เก็บกัก 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตร

แม่ปุ แม่พริก - - 2563 2563 20.0000

174 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าหลวง เถินบุรี เถิน 2,500 - 2569 2569 40.0000

175
ปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้นเข่ือนแม่ทก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สบปราบ สบปราบ - - 2564 2564 12.0000

176 ปรับปรุงระบบส่งน้ําเหมืองฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน - - 2564 2564 2.5000
177 ปรับปรุงฝายปางดะพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านขอ เมืองปาน 800 - 2564 2564 25.0000
178 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ํา สมัย สบปราบ - - 2564 2564 12.0000
179 ปรับปรุงระบบส่งน้ําเหมืองสายที่ 4 (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 2,000 - 2564 2564 4.0000
180 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ยามใน เมืองยาว ห้างฉัตร 1,500 - 2564 2564 15.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
181 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ธิ (เหมืองห้วยหุม) วังพร้าว เกาะคา 1,000 - 2564 2564 15.0000

182
ปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําแม่เมือง
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

บ้านแหง งาว 5,000 - 2564 2564 25.0000

183
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ตาล อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ํา)

ห้างฉัตร ห้างฉัตร - - 2564 2564 15.0000

184 ปรับปรุงฝายแม่มอน วิเชตรนคร แจ้ห่ม - - 2564 2564 15.0000

185
ปรับปรุงหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืนๆ 
ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลําปาง

แม่กัวะ สบปราบ - - 2564 2564 1.5000

186 ปรับปรุงทางระบายน้ําล้น อ่างเก็บน้ําห้วยปู นายาง สบปราบ - - 2564 2564 9.5000

187
ปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้น อ่างเก็บน้ําแม่ล้อ
หัก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แม่พริก แม่พริก - - 2564 2564 10.0000

188 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ทก (เหมืองดอยออดใต้) สบปราบ สบปราบ 2,000 - 2564 2564 6.0000
189 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม 2,000 - 2564 2564 30.0000
190 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ํางาว (ระยะที่ 3) ปงเตา งาว 4,000 - 2564 2564 5.0000
191 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ไพร (เหมืองเก๊าแพ่ง) วอแก้ว ห้างฉัตร 1,000 - 2564 2564 15.0000
192 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ตํ๋าน้อย บ้านเอ้ือม เมืองลําปาง - - 2564 2564 17.0000

193
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ทรายคํา (ฝายน้ํารินพร้อม
ระบบส่งน้ํา)

นิคมพัฒนา เมืองลําปาง - - 2564 2564 22.0000

194 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ไพร (เหมืองข้าวเน่า สาย C) วอแก้ว ห้างฉัตร 1,000 - 2564 2564 15.0000
195 ปรับปรุงทํานบดิน อ่างเก็บน้ําแม่พริก แม่พริก แม่พริก - - 2564 2564 10.0000
196 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวา อ่างเก็บน้ําแม่วังวัว นาสัก แม่เมาะ - - 2564 2564 15.0000
197 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวา อ่างเก็บน้ําแม่ค่อม บ้านค่า เมืองลําปาง - - 2564 2564 18.0000
198 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ยาว (เหมืองป่าสัก) แม่สัน ห้างฉัตร 1,000 - 2564 2564 15.0000
199 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยส้ม (ฝายลูกที่ 2) บ้านแหง งาว - - 2564 2564 17.0000
200 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่หยวก ปงดอน แจ้ห่ม 600 - 2564 2564 40.0000
201 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน 1,300 - 2564 2564 29.0000
202 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบอม แม่ทะ แม่ทะ 1,500 - 2564 2564 20.0000
203 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสมัย สมัย สบปราบ 1,500 - 2564 2564 25.0000
204 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสบเสริม เสริมกลาง เสริมงาม 1,500 - 2564 2564 16.0000
205 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสบเรียง สบปราบ สบปราบ 2,000 - 2564 2564 16.0000
206 ฝายบ้านนาเอ้ียงพร้อมระบบส่งน้ํา เสริมกลาง เสริมงาม 1,250 - 2564 2564 30.0000

207
ปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้น อ่างเก็บน้ําแม่
งอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

บ้านแหง งาว 1,000 - 2565 2565 20.0000

208 ปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่างเก็บน้ําห้วยปู 1R-LMC นายาง สบปราบ - - 2565 2565 4.5000
209 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําแม่ก๊ึด ทุ่งงาม เสริมงาม 4,000 - 2565 2565 12.0000
210 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่เมือง (แยกซ้าย) บ้านแหง งาว 5,000 - 2565 2565 10.0000
211 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงวังวัว นิคมพัฒนา เมืองลําปาง 1,500 - 2565 2565 10.0000
212 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่วังวัว นาสัก แม่เมาะ 1,500 - 2565 2565 5.0000
213 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวาฝายแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม 1,000 - 2565 2565 4.0000
214 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวา อ่างเก็บน้ําแม่ค่อม บ้านค่า เมืองลําปาง 5,500 - 2565 2565 8.0000
215 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ฟอก เสริมซ้าย เสริมงาม - - 2565 2565 2.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
216

ุ
เนื่องมาจากพระราชดําริ (ไทยนิยม ย่ังยืน อ.สบปราบ) แม่กัวะ สบปราบ - - 2565 2565 9.5000

217
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้น อ่างเก็บน้ําแม่ฮาม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เกาะคา เกาะคา 2,000 - 2565 2565 15.0000

218 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยสมัย (เหมืองกลางทุ่งเหนือ) สมัย สบปราบ 2,200 - 2565 2565 3.0000

219
ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง (อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ)

สมัย สบปราบ 3,000 - 2565 2565 7.0000

220 ระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายฝายแม่สะเลียม แม่ก๊ัวะ สบปราบ - - 2565 2565 10.0000
221 ปรับปรุงฝายดักตะกอนทรายอ่างแม่สันตอนบน เวียงตาล ห้างฉัตร 1,000 - 2565 2565 12.0000

222
ปรับปรุงฝายแม่ก๊ึดเหนือพร้อมส่งน้ําฝ่ังขวาอ่างเก็บน้ําแม่ก๊ึด (อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ)

ทุ่งงาม เสริมงาม 1,000 - 2565 2565 15.0000

223 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยหลวง (สายหนองโป่งแดง) สบปราบ สบปราบ 3,000 - 2565 2565 2.0000

224 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ําแม่ทก (ฝายวังต้นตุ้ม) สบปราบ สบปราบ 2,000 - 2565 2565 4.0000

225 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวาฝายแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม 800 - 2565 2565 10.0000

226
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้น อ่างเก็บน้ําห้วยไร่ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

หัวเสือ แม่ทะ 1,000 - 2565 2565 20.0000

227
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้น อ่างเก็บน้ําแม่ทรายคํา อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

นิคมพัฒนา เมืองลําปาง - - 2565 2565 15.0000

228 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ล้อหัก แม่พริก แม่พริก 1,500 - 2565 2565 10.0000
229 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยหลวง (สายหนองโป่งวอก) สบปราบ สบปราบ 3,000 - 2565 2565 6.0000
230 ปรับปรุงฝายแม่สะเลียม แม่ก๊ัวะ สบปราบ 1,000 - 2565 2565 4.0000
231 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายม่องล่อง (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) ระยะ2 นาโป่ง เถิน 1,200 - 2565 2565 4.0000
232 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน 5,000 - 2565 2565 16.0000
233 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ 500 - 2565 2565 10.0000
234 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ 2,000 - 2565 2565 16.0000
235 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านศรีบุญเรือง แม่วะ เถิน 225 - 2565 2565 20.0000
236 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสองแควเหนือ นาแก้ว เกาะคา 3,000 - 2565 2565 16.0000
237 อ่างเก็บน้ําแม่กาหลวงพร้อมระบบส่งน้ํา แจ้ซ้อน เมืองปาน 1,600 - 2566 2566 45.0000

238
งานปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําแม่
ค่อม

บ้านค่า เมืองลําปาง 5,800 - 2566 2566 20.0000

239 ปรับปรุงฝายทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ํา (อ่างเก็บน้ําแม่พริก ผาว่ิงชู้) แม่พริก แม่พริก 2,000 - 2566 2566 20.0000
240 ปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่างเก็บน้ําแม่ยอนตอนบน ดอนแก้ว แม่ทะ 1,200 - 2566 2566 6.0000
241 ปรับปรุงฝายนามนพร้อมระบบส่งน้ํา (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2566 2566 15.0000
242 ระบบส่งน้ําจากเข่ือนก่ิวคอหมาลงสู่น้ําแม่สุก ปงดอน แจ้ห่ม 1,000 - 2566 2566 12.0000

243
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้น อ่างเก็บน้ําแม่ไพรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

วอแก้ว ห้างฉัตร - - 2566 2566 12.0000

244 ปรับปรุงฝายจอมปลวกพร้อมระบบส่งน้ํา (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 205 - 2566 2566 10.0000
245 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน้ําแม่กาด (ฝายบ้านไร่ ) นายาง สบปราบ 1,000 - 2566 2566 2.0000
246 ปรับปรุงฝายสบแม่โอง (อ่างเก็บน้ําแม่พริก) แม่พริก แม่พริก 2,000 - 2566 2566 10.0000
247 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน้ําแม่กาด (ฝายหิน ) นายาง สบปราบ 1,000 - 2566 2566 3.0000

248
ปรับปรุงฝายวังกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ํา (อ่างเก็บน้ําแม่พริก บ้าน
ปางยาว)

แม่พริก แม่พริก 1,200 - 2566 2566 15.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 



โครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                       บทที่ 4 
จังหวัดลําปาง                                                                                                                                              แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  
4-17 

ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

249
งานปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําแม่
ยอนตอนบน

ดอนแก้ว แม่ทะ 500 - 2566 2566 25.0000

250 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําแม่แก่ง แม่ถอด เถิน 2,500 - 2566 2566 15.0000
251 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําฝ่ังขวาอ่างเก็บน้ําแม่ปะ แม่ปะ เถิน 1,300 - 2566 2566 10.0000
252 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ทก (เหมืองบ้านแพะ) สบปราบ สบปราบ 2,000 - 2566 2566 5.0000
253 ปรับปรุงฝายโป่งแกแยกซ้าย (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2566 2566 5.0000
254 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ไฮ นาแส่ง เกาะคา 1,000 - 2566 2566 10.0000
255 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 2,000 - 2566 2566 16.0000
256 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านฮ่องป่าไร่ สบป้าด แม่เมาะ 500 - 2566 2566 12.0000
257 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนากุบ สบป้าด แม่เมาะ 500 - 2566 2566 12.0000
258 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแพะแหนพร้อมระบบส่งน้ํา นาครัว แม่ทะ 1,000 - 2566 2566 15.0000
259 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน้ําแม่กาด (ฝายนาตัน) นายาง สบปราบ 2,500 - 2567 2567 2.0000
260 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน้ําแม่กาด (ฝายน้ําดิบ) นายาง สบปราบ 1,000 - 2567 2567 2.0000
261 ปรับปรุงฝายทุ่งบ้าน (อ่างเก็บน้ําแม่พริก) แม่พริก แม่พริก 1,000 - 2567 2567 10.0000
262 ปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่างเก็บห้วยสมัย (สายหนองหล่ม) สมัย สบปราบ 2,200 - 2567 2567 5.0000
263 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ทก (เหมืองดอยออดเหนือ) สบปราบ สบปราบ 2,000 - 2567 2567 4.0000
264 ปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําแม่วังวัว นาสัก แม่เมาะ 3,100 - 2567 2567 15.0000
265 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แวน แจ้ซ้อน เมืองปาน 200 - 2567 2567 5.0000
266 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเป้า แม่พริก แม่พริก 850 - 2567 2567 10.0000
267 ปรับปรุงฝายต้นบง (อ่างเก็บน้ําแม่พริก) แม่พริก แม่พริก 2,100 - 2567 2567 10.0000
268 ปรับปรุงฝายทุ่งต๊ับ (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2567 2567 8.0000
269 ปรับปรุงฝายวังโต๋งโก๋ง (อ่างเก็บน้ําแม่พริก) แม่พริก แม่พริก 1,800 - 2567 2567 10.0000
270 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายทุ่งใต้ (อ่างเก็บน้ําแม่พริก) แม่พริก แม่พริก 1,500 - 2567 2567 8.0000

271 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงปากกอง ระยะ 2 (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,000 - 2567 2567 8.0000

272 ปรับปรุงฝายทุ่งต้ึม (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2567 2567 8.0000
273 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สัน (เหมืองโป่งขวาก) แม่สัน ห้างฉัตร 350 - 2567 2567 15.0000

274 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังซ้ายฝายตะวันตก (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2567 2567 10.0000

275
ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวาฝายตะวันตก ระยะ 2 (อ่างเก็บน้ําแม่
อาบ)

นาโป่ง เถิน 1,200 - 2567 2567 6.0000

276 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สัน (เหมืองทุ่งเกวียน) แม่สัน ห้างฉัตร 1,000 - 2567 2567 10.0000
277 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ปั๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นาแส่ง เกาะคา 500 - 2567 2567 15.0000
278 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําแม่อาบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ นาโป่ง เถิน 8,449 - 2567 2567 12.0000
279 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านต๋อ แห่งที่ 2 น้ําโจ้ แม่ทะ 1,200 - 2567 2567 20.0000
280 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก 2,000 - 2567 2567 16.0000
281 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านป่าสัก วังทรายคํา วังเหนือ 2,500 - 2567 2567 16.0000
282 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองพัฒนา แห่งที่ 2 น้ําโจ้ แม่ทะ 1,000 - 2567 2567 20.0000
283 ปรับปรุงฝายทุ่งต้นศรี (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,000 - 2568 2568 10.0000
284 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ปอน (เหมืองแม่ว้า) แม่สัน ห้างฉัตร 1,000 - 2568 2568 10.0000
285 ปรับปรุงระบบส่งน้ําท่อส่งน้ําสายเด่นฮี (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2568 2568 2.5000
286 ปรับปรุงฝายมะเกลือพร้อมระบบส่งน้ํา  (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2568 2568 15.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
287 ปรับปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําแม่มอน หัวเสือ แม่ทะ 1,300 - 2568 2568 15.0000
288 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สัน (เหมืองต้นต้อง) แม่สัน ห้างฉัตร 1,000 - 2568 2568 10.0000
289 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่เก๋ียง (ฝายนางอย) เมืองยาว ห้างฉัตร 480 - 2568 2568 15.0000
290 ปรับปรุงฝายนาไซพร้อมระบบส่งน้ํา (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) นาโป่ง เถิน 1,200 - 2568 2568 12.0000
291 ปรับปรุงฝายบ้านนาบ้านไร่ (อ่างเก็บน้ําแม่แก่ง) แม่ถอด เถิน 1,000 - 2568 2568 17.0000
292 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายขําหย่อง (อ่างเก็บน้ําแม่อาบ) เถินบุรี เถิน 1,000 - 2568 2568 8.0000
293 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่เก๋ียง (เหมืองฝายเหล่า) เมืองยาว ห้างฉัตร 480 - 2568 2568 15.0000
294 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ฮอง ใหม่พัฒนา เกาะคา 1,000 - 2568 2568 15.0000
295 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแม่พริกลุ่ม แม่พริก แม่พริก 1,100 - 2568 2568 20.0000
296 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าลุ่มน้ําวังทุ่งฝ่ังหม่ินและหนองหิน แม่วะ เถิน 1,200 - 2568 2568 10.0000
297 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านมะกอก-นาบัว ไหล่หิน เกาะคา 1,000 - 2568 2568 12.0000
298 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านนาไผ่ เสริมงาม เสริมงาม 1,000 - 2568 2568 22.0000
299 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดง นายาง สบปราบ 1,200 - 2565 2565 25.0000
300 ปรับปรุงฝายหิน (ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่เฟือง)  จํานวน 1 แห่ง บ้านเอ้ือม เมืองลําปาง 2,000 - 2564 2564 9.5000

301
ปรับปรุงฝายทุ่งภาพร้อมระบบส่งน้ํา อ่างเก็บน้ําแม่ค่อม จํานวน 1 
แห่ง

บ้านค่า เมืองลําปาง 750 - 2564 2564 18.0000

302 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ํางาว (ระยะที่ 3) ปงเตา งาว 1,500 - 2564 2564 9.5000
303 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝ่ังขวา สายต้นโก่ อ่างเก็บน้ําห้วยบ้านเก่า สบป้าด แม่เมาะ 750 - 2564 2564 9.8000
304 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายม่องล่อง นาโป่ง เถิน - - 2564 2564 10.0000
305 ปรับปรุงฝายทุ่งบ้านพร้อมระบบส่งน้ํา แม่พริก แม่พริก - - 2564 2564 15.0000
306 ปรับปรุงฝายห้วยแก้ว นาโป่ง เถิน - - 2564 2564 10.0000
307 ปรับปรุงฝายตีนตล่ิง แม่พริก แม่พริก - - 2565 2565 15.0000
308 ปรับปรุงฝายทุ่งใหม่ แม่พริก แม่พริก - - 2565 2565 15.0000
309 ปรับปรุงฝายทุ่งใต้ แม่พริก แม่พริก - - 2565 2565 15.0000
310 ปรับปรุงฝายปะบา แม่พริก แม่พริก - - 2566 2566 15.0000
311 ปรับปรุงฝายวังเก๊าค่า แม่พริก แม่พริก - - 2566 2566 15.0000
312 ปรับปรุงฝายสุบแม่ยะ แม่พริก แม่พริก - - 2566 2566 15.0000
313 ปรับปรุงฝายแม่ยา แม่ถอด เถิน - - 2567 2567 2.0000
314 ปรับปรุงฝายป่ารวก แม่ถอด เถิน - - 2567 2567 2.0000
315 ปรับปรุงฝายปะบา แม่ปะ เถิน - - 2567 2567 15.0000
316 ปรับปรุงฝายปู่สา แม่ปะ เถิน - - 2567 2567 15.0000
317 ปรับปรุงฝายท่าผี แม่ปะ เถิน - - 2568 2568 15.0000
318 ปรับปรุงฝายต้นแหน แม่ปะ เถิน - - 2568 2568 15.0000
319 ปรับปรุงฝายต้นกว๋าว แม่ปะ เถิน - - 2568 2568 15.0000
320 ปรับปรุงฝายต้นศรี แม่ปะ เถิน - - 2568 2568 15.0000
321 ปรับปรุงฝายต้นงิ้ว แม่ปะ เถิน - - 2568 2568 15.0000

รวม 542,933 1.04 3,929.0870

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ท บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 จังหวัดลําปาง มีพ้ืนที่ 7,833,726 ไร ่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,984,987 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 25 ของพ้ืนที่
จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 411,538 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 20 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  
 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 339 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 18 โครงการ และขนาดเล็ก 321 
โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 132.50ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 584,783 ไร่ รวมเป็น 996,319 ไร่ ใช้วงเงินรวม 9,162.9232 ล้านบาท โดยสามารถ
สรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 
 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 220 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 5 โครงการและขนาดเล็ก 
215 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 23.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 429,170 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,210.0932 ล้านบาท 
 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565-พ.ศ.2570) 
 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 114 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 11 โครงการ หาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 105.11 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 155,613 ไร่ 
ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 4,952.8300 ล้านบาท 
 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 
 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 5 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะ
สามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 4.15 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดลําปาง  

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ้นแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
7,833,726 1,984,987 411,536 584,783 996,319

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน

 
 
 
 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
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 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 
ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 
บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
 แนวทางการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จําเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นสําคัญ 
 


