
โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยจะกาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัล าพูน 

ต ำบลแม่ลำน  อ ำเภอลี้    จังหวัดล ำพูน 

ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ ควำมจุ 1.92 ล้ำน ลบ.ม.  โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยจะกำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  จังหวัดล ำพูน 

    

4. ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

5. แผนงานกอ่สรา้ง / งบประมาณ 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) 
วงเงินงบประมาณ 250,000,000 บาท   

รำยกำร/งำน 
งบประมำณ รวม แผนกำรใช้เงินงบประมำณ (บำท) 

(บำท) เริ่มต้น – พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

ค่ำก่อสร้ำงกิจกรรมหลัก  220,000,000 44,000,000 88,000,000 88,000,000 

ค่ำก่อสร้ำงส่วนประกอบอื่น 30,000,000 20,000,000 10,000,000 

อื่นๆ (ระบุ) 6. สถานภาพโครงการ 

ประเภทด ำเนินกำร % กำรศึกษำ แบบก่อสร้ำง กระบวนกำรจัดหำที่ดิน กำรขออนุญำตใช้พื นที่ กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

  แผน ผล     

- 0.00 0.00 -  ศึกษา PR แล้วเสร็จ  มกราคม 
2545  
 - ไม่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพราะอยู่ในเขตพืน้ที่กนัออก(กอ.)  

  - ด าเนินการออกแบบแล้วอยู่ระหว่าง
อนุมัติแบบ  
 

- อนุมัติเปิดโครงการ  มีแผนด าเนินการปี 2564 
 -  วันปักหลักเขต  มีแผนด าเนินการปี 2564 
 -  รังวัด   มีแผนด าเนินการปี 2565 
 -  แผนที่ รว.43 ก. มีแผนด าเนินการปี 2565 
 - ก าหนดราคา  มีแผนด าเนินการปี 2565 

 -พ้ืนทั้งหมด จ านวน 350 ไร่  
  1.มีพ้ืนที่ราษฎรท ากินประมาณ 100 ไร่ (ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ นส.3ก., นส.2) 
  (พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่กันออก(กอ.)จากพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่หาด และ
แม่ก้อ และอยู่ในเขตชั้นลุ่มน้ า 4) 
  2. พ้ืนที่อีก 250 ไร่ อยู่ระหว่างตรวจสอบประเภทของที่ดิน 

  - มีแผนด าเนินการปลายปี 
2564 
  คาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ       
53 ราย 

ข้อมูล เดือน พฤษภาคม 2564 

7. ปญัหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ข 

1. ที่ต ัง้ของโครงการ 

2. ที่มาและสภาพปญัหา 

3. ลกัษณะโครงการ                                
 เขื่อนดิน แบบ Zone Dam ท านบดินยาว 465.00เมตร ความสูง 17.50 เมตร  ความกว้าง 8.00 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 1.92 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ าท่ารายปี 2 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ท่อส่งน้ าขนาด ø 0.80 เมตร สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจ านวน 1,000 ไร่ และอาคารระบายน้ าล้น
ระบายน้ าได้สูงสุด 67.30 ลบ.ม./วินาที 

                                              เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบความแห้งแล้งที่บ้านกองวะ หมู่ที่ 7 ต าบลโป่งทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทรงพระราชด าริให้
กรมชลประทาน พิจารณาเรื่องที่ราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ า  เพื่อการเกษตรและการอุปโภค
บริโภคส าหรับราษฎรบ้านกองวะและหมู่บ้านใกล้เคียง เน่ืองจากราษฎรในพื้นที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นที่การเกษตร 

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงานเบือ้งต้น 

                                                               เป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับ การเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค ของประชาชน จ านวน 879  ครัวเรือน   
โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ต าบลโป่งทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบล แม่ลาน 



โครงการอา่งเกบ็น ้าแม่สะป๊วดอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัล าพูน 

1. ท่ีต ัง้ของโครงการ 

2. ที่มาและสภาพปญัหา 

3. ลกัษณะโครงการ 

4. ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

5. แผนงานกอ่สรา้ง / งบประมาณ 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) 
วงเงินงบประมาณ 645,800,000 บาท   

รำยกำร/งำน 
งบประมำณ รวม แผนกำรใช้เงินงบประมำณ (บำท) 

(บำท) เริ่มต้น – พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

ค่ำก่อสร้ำงกิจกรรมหลัก  575,800,000 115,160,000 230,320,000 230,320,000 

ค่ำก่อสร้ำงส่วนประกอบอื่น 70,000,000 26,000,000 35,100,000 8,900,000 

อื่นๆ (ระบุ) 

6. สถานภาพโครงการ 

ประเภท
ด ำเนินกำร 

% กำรศึกษำ แบบก่อสร้ำง กำรขออนุญำตใช้พื นที่ กระบวนกำรจัดหำที่ดิน กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

  แผน ผล   

0.00 0.00  - ศึกษา PR แล้วเสร็จ เม่ือ 
มกราคม 2541 
 - ศึกษา EIA แล้วเสร็จ เม่ือ 
พฤศจิกายน 2550 
 - คชก.เห็นชอบเม่ือ 5 
มกราคม 2554 (สบก.ให้ย่ืนขอ
อนุญาตไปก่อนโดยหาก
จ าเป็นต้องทบทวน EIA จะ
เสนอความส าคัญ เป็นกรณี
เร่งด่วน) 
 
  

- ออกแบบแล้ว
เสร็จ เมษายน 
2561 
 

พื นที่ทั งหมดประมำณ  903-02-91 ไร่ แบ่งเป็นดังนี   
1.ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา (โซน C ) ประมาณ 245-03-95 ไร่ 
 - 1  พฤษภาคม 2562 ย่ืนขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
 - 28 พฤษภาคม 2562 กรมป่าไม้ไม่ให้ ชป. แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม 
 - 31 สิงหาคม 2563 ชป.ย่ืนขออนุญาตตามระเบียบของกรมป่าไม้ พ.ศ.2563 โดยให้ ชป. เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน 
 - 2 ตุลาคม 2563 ชป.ย่ืนขออนุญาตใช้พื้นท่ี 
 - 30 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสภาพป่าฯ แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติขออนุญาต 
2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยผาเมือง พื้นท่ีประมาณ 438 - 03 - 68 ไร่(ชั นลุ่มน  ำ 1A ประมำณ 135 – 02 – 81.2 ไร่) 
 - 24 มีนาคม 2563 ย่ืนขออนุญาตใช้พื้นท่ีและตรวจสภาพป่าฯแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนออธิบดีกรมอุทยานฯ  
 - 27  ตุลาคม 2563 กรมอุทยานฯ ให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.2562 ประกอบการพิจารณาเพิกถอน พื้นท่ีของ คกก. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 - 3 ธันวาคม 2563  ชป.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าสรุปรายงานเพื่อเสนอต่อกรมอุทยานฯ 
3) สปก. พื้นท่ีประมาณ 209 - 03 - 80 ไร่ (เกษตรกรท ำประโยชน์  66 แปลง 190 - 02 - 40 ไร่)  
     - 24 มีนาคม 2563 ขออนุญาตใช้พื้นท่ี  ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) 
     -30 กันยายน 2563 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอสละท่ีดินผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ปัจจุบันคาดว่าจะประชุมคณะกรรมการการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด(คปจ.)ภายในเดือนเมษายน 2564 
4) พื้นท่ีเอกสารสิทธิ์ ประมาณ  11- 03 – 48 ไร่ อยู่ระหว่างส ารวจกันเขตชลประทาน 

- อนุมัติเปิดโครงการแล้ว
เสร็จ 29. ม.ค. 2564 
 -  วันปักหลักเขต   
1 เมษายน 2564 
 -  รังวัด   มีแผน
ด าเนินการปี 2564 
 -  แผนที่ รว.43 ก. มีแผน
ด าเนินการปี 2564 
 - ก าหนดราคา  มีแผน
ด าเนินการปี 2564 

 - ด าเนินการแล้วในข้ันตอน
การศึกษา EIA 
 ผลครั้งที่ 1 เม่ือ 26 ก.ย. 2550 
 - เห็นด้วย 95.46 %  
 - ไม่เห็นด้วย 2.27 % 
 - ไม่แสดงความคิดเห็น 2.27 % 
 ครั้งที่ 2 เม่ือ 30 ก.ย. 2563  
 100 % เห็นด้วย 

ข้อมูล เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

7. ปญัหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ข 

                               
                                                         เขื่อนดิน แบบ Zone Type ท านบดินยาว 547.81 เมตร ความสูง 43.00 เมตร  ความกว้าง 10.00 เมตร ความ
จุที่ระดับเก็บกัก 7.83 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ าท่ารายปี 7.12 ล้าน ลบ.ม ต่อปี ท่อส่งน้ าขนาด ø 2.00 เมตรสามารถระบายน้ าได้สูงสุด 30.60 ลบ.ม./วินาที และ
อาคารระบายน้ าล้นสันฝายกว้าง 96.335 เมตร ระบายน้ าได้สูงสุด 209.554 ลบ.ม. /วินาที 

ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ ควำมจุ 7.83 ล้ำน ลบ.ม.  โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำแม่สะป๊วดอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริจังหวัดล ำพูน 

ต ำบลทำสบเส้ำ  อ ำเภอแม่ทำ    จังหวัดล ำพูน 

                                                  เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  พระกรุณาโปรดเกล้า ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ กปร. เข้าเฝ้า ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ทรงพระราชทานพระราชด าริเก่ียวกับงานพัฒนาแหล่งน้ าที่กรมชลประทานสมควรด าเนินการส าหรับ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ าสาขาแม่ทา ” อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน ได้แก่ น้ าแม่ขนาด ล าน้ าแม่เมย และน้ าแม่สะป๊วดซ่ึงมีท าเลเหมาะสมที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า เน่ืองจากราษฎรในพื้นที่มีความต้องการน้ าส าหรับใช้
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งมากในแต่ละปี จึงสมควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  

                                                          สามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนเสริมให้เหมืองฝายเดิมในล าน้ าแม่สะป๊วด และล าน้ าแม่ทา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะ 
ปลูกของราษฎรประมาณ 6,157 ไร่ และเพื่อการอุปโภค - บริโภคจ านวนครัวเรือน  2,700 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ 2 ต าบล 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ต าบลทาสบเส้า,
ต าบลทาทุ่งหลวง 

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 

ต ำบลทำสบเส้ำ 

ต ำบลทำทุ่งหลวง 



โครงการอา่งเกบ็น ้าแม่ยอนหวายหลวงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัล าพูน 

ต ำบลทำปลำดุก   อ ำเภอแม่ทำ    จังหวัดล ำพูน 

ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ ควำมจุ 2.30  ล้ำน ลบ.ม.  โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำแม่ยอนหวำยหลวงอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดล ำพูน 

    

4. ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

5. แผนงานกอ่สรา้ง / งบประมาณ 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2570 – 2572) 
วงเงินงบประมาณ 210,000,000 บาท   

รำยกำร/งำน 
งบประมำณ รวม แผนกำรใช้เงินงบประมำณ (บำท) 

(บำท) เริ่มต้น – พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2574 

ค่ำก่อสร้ำงกิจกรรมหลัก  190,000,000 38,000,000 76,000,000 76,000,000 

ค่ำก่อสร้ำงส่วนประกอบอื่น 20,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 

อื่นๆ (ระบุ) 6. สถานภาพโครงการ 

ประเภทด ำเนินกำร % กำรศึกษำ แบบก่อสร้ำง กระบวนกำรจัดหำที่ดิน กำรขออนุญำตใช้พื นที่ กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

  แผน ผล     

- 0.00 0.00  - รายงานโครงการเบื้องต้น(RR) แล้ว
เสร็จ ต.ค. 2541 
 - แผนศึกษา IEE ปี 2565 

  -ส ารวจ แผนด าเนินการปี 2566 
 - ออกแบบ แผนด าเนินการปี 2567 
 

  -  อนุมติัเปิดโครงกำร        แผนด ำเนินกำรปี 2568 
 - วนัปักหลกัเขต                แผนด ำเนินกำรปี 2568 
 -  รังวดั                              แผนด ำเนินกำรปี 2568 
-  แผนท่ี รว.43 ก.                แผนด ำเนินกำรปี 2568 
- ก  ำหนดรำคำ                       แผนด ำเนินกำรปี 2568 
 

 - จุดที่ตั้งโครงการ จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยขุนตาล RF.3และ
เขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ละพื้นที่น้ าท่วมอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 3 
และ 4 ดังน้ันต้องมีการศึกษาและจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
ด้วย เน่ืองจากโครงการตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2535 

  - 

ข้อมูล เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

7. ปญัหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ข 

1. ที่ต ัง้ของโครงการ 

2. ที่มาและสภาพปญัหา 

3. ลกัษณะโครงการ                                
 เขื่อนดิน แบบ Zone  Type ท านบดินยาว  เมตร ความสูง 21.75 เมตร  ความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 250.00 เมตรความจุที่ระดับเก็บกัก 2.30 
ล้าน ลบ.ม. อาคาร River   outlet จ านวน 1 แห่ง และ อาคารระบายน้ าล้น  1 แห่ง 

                                                                             เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรถนน
บ้านห้วยแก้วบ้านแม่ตะไคร้สวนป่าสันก าแพง อ่างเก็บน้ าห้วยโก๋งตามพระราชด าริและทรงเยี่ยมราษฎรในเขตอ าเอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ได้ทรงพระราชด าริเก่ียวกับงานชลประทาน เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2539 ได้มีหนังสือ ที่ พณ.0100/พิเศษ 100 ถึงอธิบดีกรม
ชลประทาน ความว่า นายมนตรี  ด่านไพรบูลย ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายธัญ  การวัฒนาศิริกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าพูน ได้รับร้องเรียนจากราษฎร บ้านทาสองท่า หมู่ที่ 7 ต าบลท่าปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ว่าราษฎรยังขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี
ความต้องการขอให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ยอนหวายหลวง 

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงานเบือ้งต้น 

                                                            เป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับ การเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค ของประชาชนโดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 
1,000 ไร่ 



โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยยาบอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวดัล าพูน 

1. ท่ีต ัง้ของโครงการ 

2. ที่มาและสภาพปญัหา 

3. ลกัษณะโครงการ 

4. ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

5. แผนงานกอ่สรา้ง / งบประมาณ 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2569 – 2571) 
วงเงินงบประมาณ 350,000,000 บาท   

รำยกำร/งำน 
งบประมำณ รวม แผนกำรใช้เงินงบประมำณ (บำท) 

(บำท) เริ่มต้น – พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573 

ค่ำก่อสร้ำงกิจกรรมหลัก  320,000,000 64,000,000 128,000,000 128,000,000 

ค่ำก่อสร้ำงส่วนประกอบอื่น 30,000,000 10,000,000 10,0000,000 10,000,000 

อื่นๆ (ระบุ) 

6. สถานภาพโครงการ 

ประเภทด ำเนินกำร % กำรศึกษำ แบบก่อสร้ำง กำรขออนุญำตใช้พื นที่ กระบวนกำรจัดหำที่ดิน กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

  แผน ผล   

0.00 0.00  - รายงานวางโครงการเบ้ืองต้น
(RR)  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ย. 2550 
 - รายงานวางโครงการ(PR)  
แผนด าเนินการ ปี 2565 
 -กรณีไม่ต้องศึกษาสิ่งแวดล้อม 
จะสามารถก่อสร้าง ปี 2569 – 
2571 (ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม) 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 -ยังไม่ได้ด าเนินการ (ยังไม่มีข้อมูล)  - อนุมัติเปิดโครงการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 -  วันปักหลักเขต       ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 -  รังวัด                  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 - แผนที่ รว.43 ก.       ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 - ก าหนดราคา           ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 - 

ข้อมูล เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

7. ปญัหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ข 

ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ ควำมจุ 1.00 ล้ำน ลบ.ม.  โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยยำบอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  จังหวัดล ำพูน 

ต ำบลห้วยยำบ   อ ำเภอบ้ำนธิ    จังหวัดล ำพูน 

                                                             เป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎร และการปศุสัตว์ และส่งน้ าช่วยเหลือราษฎร ประมาณ 3,500 ไร่   
  

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 

                               
                                                        เขื่อนดิน แบบ Zone Type ท านบดินยาว 230.00 เมตร ความสูง 26.00 เมตร ความกว้าง 8.00 เมตร  ความจุที่
ระดับเก็บกัก 7.080  ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ าท่ารายปี 1.00  ล้าน ลบ.ม ต่อปี ท่อส่งน้ าลงล าน้ าเดิม 1 แห่ง อาคารระบายน้ าล้น 1 เเห่ง 

                                                                    เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ธิ ที่บ้านดอยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน และได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บ
น้ าห้วยแม่ตีบ ที่บ้านหนองหอย ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ได้พระราชทานด าริเก่ียวกับงานชลประทาน ดังต่อไปน้ี บริเวณห้วยยาบ ทางทิศเหนือ
ของอ่างเก็บน้ าแม่ธิ มีบริเวณเหมาะสมซ่ึงสามารถสร้างอ่างเก็บน้ าได้ ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อจัดหาน้ า ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 
จ านวนมากของราษฎร หมู่บ้านห้วยยาบ และหมู่บ้านใกล้เคียง 



โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยแม่หละอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

1. ท่ีต ัง้ของโครงการ 

2. ที่มาและสภาพปญัหา 

3. ลกัษณะโครงการ 

4. ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

5. แผนงานกอ่สรา้ง / งบประมาณ 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2569 – 2571) 
วงเงินงบประมาณ 210,000,000 บาท   

รำยกำร/งำน 
งบประมำณ รวม แผนกำรใช้เงินงบประมำณ (บำท) 

(บำท) เริ่มต้น – พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573 

ค่ำก่อสร้ำงกิจกรรมหลัก  190,000,000 38,000,000 76,000,000 76,000,000 

ค่ำก่อสร้ำงส่วนประกอบอื่น 20,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 

อื่นๆ (ระบุ) 

6. สถานภาพโครงการ 

ประเภทด ำเนินกำร % กำรศึกษำ แบบก่อสร้ำง กำรขออนุญำตใช้พื นที่ กระบวนกำรจัดหำที่ดิน กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

  แผน ผล   

0.00 0.00  - รายงานวางโครงการเบ้ืองต้น
(RR)  แล้วเสร็จเมื่อ 2 ต.ค. 2521 
 - อยู่ระหว่างเสนอขอรับ
งบประมาณ ค่าศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น(IEE) ในปี 
2565  
 

- ส ารวจ แผนปี 2566 
- ออกแบบ แผนปี 2567 

 - แผนด าเนินการขออนุญาตปี 2566 พ้ืนที่โครงการฯอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้  ประมาณ 
344 ไร(่ คาดว่าจะได้รับอนุญาต ปี 2567 ) 

 - อนุมัติเปิดโครงการ   แผนด าเนินการปี 2568 
 -  วันปักหลักเขต       แผนด าเนินการปี 2568 
 -  รังวัด                  แผนด าเนินการปี 2568 
 - แผนที่ รว.43 ก.       แผนด าเนินการปี 2568 
 - ก าหนดราคา           แผนด าเนินการปี 2568 
 

 - 

ข้อมูล เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

7. ปญัหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ข 

ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ ควำมจุ 1.900 ล้ำน ลบ.ม.  โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยแม่หละอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  จังหวัดล ำพูน 

ต ำบลนำทรำย   อ ำเภอลี้    จังหวัดล ำพูน 

                                                             เป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎร และการปศุสัตว์ และส่งน้ าช่วยเหลือราษฎร ประมาณ 1,550 ไร่   
 2,365 ครัวเรือน 

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 

                               
                                                        เขื่อนดิน แบบ Zone Type ท านบดินยาว 1,140 เมตร ความสูง 14.00 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร  ความจุที่
ระดับเก็บกัก 1.90  ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ าท่ารายปี 2.997  ล้าน ลบ.ม ต่อปี ท่อส่งน้ าลงล าน้ าเดิม 1 แห่ง อาคารระบายน้ าล้น 1 เเห่ง 

                                                                   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินไปตาม
โครงการชลประทานต่างๆ ในเขตส านักงานชลประทานที่ 1 และได้ก าหนดจุดสมควรสร้างเป็นโครงการอ่างเก้บน้ าห้วยแม่หละ ซ่ึงเป็นบริเวณใกล้ที่ใกล้เคียงกับ
ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส านักงานชลประทานที่ 1 ก าหนดไว้เดิมประมาณ 1 กม. ทางส านักชลประทานที่ 1 จึงได้ท าการส ารวจข้อมูลและส่งผลส ารวจบริเวณพื้นที่
ที่จะก าหนดให้เป็นอ่างฯในเดือนกุมภาพันธ์ 2520 และส่งให้กองวางพิจารณาด าเนินการต่อไป จนกระทั่งได้จัดท ารายงานความเหมาะสมแล้วเสร็จ เม่ือ 2 ตุลาคม 
2521 



โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยมะเฮง  จงัหวดัล าพูน 

1. ท่ีต ัง้ของโครงการ 

2. ที่มาและสภาพปญัหา 

3. ลกัษณะโครงการ 

4. ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

5. แผนงานกอ่สรา้ง / งบประมาณ 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) 
วงเงินงบประมาณ 132,000,000 บาท   

รำยกำร/งำน 
งบประมำณ รวม แผนกำรใช้เงินงบประมำณ (บำท) 

(บำท) เริ่มต้น – พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 

ค่ำก่อสร้ำงกิจกรรมหลัก  112,000,000 22,400,000 146,400,000 146,400,000 

ค่ำก่อสร้ำงส่วนประกอบอื่น 20,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 

อื่นๆ (ระบุ) 

6. สถานภาพโครงการ 

ประเภทด ำเนินกำร % กำรศึกษำ แบบก่อสร้ำง กำรขออนุญำตใช้พื นที่ กระบวนกำรจัดหำที่ดิน กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

  แผน ผล   

0.00 0.00  - รายงานวางโครงการเบ้ืองต้น
(SR)  แล้วเสร็จเมื่อ ก.ย. 2561 
 - รายงานศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (EC)  
ยังไม่ได้ด าเนินการ(ของบปี 
2564) 
 

- ส ารวจ แผนปี 2565 
- ออกแบบ แผนปี 2566 
 

 - ที่ตั้งหัวงานโครงการและขอบเขตพื้นที่น้ าท่วมของอา่งเก็บน้ าห้วยมะเฮงมีพื้นที่ ประมาณ 59.46 ไร่ อยู่
ในเขตช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 2 โดยไม่มีส่วนใดอยู่ในเขตคุณภาพช้ันลุ่มน้ าช้ัน 1 และเม่ือตรวจสอบที่ตั้ง
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยมะเฮงอยู่ในป่าสงวนแห่งชาตเิป็นพื้นที่ 18.50 ไร่ เข้าข่ายต้องจัดท ารายการ
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม(EC)กรณีโครงการตั้งอยู่ในพืน้ที่ป่าอนุรกัษ์ตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 50 ไร่ 
 

 - อนุมัติเปิดโครงการ   แผนด าเนินการปี 2566 
 -  วันปักหลักเขต       แผนด าเนินการปี 2566 
 -  รังวัด                  แผนด าเนินการปี 2566 
 - แผนที่ รว.43 ก.       แผนด าเนินการปี 2566 
 - ก าหนดราคา           แผนด าเนินการปี 2566 
 

 - 

ข้อมูล เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

7. ปญัหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ข 

ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ ควำมจุ 1.188 ล้ำน ลบ.ม.  โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยมะเฮง  จังหวัดล ำพูน 

ต ำบลป่ำพลู   อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง    จังหวัดล ำพูน 

                                                          เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2552 ผู้น าชุมชนและราษฎรบ้านวังหลวง ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ได้
ประชุม ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านวังหลวง ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการขอสร้างอ่างเก็บน้ าในล าน้ าห้วยมะเฮง เพื่อใช้ในการอุปโภค -บริโภค และใช้ในการเกษตร
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ จากน้ันทางผู้น าชุมชนได้เสนอเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู ต่อมาวันที่     19 มีนาคม 
2552 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลูได้มีหนังสือ ลพ.72203/32ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงส านักงานชลประทานจังหวัดล าพูน แจ้งว่าได้รับการร้องขอจาก
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และ อบต.บ้านวังหลวง ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโอ่ง จังหวัดล าพูน ได้ขอให้ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยมะเฮง ต่อมาทางส านักงาน
ชลประทานที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาวางโครงการเบื้องต้น และได้ด าเนินการศึกษาโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

                                                             เป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎร และการปศุสัตว์ และส่งน้ าช่วยเหลือราษฎร ประมาณ 500 ไร่   
 

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 

                               
                                                        เขื่อนดิน แบบ Zone Type ท านบดินยาว 182.00 เมตร ความสูง 39.00 เมตร  ความกว้าง 8.00 เมตร      
ความจุที่ระดับเก็บกัก 1.188 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ าท่ารายปี 1.960 ล้าน ลบ.ม ต่อปี ท่อส่งน้ าลงล าน้ าเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร สามารถระบายน้ า 
1.27 ลบ.ม/วินาที อาคารระบายน้ าล้นสันฝายกว้าง 5.00 เมตร ระบายน้ าได้สูงสุด 15.61 ลบ.ม. /วินาที 


