สรุปบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น
เพือ่ ดาเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ที่ อันเนือ่ งมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
จังหวัดลาปาง
ลักษณะของโครงการ (ระบุงบประมาณ) การแก้ไขปัญหาการจัดการน้าเพือ่
(4) สร้างอาชีพ รายได้
(2) อุปโภคบริโภค
(3) การรักษาระบบนิเวศ
(5) บรรเทาความเดือดร้อน
และจ้างแรงงาน

(1) การเกษตร
ที่

หน่วยงาน
จานวน
โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลาปาง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาปาง
ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลาปาง
โครงการชลประทานลาปาง
โครงการส่งนาและบารุงรักษากิว่ ลม-กิว่ คอหมา
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่วงั
สานักงานชลประทานที่ 2
รวม 7 ส่วนราชการ
อาเภอเมืองลาปาง
อาเภอวังเหนือ
อาเภอแจ้หม่
อาเภองาว
อาเภอแม่ทะ
อาเภอห้างฉัตร
อาเภอเกาะคา
อาเภอเสริมงาม
อาเภอสบปราบ
อาเภอเถิน
อาเภอแม่พริก
จานวน 11 อาเภอ

20

คิดเป็นร้อยละ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
5

2,400,000

4
10
10
1

9,000,000
3,842,600
1,807,600
8,611,300
9,568,800
550,000

1

551,000

55
10
4
5
26
16
5
18
15
34

33,380,300
3,130,500
1,474,000
1,103,400
7,422,000
3,895,600
1,992,600
7,166,700
3,853,900
13,316,300

6
20

2,951,000
4,364,200

2
15
7
5
7
1
2

434,000
2,900,600
2,239,900
1,780,100
2,171,800
73,000
746,000

22
155
210

9,274,500
52,629,500
86,009,800

59
65

14,709,600
17,660,600

10

รวม

งบประมาณ (บาท)

45.45

รวมวงเงินทัง้ สิน้

9.33

45

45

45

21,990,000

21,990,000

21,990,000
11.62

5
2

2,162,800
443,000

7

2,605,800

7

2,605,800
1.38

8

3,812,500

9
1
7
1
26
5

10,370,700
1,639,200
3,506,700
1,300,000
20,629,100
2,028,500

7

2,700,000

18
5
56
17
5

7,118,200
2,211,000
18,455,300
6,211,600
1,601,000

113
139

40,325,600
60,954,700
32.21

78
10
4
25
13
8
1
139
35
4
14
41
23
28
30
72
53
5
22
327
466

งบประมาณ
(บาท)
37,202,500
3,842,600
1,807,600
21,695,800
11,651,000
4,056,700
1,300,000
81,556,200
9,523,200
1,474,000
4,237,400
10,322,600
6,135,500
10,890,900
11,549,500
22,382,200
20,273,900
1,601,000
9,274,500
107,664,700
189,220,900
100.00

สรุปแผนงาน/โครงการ และคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
เสนอโดยจังหวัด
ลาปาง
.
จานวน
(โครงการ)

ลักษณะของโครงการ
1. การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการ เพื่ออุปโภคบริโภค
3. การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ
4. การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน
5. การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีไ่ ด้รับผลกระทบจากภัย
แล้งและอุทกภัย
รวม

วงเงินงบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

210
65
45
7

86,009,800.00
17,660,600.00
21,990,000.00
2,605,800.00

139

60,954,700.00

466

189,220,900.00

แผนงาน/โครงการ และคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลาปาง
กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
1 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านปากบอก หมูท่ ี่
6 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
2 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านแม่งาวใต้ หมูท่ ี่
7 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
3 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านค้าหล้า หมูท่ ี่
13 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
4 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่
ที่ 8 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
5 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านขวัญคีรีใน หมูท่ ี่
11 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
6 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านผาแดง หมูท่ ี่ 5
ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
7 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านขวัญคีรีนอก
หมูท่ ี่ 11 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
8 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านบ่อสีเ่ หลีย่ ม
หมูท่ ี่ 6 ต้าบลปงเตา อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
9 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านขุนแหง หมูท่ ี่ 7
ต้าบลปงเตา อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
10 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านสามเหลีย่ ม
หมูท่ ี่ 11 ต้าบลปงเตา อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
11 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านร่องต้า หมูท่ ี่ 1
ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)

1

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
12 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านห้วยทาก หมูท่ ี่
3 ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
13 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านแม่พร้าว หมูท่ ี่
5 ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
14 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านใหม่ธานี หมูท่ ี่
6 ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
15 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านหวด หมูท่ ี่ 2
ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
16 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านงิ้วงาม หมูท่ ี่ 4
ต้าบลแม่ตบี อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
17 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านดอกค้าใต้ หมูท่ ี่
1 ต้าบลแม่ตบี อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
18 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านหลวง หมูท่ ี่ 2
ต้าบลแม่ตบี อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
19 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านน้้าหลง หมูท่ ี่ 3
ต้าบลแม่ตบี อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
20 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านแม่งาว หมูท่ ี่ 5
ต้าบลแม่ตบี อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
รวม 20 โครงการ
1 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้้า อ่างเก็บน้้าแม่กองปิน ต้าบลบ้านขอ ต้าบลเมืองปาน จังหวัด
ล้าปาง
2 ซ่อมแซมเหมืองส่งน้้า อ่างเก็บน้้าแม่ปราบ ต้าบลนายาง อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง
3 ซ่อมแซมล้าเหมืองนามูล อ่างเก็บน้้าแม่กาด ต้าบลนายาง อ้าเภอสบปราบ จังหวัด
ล้าปาง
4 ซ่อมแซมระบบส่งน้้า (ท้าย River Outlet) อ่างเก็บน้้าแม่มอน ต้าบลหัวเสือ อ้าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล้าปาง
5 ซ่อมแซมคลองส่งน้้า โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยเป้ง บ้านทุ่งจี้ ต้าบลทุ๋งกว๋าว อ้าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล้าปาง

2
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
9,000,000.00
130,600.00

โครงการชลประทานล้าปาง

400,000.00

โครงการชลประทานล้าปาง

300,000.00

โครงการชลประทานล้าปาง

644,800.00

โครงการชลประทานล้าปาง

644,800.00

โครงการชลประทานล้าปาง

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
6 ซ่อมแซมคลองสายบุญนาค อ่างเก็บน้้าแม่เฟือง อันเนือ่ งมาจากพระราชด้าริ ต้าบล
บ้านเอือ้ ม อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
7 ซ่อมแซมคลองน้้าอ่างเก็บน้้าแม่สัน (เหมืองฝายบ้านโป่งขวาก) บ้านทุ่งหก ต้าบลแม่
สัน อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง
8 ซ่อมแซมคลองส่งน้้า RMC โครงการอ่างเก็บน้้าแม่ปอบ ต้าบลปงดอน อ้าเภอแจ้หม่
จังหวัดล้าปาง
9 ซ่อมแซมเหมืองสายทุ่งถา ระบบส่งน้้าห้วยแม่คอ่ ม บ้านต้นฮ่างพัฒนา ต้าบลบ้านค่า
อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
10 ซ่อมแซมคลองส่งน้้าอ่างเก็บน้้าแม่ไพร (เหมืองทุ่งโฮ้ง) ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง
รวม 10 โครงการ
1 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้้าสายใหญฝัง่ ขวา กม. 10+000-กม.12+000 ต้าบล
บุญนาคพัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
2 ซ่อมแซมคลองแยกซอย 0+200R-9+106L-RMC กิว่ ลม ต้าบลบุญนาคพัฒนา อ้าเภอ
เมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
3 ซ่อมแซมคลองแยกซอย 3R-10.4L-RMC กิว่ ลม ขนาดท้องวคอลกว้าง 0.30 เมตร สูง
0.45 เมตร ปากกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 501 เมตร บ้านนิคมพัฒนาเขต 17 หมู่ 8
ต้าบลบุญนาคพัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
4 ซ่อมแซมสะพานน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองซอย 3+950L - 18.3L RMC กิว่ ลม
ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร บ้านคลองน้้าลัด หมูท่ ี่ 5
ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
5 งานซ่อมแซมท่อพิเศษ 36+990L -RMC กิว่ ลม บ้านแม่กง๋ หมู่ 3 ต้าบลบ้านเป้า
อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
6 ซ่อมแซมท่อส่งน้้าเข้านา 7 ขวา 0.5 ซ้าย-32.7 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ บ้านพระ
เจ้าทันใจ หมู่ 3 ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
7 ซ่อมแซมท่อส่งน้้าเข้านา 4 ขวา-0.5 ซ้าย -32.7 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ บ้านพระ
เจ้าทันใจ หมู่ 3 ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
8 ซ่อมแซมคลองแยก 1R-RMC กิว่ ลม ต้าบลปงยางคก อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง
9 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กิว่ ลม กม. 56+000-กม. 60+000 ต้าบลปงยางคก
อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง
10 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้้า RMC กิว่ คอหมา กม. 13+500-กม. 14+200
บ้านใหม่เหล่ายาว ต้าบลวิเชตนคร อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง
รวม 10 โครงการ
1 ซ่อมแซมรางรินส่งน้้า คลองซอย 1 คลองส่งน้้าสายใหญ่แม่ปงุ ต้าบลกล้วยแพะ อ้าเภอ
เมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
รวม 1 โครงการ
1 โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งบวก หมูท่ ี่ 6 ต้าบลเวียงมอก อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง

3
งบประมาณ
(บาท)
908,600.00

โครงการชลประทานล้าปาง

890,000.00

โครงการชลประทานล้าปาง

2,590,000.00

โครงการชลประทานล้าปาง

1,172,500.00

โครงการชลประทานล้าปาง

930,000.00

โครงการชลประทานล้าปาง

หน่วยดาเนินการ

8,611,300.00
933,400.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
571,500.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
506,500.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
918,800.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
490,800.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
1,182,800.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
1,439,000.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
1,700,000.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
1,500,000.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
326,000.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากิว่
ลม-กิว่ คอหมา
9,568,800.00
550,000.00 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่วัง
550,000.00
486,500.00

ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
2 โครงการขุดลอกน้้าหน้าฝายประปา หมูท่ ี่ 10 ต้าบลเวียงมอก อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง
3 โครงการขุดลอกหน้าฝายโป่งผากบน หมูท่ ี่ 14 ต้าบลเวียงมอก อ้าเภอเถิน จังหวัด
ล้าปาง
4 โครงการขุดลอกหน้าฝายโป่งผากล่าง หมูท่ ี่ 14 ต้าบลเวียงมอก อ้าเภอเถิน จังหวัด
ล้าปาง
5 โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งดงมะไฟ หมูท่ ี่ 10 ต้าบลเวียงมอก อ้าเภอเถิน จังหวัด
ล้าปาง
6 โครงการขุดลอกแก้มลิงโทกหัวช้าง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง
7 โครงการขุดลอกหน้าฝายแพะป่าตึง หมูท่ ี่ 1 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง
8 โครงการขุดลอกหน้าฝายต้นข่อย หมูท่ ี่ 1 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง
9 โครงการขุดลอกหน้าฝายหนองบง หมูท่ ี่ 1 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง
10 โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งวังดิน หมูท่ ี่ 1 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง
รวม 10 โครงการ
1 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ยาว บ.โป่งขวก หมูท่ ี่ 5 ต้าบลแม่สัน อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ความกว้างก้นขุดลอก 11.00 - 36.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร
ความลึก 0.50 - 2.50 เมตร
2 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่สัน บ.โป่งขวาก หมูท่ ี่ 5 ต้าบลแม่สัน อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ความกว้างก้นขุดลอก 5.00 - 29.00 เมตร ยาว 539.00 เมตร ความลึก
0.50 - 2.50 เมตร
3 โครงการขุดลอกล้าห้วยล้องสิงห์ ตอนที่ 2 บ.วอแก้ว หมูท่ ี่ 3 ต้าบลวอก้ว อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง ความกว้างก้นขุดลอก 5.00 - 34.50 เมตร รวมความยาว ทั้งสิน้
340 เมตร ความ 1.00 - 2.50 เมตร
4 โครงการขุดลอกล้าน้้าแม่ต๋้า จุดที่ 1 บ.ดอนแก้ว หมูท่ ี่ 6 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริม
งาม จังหวัดล้าปาง ความกว้างก้นขุดลอก 40.50 - 64.50 เมตร ความยาว 235.00
เมตร ความลึก 0.50-2.50 เมตร
รวม 4 โครงการ
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้้าการขุดลอกล้าห้วยแม่เฟือง บ้านปง หมูท่ ี่ 11 ต้าบล
บ้านเอือ้ ม อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
2 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้้าการขุดลอกล้าห้วยแม่เฟือง บ้านสัก หมูท่ ี่ 3 ต้าบล
บ้านเอือ้ ม อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
3 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้้าการขุดลอกล้าห้วยแม่เฟือง บ้านแม่เฟือง หมูท่ ี่ 7
ต้าบลบ้านเอือ้ ม อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง

4
งบประมาณ
(บาท)
464,300.00
279,800.00
490,000.00
489,400.00
385,300.00
257,100.00
344,300.00
216,300.00
429,600.00

หน่วยดาเนินการ
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง
ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง

3,842,600.00
453,300.00 ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 10 ล้าปาง
452,200.00 ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 10 ล้าปาง
454,000.00 ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 10 ล้าปาง
448,100.00 ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 10 ล้าปาง
1,807,600.00
143,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง
199,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง
319,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
4 ก่อสร้างพนังป้องกันตลิง่ ดดยวางกล่องลวดตาข่ายบรรจุหนิ ใหญ่ บ้านหลวง (สบลอง)
หมูท่ ี่ 11 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
5 จ้างเหมาขุดตะกอนทราย หน้าฝายหลวง เพื่อการเก็บน้้าใช้เพื่อการเกษตรและป้องกัน
ปัญหาภัยแล้ง บ้านหัวทุ่ง หมูท่ ี่ 1 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้างเฉลีย่
15.00 เมตร ความยาว 680.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 2.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินขุดไม่
น้อยกว่า 20,400.00 ลบ.เมตร

5
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
300,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง
485,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง

6 โครงการขุดลอกห้วยต้นต้อง บ้านต้นต้อง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง จังหวัด
ล้าปาง
7 โครงการขุดลอกห้วยทราย บ้านทรายใต้ หมูท่ ี่ 8 ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง

483,100.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง

8 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้้า บ้านหนองละคอนพัฒนา หมูท่ ี่ 11 - บ้านวังหม้อ
เจดีย์ซาว หมูท่ ี่ 13 ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
9 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าโดยดาดคอนกรีตล้าเหมือง อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
10 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้้า บ้านวังหม้อพัฒนา หมูท่ ี่ 11 - บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว
หมูท่ ี่ 12 ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
รวม 10 โครงการ
1 โครงการก่อสร้างพนังกัน้ ตลิง่ กล่อง GABION ล้าห้วยแม่แสด บ้านก่อ หมูท่ ี่ 6 ต้าบล
วังทรายค้า อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง
2 โครงการขุดลอกหน้าฝายล้าห้วยแม่แสด บ้านก่อ หมูท่ ี่ 6 ต้าบลวังทรายค้า อ้าเภอวัง
เหนือ ขนาดกว้าง 7 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือ มีปริมาตรดิน
ขุดไม่นอ้ ยกว่า 10,533 ลบ.ม
3 โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่แสด บ้านปงทอง หมูท่ ี่ 7 ต้าบลวังทอง อ้าเภอวัง
เหนือ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 750 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 750 เมตร ความยาวรวม
1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 8,016.00 ลบ.เมตร

445,900.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง

4 โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่เย็น บ้านแม่เย็น หมูท่ ี่ 4 ต้าบลวังทอง อ้าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร
หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 8,300 ลบ.เมตร
รวม 4 โครงการ
1 โครงการขุดเปิดทางล้าห้วยแม่ตา บ้านแม่ตาใน หมูท่ ี่ 6 ต้าบลปงดอน อ้าเภอแจ้หม่
จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องกว้างลีย่ 6.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หรือปริมาณดินขุดไม่รวมไม่นอ้ ยกว่า 4,100.00 ลูกบาศก์เมตร
2 โครงการวางท่อส่งน้้าเข้าสูพ่ ื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตา หมูท่ ี่ 1 ต้าบลปงดอน อ้าเภอ
แจ้หม่ จังหวัดล้าปาง
3 โครงการวางท่อส่งน้้าเข้าสูพ่ ื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสะเหน้า หมูท่ ี่ 7 ต้าบลปงดอน
อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง
4 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าเข้าสูพ่ ื้นที่การเกษตร บ้านปงดอน หมูท่ ี่ 2 ต้าบลปงดอน
อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง

411,600.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง

169,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง
174,900.00 ทีท่ ้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง
3,130,500.00
499,600.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอวังเหนือ
382,400.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอวังเหนือ

291,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอวังเหนือ

301,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอวังเหนือ

1,474,000.00
148,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่

124,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่

205,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่

324,400.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ

6
งบประมาณ
(บาท)
302,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่

1,103,400.00
465,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

2 โครงการขุดลอกตะกอนทรายล้าห้วยสบป๋อน (แก้มลิง) ตัง้ แต่หลัง อบต้าบลบ้านร้อง
ถึงจุดน้้าไหลผ่านล้าเหมืองทุ่งร้อง หมูท่ ี่ 3 บ้านสบป๋อน ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว้า 13,500.00 ลบ.หมูท่ ี่ วางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด 1.00
หมูท่ ี่ จ้านวน 6 ท่อน หรือมีปริมาตรไม่นอ้ ยกว่า 1,005.00 ลบ.เมตร

297,300.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

3 โครงการขุดระบายทางน้้าล้าห้วย หมูท่ ี่ 3 บ้านร่องเห็ด ต้าบลบ้านแหง อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง
4 โครงการก่อสร้างขุดลอกแก้มลิงหน้าถนนทางน้้าล้นผ่าน ล้าห้วยแม่หวด หมูท่ ี่ 2
ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้างเฉลีย่ น 16.00-46.00 เมตร ยาว
125.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.40-3.60 เมตร
5 โครงการขุดลอกหนองบัวเพื่อกักเก็บน้้า หมูท่ ี่ 1 บ้านน้้าจ้า ต้าบลหลวงใต้ อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2 เมตร จ้านวน 1 บ่อ
6 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่คะเนิง้ หมูท่ ี่ 5 บ้านแม่แป้น ต้าบลนาแก อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 2.00-3.00
เมตร
7 โครงการขุดลอกแก้มลิงล้าห้วยแม่ออ้ น บ้านหัวทุ่ง หมูท่ ี่ 6 ต้าบลบ้านอ้อน อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 55 เมตร ลึก 5 เมตร ปริมาตรดินขุด
ประมาณ 2,150 เมตร
8 โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งช้าง หมูท่ ี่ 7 ต้าบลบ้านโป่ง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 1.5 เมตร
9 โครงการขุดลอกตะกอนทรายล้าเหมืองทุ่งข่อยพร้อมเสริมคันดินเพื่อป้องกันน้้าล้น หมู่
ที่ 4 บ้านข่อย - หน้าฝายทุ่งปง หมูท่ ี่ 10 บ้านร้องพัฒนา ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3,460 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 7,785.00 ลบ.เมตร

303,300.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

499,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

104,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

76,400.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

78,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

275,600.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

162,400.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

10 โครงการขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายทุ่งร้อง หมูท่ ี่ 9 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไม่นอ้ ยกว่า 4,200 ลบ.เมตร
11 โครงการขุดและขยายสระสาธารณะประโยชน์หนองหอย หมูท่ ี่ 2 บ้านอ้อน ต้าบล
บ้านอ้อน อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 62 เมตร ลึก 2.5 เมตร
ปริมาณดินขุดประมาณ 4,710 ลบ.เมตร

74,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

171,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

5 โครงการขุดสระเก็บน้้าเด่นหม้อ บ้านสาแพะ หมูท่ ี่ 3 ต้าบลบ้านสา อ้าเภอแจ้หม่
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 60.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,000 ลูกบาศก์เมตร
รวม 5 โครงการ
1 โครงการขุดลอกห้วยตังตู้ บ้านใหม่ หมูท่ ี่ 5 ต้าบลหลวงเหนือ อ้าเภองาว จังหวัด
ล้าปาง ขนาดปากกว้างโดยเฉลีย่ 8.00 - 10.00 เมตร ท้องกว้างโดยเฉลีย่ 7.00 - 8.00
เมตร ขุดลึกโดยเฉลีย่ 1.50 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,750 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยดาเนินการ

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
12 โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยยุงบ้านแม่กวักดอนแก้ว หมู่ 7 ต้าบลบ้านอ้อน อ้าเภอ
งาว จังหวัดล้าปางลปาง กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุด
ประมาณ 943 ลบ.เมตร
13 โครงการปรับปรุงประตู ปิด -เปิดน้้า ฝายน้้าล้นแม่น้างาว (ฝัง่ ขวา) หมูท่ ี่ 4 บ้านข่อย
ติดตัง้ เครื่องกว๊านบานระบายขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์
14 โครงการปรับปรุงประตู ปิด -เปิดน้้า ฝายน้้าล้นแม่น้างาว (ฝัง่ ซ้าย) หมูท่ ี่ 9 บ้านท่า
เจริญ ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ติดตัง้ เครื่องกว๊านบานระบายขนาด
กว้าง 2.10 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์
15 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า หมูท่ ี่ 7 บ้านแหงเหนือ อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังขว้างสูง 2.50 เมตร
16 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่ บริเวณฝายเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายล้า
ห้วยแม่หวด หมูท่ ี่ 1 บ้านร่องต้า ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
17 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า หมูท่ ี่ 1 บ้านแหงเหนือ อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
ขนาด สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังขว้างสูง 2.50 เมตร
18 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 3 ต้าบลบ้านโป่ง อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร สันฝายยาว 12.00 เมตร
สันฝายสูง 1.00 เมตร
19 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่ บริเวณฝายเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายล้า
ห้วยแม่หวด หมูท่ ี่ 2 บ้านหวด จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 2.50
เมตร ทั้งสองฝัง่ ล้าห้วย ความยาวรวมทั้งสองฝัง่ 28.00 เมตร
20 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่ บริเวณฝายเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายล้าห้วยแม่
หวด หมูท่ ี่ 2 บ้านหวด จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ทั้ง
สองฝัง่ ล้าห้วย ความยาวรวมทั้งสองฝัง่ 28.00 เมตร
21 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า หมูท่ ี่ 4 บ้านบ่อห้อ อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาด
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังขว้างสูง 2.50 เมตร
22 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า หมูท่ ี่ 6 บ้านทุ่งโป่ง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาด
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังขว้างสูง 2.50 เมตร
23 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่ บริเวณฝายเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายล้า
ห้วยแม่หวด หมูท่ ี่ 3 บ้านห้วยทาก ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ทั้งสองฝัง่ ล้าห้วย ความยาว
รวมทั้งสองฝัง่ 28.00 เมตร
24 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่ บริเวณฝายเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายล้าห้วยแม่
หวด หมูท่ ี่ 3 บ้านห้วยทาก ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ทั้งสองฝัง่ ล้าห้วย ความยาว
รวมทั้งสองฝัง่ 28.00 เมตร

7
งบประมาณ
(บาท)
35,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

354,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

354,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

445,700.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

248,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

445,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

-

หน่วยดาเนินการ

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

249,500.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

249,500.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

445,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

445,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

233,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

233,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ

8
งบประมาณ
(บาท)
233,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

26 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.ล้าเหมืองทุ่งร้อง หมูท่ ี่ 1 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาด กว้าง 1.80 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.00 เมตร

470,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

27 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.ล้าเหมืองทุ่งร้อง หมูท่ ี่ 2 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง ขนาด กว้าง 1.80 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.00 เมตร

470,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

รวม 27 โครงการ
โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าห้วยแม่กะหลุ หมู่ 3 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ
จังหวัดล้าปาง กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3 เมตร ดินจากการขุดขนทิ้งที่
สาธารณประโยชน์
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้้าเพื่อการเกษตร (การก้าจัดวัชพืช) หมูท่ ี่ 2 ต้าบลหัว
เสือ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
โครงการปรับปรุงแหล่งน้้าโยการก้าจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้้าบ้านหนองมุงพัฒนา
หมูท่ ี่ 10 ต้าบลหัวเสือ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้้าเพื่อการเกษตร (การก้าจัดวัชพืชและดินเลน) หมู่ 5
ต้าบลหัวเสือ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง จ้านวน 10 จุด

7,422,000.00
430,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

475,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

67,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

293,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

5 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้้าเพื่อการเกษตร (การก้าจัดวัชพืชและดินเลน)
อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง จ้านวน 7 จุด
6 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยแม่แพรด บ้านป่าตัน หมูท่ ี่ 5 อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง ขนาดฝายกว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร
7 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยแม่แพรด บ้านป่าตัน หมูท่ ี่ 6 อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง ขนาดฝายกว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร
8 โครงการขุดลอกห้วยแม่วะ บ้านกิว่ หลวง หมูท่ ี่ 1 ต้าบลบ้านกิว่
ขุดลอกล้าห้วยแม่วะ ขนาดท้องกว้างเฉลีย่ 15 เมตร ความลาดเอียงด้านขาง 1.0:1.0
ความลึกเฉลีย่ 1-1.5 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่นอ้ ยกว่า 9,454 ลบ.เมตร
9 โครงการขุดลอกหนองบง หมูท่ ี่ 2 ต้าบลแม่ทะ อ้าภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
งานดินขุดลอกด้วยรถขุด ระยะทางรวมไม่นอ้ ยกว่า 350 เมตร ลดความลาดเอียงข้าง
1.0:10 ความลึกเฉลีย่ 1-1.5 เมตร
10 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าแม่กะลึง หมูท่ ี่ 6 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง ขนาดปากยาว 70 เมตร กว้าง 30 เมตร ลึก 2 เมตร
11 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่วะ หมูท่ ี่ 3 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
ปากกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 115 เมตร ลึก 10.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
1,466.25 ลบ.เมตร

158,200.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

490,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

490,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

343,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

80,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

254,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

69,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

25 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิง่ บริเวณฝายเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายล้าห้วยแม่
หละ หมูท่ ี่ 4 บ้านปางหละ ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 2.5 เมตร ทั้งสองฝัง่ ล้าห้วย ความยาวรวมทั้งสองฝัง่
28.00 เมตร

1

2
3
4

หน่วยดาเนินการ

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
12 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่วะ (วังยาว) หมูท่ ี่ 8 ต้าบลสันดอนแก้ว อ้าเภอแม่ทะ
จังหวัดล้าปาง ระยะทาง 75 เมตร หรือปริมาตรตะกอนดินที่ขุดลอกออกไม่นอ้ ยกว่า
1,237.5 ลบ.เมตร
13 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้้าเพื่อการเกษตร (การก้าจัดวัชพืชและดินเลน)
อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง จ้านวน 5 จุด
14 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้้าเพื่อการเกษตร (การก้าจัดวัชพืชและดินเลน) หมู่ 6
ต้าบลหัวเสือ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง จ้านวน 3 จุด
15 โครงการจ้างเหมาขุดเปิดทางน้้า(ล้าห้วยแม่มาน) เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง หมู่ 4
ต้าบลหัวเสือ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง จ้านวน 4 จุด
16 โครงการขุดลอกคลองห้วยแม่แพด บ้านฮ่องห้า หมูท่ ี่ 1 ต้าบลน้้าโจ้ อ้าเภอแม่ทะ
จังหวัดล้าปางล้าปง ขนาดปากกว้างเฉลีย่ 10-12 เมตร ขนาดท้องกว้าง 6-8 หมูท่ ี่ ลึก
เฉลีย่ 0.50-0.7 เมตร ยาว 2,020 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 13,493 ลบ.
เมตร
1

2

3
4

5

1

2

3

จานวน 16 โครงการ
โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่เปิบ้ หมูท่ ี่ 3 บ้านวอแก้ว ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องกว้างเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่นอ้ ยกว่า 13,200 ลบ.เมตร
โครงการขุดลอกล้าห้วยโป่ง หมูท่ ี่ 5 บ้านทุ่งหก ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล้าปาง ขนาดท้องกว้างเฉลีย่ 10.00 เมตร ยาว 562.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,364 ลบ.เมตร
โครงการขุดลอกล้าห้วยป่าเสน หมูท่ ี่ 7 บ้านน้้าจ้า ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องกว้างเฉลีย่ 9.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีต สายทุ่งแพะ (ฝัง่ ตะวันออก) หมูท่ ี่ 4 ต้าบล
วอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้างก้นคู ไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร ลึก
เฉลีย่ 0.70 เมตร ความยาว 1,440 เมตร
โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กัน้ ล้าห้วยแม่สัน บ้านทุ่งเกวียน หมูท่ ี่ 6 ต้าบลเวียงตาล
อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดสันฝายยาว 12.00 เมตร สูง 1.00 - 1.50 เมตร
รวม 5 โครงการ
โครงการขุดลอกหนองตล่อม บ้านนาแก้วตะวันออก หมูท่ ี่ 3 ต้าบลนาแส่ง อ้าเภอเกาะ
คา จังหวัดล้าปาง ขุดลอกหนองตล่อม ความลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 15,586 ตารางเมตร
โครงการขุดลอกหนองต้านาน บ้านสองแควพัฒนา หมูท่ ี่ 5 ต้าบลนาแส่ง อ้าเภอเกาะ
คา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 13,000.00 ตารางเมตร
โครงการขุดลอกเปิดทางน้้าเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง บริเวณล้าห้วยแม่
เหิน บ้านแม่ฮวก หมูท่ ี่ 3 ต้าบลไหล่หนิ อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้างโดย
เฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ลึกโดยเฉลีย่ 0.90 เมตร

9
งบประมาณ
(บาท)
63,400.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

57,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

61,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

72,500.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

489,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

หน่วยดาเนินการ

3,895,600.00
480,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร

446,800.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร

100,100.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร
497,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร

468,700.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร
1,992,600.00
475,800.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

476,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

437,600.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
4 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าแม่ตมื บ้านนาแก้วตะวันออก หมูท่ ี่ 3 ต้าบลนาแส่ง อ้าเภอ
เกาะคา จังหวัดล้าปาง ความลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 7,000.00
ตารางเมตร
5 โครงการขุดลอกเปิดทางน้้าเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง บริเวณล้าน้้าแม่
ฮวก บ้านมะกอกนาบัว หมูท่ ี่ 4 ต้าบลไหล่หนิ อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาด
กว้างโดยเฉลีย่ 4.00 เมตร ลึกโดยเฉลีย่ 0.90 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 3,760 เมตร
พร้อมปรับแต่งแนวตลิง่ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 13,536 ลูกบาศก์เมตร

10
งบประมาณ
(บาท)
421,300.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

473,600.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

6 โครงการขุดลอกเปิดทางน้้าเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง บริเวณล้าน้้าแม่
คัว๊ ะ บ้านเขาซ้อน หมูท่ ี่ 1 ต้าบลไหล่หนิ อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง
โดยเฉลีย่ 4.00 เมตร ลึกโดยเฉลีย่ 1.20 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,380 เมตร พร้อม
ปรับแต่งแนวตลิง่ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 11,424 ลูกบาศก์เมตร

396,800.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

7 โครงการขุดลอกเปิดทางน้้าเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง บริเวณล้าน้้าแม่
ยาว บ้านไหล่หนิ หมูท่ ี่ 2 ต้าบลไหล่หนิ อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้างโดย
เฉลีย่ 20.00 เมตร ลึกโดยเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 700 เมตร พร้อมปรับแต่ง
แนวตลิง่ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร

382,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

8 โครงการขุดลอกเปิดทางน้้าเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง บริเวณล้าน้้าแม่
ยาว บ้านไหล่หนิ ตะวันตก หมูท่ ี่ 6 ต้าบลไหล่หนิ อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาด
กว้างโดยเฉลีย่ 20.00 เมตร ลึกโดยเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 500 เมตร
พร้อมปรับแต่งแนวตลิง่ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร

347,300.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

9 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีตข้างสวนนายสันติ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลนาแก้ว
อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ก้นกว้าง 0.20 เมตร ความ
ลึก 0.30 เมตร ความยาว 250 เมตร พร้อมวางท่อส่งน้้า ขนาด 0.30 เมตร จ้านวนรวม
20 ท่อน รวมความยาวทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 270 เมตร

101,900.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

10 โครงการขุดสระเก็บน้้าเพื่อการเกษตรเลีย้ งสัตว์ (ทุ่งม่อน) บ้านสบต๋้า หมูท่ ี่ 3 ต้าบลนา
แก้ว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง โดยมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 8,540 ลูกบาศก์
เมตร
11 โครงการขุดสระเก็บน้้าเพื่อการเกษตรและเลีย้ งสัตว์ (ทุ่งจอ) บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่
ที่ 4 ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง โดยมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
9,370 ลูกบาศก์เมตร
12 โครงการขุดลอกและก้าจัดสิง่ กีดขวางทางน้้าห้วยแม่ปงุ บ้านวังพร้าว หมูท่ ี่ 2 บ้าน
ม่อนหินแก้ว หมูท่ ี่ 4 ต้าบลวังพร้าว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง
เฉลีย่ 15.00 เมตร ท้องกว้างเฉลีย่ 11.00 เมตร ความยาวรวม 1,120.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 15,778.00 ลูกบาศก์เมตร

435,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

401,800.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

367,600.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

13 โครงการสระเก็บน้้าเพื่อการเกษตร บริเวณหนองถี่ บ้านแม่ฮวก หมูท่ ี่ 3 ต้าบลไหล่หนิ
อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง กว้างท้องอ่าง 46.00 เมตร ยาวท้องอ่าง 76.00 เมตร
หรือมีปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 14,500 ลูกบาศก์เมตร

472,300.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
14 โครงการขุดลอกและก้าจัดสิง่ กีดขวางทางน้้าห้วยแม่ปงุ บ้านแม่หลงหมูท่ ี่ 1 บ้านวัง
พร้าว หมูท่ ี่ 2 ต้าบลวังพร้าว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้างเฉลีย่
15.00 เมตร ท้องกว้างเฉลีย่ 11.00 เมตร ความยาวรวม 2,000.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 18,689.00 ลูกบาศก์เมตร
15 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งผักบุง้ บ้านทุ่งขาม หมูท่ ี่ 6 ต้าบล
ใหม่พัฒนา อ้าเภอเกาะคา จังหวัดปาง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูง
1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร
16 โครงการเสริมดินขอบคันอ่างเก็บน้้า บ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมูท่ ี่ 4 ต้าบลนาแส่ง
อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูงเฉลีย่
2.00 เมตร
17 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยต้องสู้ บ้านหาดปูด่ า้ ย หมูท่ ี่ 1 ต้าบลนาแส่ง อ้าเภอ
เกาะคา จังหวัดล้าปาง ความลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 21,000.00
ตารางเมตร
18 โครงการงานเสริมสันฝายโดยการเรียงหินในกล่อง บ้านหาดปูด่ า้ ย หมูท่ ี่ 1 ต้าบลนา
แส่ง อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร
19 โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้้า บ้านทุ่งขามใต้ หมูท่ ี่ 9 ต้าบลใหม่พัฒนา อ้าเภอเกาะคา
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร
รวม 19 โครงการ
1 โครงการขุดลอกหน้าฝายสาแลหลวง งานขุดลอกขนาดปากกว้างตัง้ แต่ 25.00-50.00
เมตร ท้องกว้าง 19.00-44.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 350.00
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่นอ้ ยกว่า 14,898.00 ลบ.เมตร
2 โครงการขุดสระเก็บน้้าป่าช้าบ้านหนอง ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก
3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 8,000 ลบ.เมตร บ้านดงหนองจอก หมูท่ ี่
9 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
3 โครงการขุดสระเก็บน้้าบริเวณที่ดนิ สาธารณะฌาปณสถานบ้านทุ่งต๋้า (นาเอีย้ ง) ขนาด
ความกว้าง 40 เมตร ความยาว 150 เมตร ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 18,000 ลบ.เมตร บ้านทุ่งต๋้า หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเสริมกลาง
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
4 โครงการขุดขยายสระเก็บน้้าหล่ายท่า ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก
3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 2,250 ลบ.เมตร บ้านนาเดา หมูท่ ี่ 6
ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
5 โครงการขุดลอกสระห้วยฝาย ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 3,400 ลบ.เมตร บ้านสันโป่ง หมูท่ ี่ 3 ต้าบล
เสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
6 โครงการขุดลอกสระหนองนาเต็ง ขนาดกว้าง 48 เมตร ยาว 48 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 2,700 ลบ.เมตร บ้านเหล่ายาว หมูท่ ี่ 4 ต้าบล
เสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
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งบประมาณ
(บาท)
435,400.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

476,800.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

486,700.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

490,300.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

88,500.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

7,166,700.00
500,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

441,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

423,900.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

83,200.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

143,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

114,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
7 โครงการขุดลอกสระน้้าเก่าข้างป่าช้าแพะโป่ง ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 60.00
เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ลบ.เมตร บ้านปง
ประดู่ หมูท่ ี่ 11 ต้าบลเสริมขวา อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
8 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ลาบริเวณฝายนาไผ่ โดยก้าจัดสิง่ ปฏิกลู ที่กดี ขวางทางน้้า
พร้อมขุดลอก ระยะทางรวม 200 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดลอกรวมทั้งหมดรวมไม่
น้อยกว่า 4,060 ลบ.เมตร บ้านนาไผ่ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัด
ล้าปาง
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งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
110,900.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

147,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

9 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ต๋้า โดยก้าจัดสิง่ ปฏิกลู ที่กดี ขวางทางน้้าพร้อมขุดลอก ช่วงที่
1 ยาว 350 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 300 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดลอกรวมทั้งหมดรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 12,270 ลบ.เมตร บ้านน้้าหลง หมูท่ ี่ 7 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม
จังหวัดล้าปาง

440,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

10 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้้าล้าน้้าแม่ต๋้า หน้าฝายบ้านสบเสริม หมูท่ ี่ 9
ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องกว้าง 15.00 เมตร ยาว
650 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 14,625 ลบ.เมตร
11 โครงการขุดขยายสระเก็บน้้าป่าช้า ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก
3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 5,520 ลบ.เมตร บ้านนาสันติสุข หมูท่ ี่ 8
ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
12 โครงการขุดขยายสระเก็บน้้าม่อนหัวนก ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 2,560 ลบ.เมตร บ้านนาจะลา หมูท่ ี่
3 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
13 โครงการขุดสระเก็บน้้าบ้านนาไผ่ (บริเวณแขวง) ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 35.00
เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 2,690 ลบ.เมตร บ้านนาไผ่
หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
14 โครงการขุดขยายสระเก็บน้้าทุ่งโป่ง ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก
2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 2,100 ลบ.เมตร บ้านท่าโป่ง หมูท่ ี่ 5
ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
15 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าบริเวณที่ดนิ สาธารณธฌาปณสถานบ้านสบเสริม ขนาด
กว้าง 35 เมตร ยาว 100 เมตร ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 10,500 ลบ.เมตร บ้านสบเสริม หมูท่ ี่ 9 ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม
จังหวัดล้าปาง

438,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

รวม 15 โครงการ
1 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายฮ่องป๋ม) บ้านทุ่งพัฒนา หมูท่ ี่ 9
ต้าบลสบปราบ อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75
เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาวรวม 260.00 เมตร (ปริมาณน้้า 0.31 ลบหมูท่ ี่ /วินาที)
2 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมูท่ ี่ 11 ต้าบลสบปราบ
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร หน้า 0.10
เมตร ยาวรวม 255.00 เมตร (ปริมาณน้้า 0.31 ลบหมูท่ ี่ /วินาที)

3,853,900.00
494,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

265,600.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

124,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

130,200.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

111,900.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

381,200.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

467,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
3 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมูท่ ี 11 ต้าบลสบปราบ
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาวรวม
170.00 เมตร
4 โครงการก่อสร้างฝายห้วยเฮีย บ้านทุ่งเจริญ หมูท่ ี่ 11 ต้าบลสบปราบ อ้าเภอสบปราบ
จังหวัดล้าปาง ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร
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งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
320,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

300,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

5 โครงการก่อสร้างฝายแม่ฮดู้ บ้านทุ่งพัฒนา หมูท่ ี่ 9 ต้าบลสบปราบ อ้าเภอสปราบ
จังหวัดล้าปาง ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร
6 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. รูปตัว U บ้านปงกาพัฒนา หมู่ 6 ต้าบลแม่กวั ะ
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดปากว้าง 0.70 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึก
0.60 เมตร หน้า 0.12 เมตร
7 ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล.(ถนนส้าหรับให้น้าล้นผ่าน) ฝายล้าห้วยแม่กวั ะ บ้านแม่กวั ะ
หมูท่ ี่ 4 ต้าบลแม่กวั ะ อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
5.00 เมตร สูง 1.00 เมตร
8 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองวัวแดง หมู่ 4 ต้าบลนายาง
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 0.40 หมูท่ ี่ ยาว 510.00 หมูท่ ี่ ลึก 0.40
หมูท่ ี่ หน้า 0.10 เมตร
9 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สระเก็บน้้า ปภ.ไปนาขาม บ้านแม่ยอง
หมู่ 9 ต้าบลนายาง อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 0.60 หมูท่ ี่ ยาย 350
เมตร หนา 0.10 เมตร
10 โครงการท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านน้้าหลงสันติสุข หมูท่ ี่ 12
ต้าบลสมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 1.00 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3
จ้านวน 100 ท่อ และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.30 เมตร ลึก
1.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 7 บ่อพัก

300,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

11 โครงการท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านจัวสามัคคี หมูท่ ี่ 10 ต้าบล
สมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 1.00 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3
จ้านวน 100 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.30 เมตร ลึก
1.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 7 บ่อพัก

455,400.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

12 โครงการท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านเด่นนภา หมูท่ ี่ 13 ต้าบล
สมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 1.00 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3
จ้านวน 100 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.30 เมตร ลึก
1.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 7 บ่อพัก

463,300.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

13 โครงการท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านจัวกลาง หมูท่ ี่ 9 ต้าบลสมัย
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 1.00 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3 จ้านวน
100 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.30 เมตร ลึก 1.40
เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 7 บ่อพัก

463,300.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

444,800.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

90,700.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

408,500.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

413,100.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

455,500.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
14 โครงการท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านจัวใต้ หมูท่ ี่ 6 ต้าบลสมัย
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 1.00 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3 จ้านวน
100 ทอ่ง และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.30 เมตร ลึก 1.40 เมตร
หนา 0.15 เมตร จ้านวน 7 บ่อพัก

14
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
463,300.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

15 โครงการท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านสมัยชัย หมูท่ ี่ 7 ต้าบลสมัย
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 1.00 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3 จ้านวน
88 ท่อ และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.30 เมตร ลึก 1.40 เมตร
หนา 0.15 เมตร จ้านวน 7 บ่อพัก

440,100.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

16 การวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านสมัยเสรี หมูท่ ี่ 11 ต้าบล
สมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 0.60 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3
จ้านวน 107 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 8 บ่อพัก

258,900.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

17 การวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านเด่นสมัย หมูท่ ี่ 5 ต้าบล
สมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 0.40 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3
จ้านวน 250 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก
0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 17 บ่อพัก

373,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

18 การวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านอุมลอง หมูท่ ี่ 4 ต้าบลสมัย
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อส่งน้้า คสล. 1.00 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3 จ้านวน
100 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.30 เมตร ลึก 1.40
เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 7 บ่อพัก

462,500.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

19 โครงการวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านจัวเหนือ หมูท่ ี่ 3 ต้าบล
สมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ท่อส่งน้้า คสล. 0.40 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3 จ้านวน
188 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 0.80
เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 18 บ่อพัก

291,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

20 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้ารูปตัว u บ้านปงกาพัฒนา หมูท่ ี่ 6 สายซิเบลโก้ ต้าบล
แม่กวั ะ อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปางขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึก
0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร
21 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้ารูปตัว u ทุ่งบน บ้านแม่กวั ะใน หมูท่ ี่ 5 ต้าบลแม่กวั ะ
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึก 0.60
เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า ศก.0.40 หมูท่ ี่ มอกชัน้ 3
22 โครงการวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้้า บ้านสมัยเหนือ หมูท่ ี่ 1
ต้าบลสมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ท่อส่งน้้า คสล. 0.60 หมูท่ ี่ มอก.ชัน้ 3
จ้านวน 79 ท่อน และบ่อพักน้้า คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 6 บ่อพัก

444,800.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

23 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้ารูปตัว u ทุ่งแม่อบิ บ้านปงกาพัฒนา หมูท่ ี่ 6 ต้าบลแม่กวั ะ
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 240.00 เมตร ลึก 0.60
เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมท่อระบายน้้า ศก.0.40 เมตร มอกชัน้ 3

387,600.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

435,400.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

180,700.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
24 โครงการวางท่อระบายน้้า พร้อมบ่อพัก บ้านปงกา หมูท่ ี่ 3 ต้าบลแม่กวั ะ อ้าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล้าปาง วางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด ศก.0.40 เมตร มอก ชัน้ 3 จ้านวน
70 ท่อน พร้อมบ่อพักระบายน้้าทิ้ง คสล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก
1.10 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ้านวน 8 บ่อพัก ระยะทางรวม 78 เมตร
25 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดิน คสล. ห้วยแม่กวั ะ บ้านแม่กวั ะ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลแม่กวั ะ
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาด ยาว 30 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2 เมตร
26 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. รูปตัว U บ้านวังยาว หมู่ 1 ทุ่งร้องต้นงิ้ว ต้าบล
แม่กวั ะ อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
ลึก 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร
27 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. รูปตัว U บ้านวังยาว หมู่ 1 ทุ่งจ๋อย ต้าบลแม่กวั ะ
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 255.00 เมตร ลึก 0.60
เมตร หนา 0.12 เมตร
28 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. รูปตัว U บ้านวังยาว หมูท่ ี่ 1 ทุ่งหนองเสือ ต้าบล
แม่กวั ะ อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 140.00 เมตร
ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
29 โครงการซ่อมแซมดาดล้าเหมืองบ้านวังยาว หมูท่ ี่ 1 ทุ่งอุไร ต้าบลแม่กวั ะ อ้าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา
0.05 เมตร
30 โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัวใต้ หมูท่ ี่ 6 ต้าบลสมัย
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 280 เมตร
31 โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัวกลาง หมูท่ ี่ 9 ต้าบลสมัย
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 290 เมตร
32 โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัวสามัคคี หมูท่ ี่ 10 ต้าบลสมัย
อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 280 เมตร
33 โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้้าหลงสันติสุข หมูท่ ี่ 12 ต้าบล
สมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 280 เมตร
34 โครงการวางท่อส่งน้้า บ้านป่าไผ่พัฒนา หมูท่ ี่ 8 ต้าบลสมัย อ้าเภอสบปราบ จังหวัด
ล้าปาง ขนาดท่อ 1.00 จ้านวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักน้้า จ้านวน 7 บ่อพัก
35 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลสบปราบ อ้าเภอ
สบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.00 หมูท่ ี่ ลึก 0.75 หมูท่ ี่ หนา 0.10 หมูท่ ี่ ยาว
รวม 200 หมูท่ ี่
36 โครงการวางท่อส่งน้้าเพื่อการเกษตร บ้านใหม่วัฒนา หมูท่ ี่ 10 ต้าบลสบปราบ อ้าเภอ
สบปราบ จังหวัดล้าปาง ขนาดตามแบบแปลน
รวม 36 โครงการ

15
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
227,400.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ

214,300.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ
428,100.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

428,100.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

435,300.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

402,300.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

474,400.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

490,000.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

474,400.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

474,400.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

454,700.00 ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ
-

ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

-

ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอสบปราบ

13,316,300.00

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ

16
งบประมาณ
(บาท)
400,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

483,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

387,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

4 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าสาธารณประโยชน์ บ้านแพะดอกเข็ม หมูท่ ี่ 11 ต้าบลแม่
พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 1.70 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 5,870 ลูกบาศก์เมตร
5 โครงการขุดสระโป่งด้าใต้ บ้านแม่ปแุ พะ หมูท่ ี่ 6 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก จังหวัด
ล้าปาง ขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 12,294 ลูกบาศก์เมตร
6 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่พริกหน้าฝายทุ่งเก๊าเดือ่ บ้านแพะดอกเข็ม หมูท่ ี่ 11 ต้าบล
แม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดก้นกว้างเฉลีย่ 12.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว้า 13,000 ลูกบาศก์เมตร
7 โครงการขุดลอกหนองกุม่ หมูท่ ี่ 1 บ้านแม่พริกลุม่ อ้าเภอแม่พริก ต้าบลแม่พริก
จังหวัดล้าปาง ขนาดลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 12,900 ลูกบาศก์
เมตร
8 โครงการซ่อมแซมฝายกัน้ น้้าผีปนั น้้า ล้าห้วยแม่วอด บ้านผาปังหลวง หมูท่ ี่ 2 อ้าเภอ
แม่พริก ต้าบลผาปัง จังหวัดล้าปาง ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว
11.00 เมตร
9 โครงการขุดลอกสระหนองป่าเปา บ้านโป่งขาม หมูท่ ี่ 4 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก
จังหวัดล้าปาง ขนาดปากเหมืองกว้าง 50.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 12,294 ลูกบาศก์เมตร
10 ขุดลอกก้าจัดวัชพืชที่กดี ขวามทางน้้าในล้าห้วยแม่ล้อหัก หมูท่ ี่ 1 ต้าบลแม่พริก อ้าเภอ
แม่พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้างเฉลีย่ 6.00 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 250 เมตร

301,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

456,200.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

465,200.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

461,700.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

78,300.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

456,200.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

137,300.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

11 ขุดลอกหนองแขมน้อย บ้านวังผู หมูท่ ี่ 5 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง
ขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 12,294 ลูกบาซก์เมตร
12 ขุดลอกล้าห้วยแม่พริก หน้าฝายทุ่งใต้ หมูท่ ี่ 7 ต้าบลแม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัด
ล้าปาง ขนาดก้นกว้างลีย่ 18.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร ยาว 830 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 20,542.50 ลูกบาศก์เมตร
13 ขุดลอกล้าห้วยแม่พริก ท่ามะโอ หมูท่ ี่ 7 ต้าบลแม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง
ขนาดก้นกว้างเฉลีย่ 17.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร

456,200.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

483,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

483,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

1 โครงการขุดลอกหนองสะราบ หมูท่ ี่ 5 บ้านสันป่าสัก ต้าบลแม่พริก จังหวัดล้าปาง
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 11,200 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร
2 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่พริก หน้าฝายไฟฟ้า บ้านแม่พริกบน หมูท่ ี่ 4 ต้าบลแม่พริก
อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดก้นกว้างเฉลีย่ 17.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร
ยาว 500 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร
3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยแม่แถก บ้านดอยค้า หมูท่ ี่ 7 ต้าบลพระบาทวังตวง
อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ท้องกว้าง 2.50 เมตร ยาว
1,445 เมตร ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน หินทรายขุดและสิง่ กีดขวางทางน้้า
ไม่นอ้ ยกว่า 10,838ลูกบาศก์เมตร

หน่วยดาเนินการ

กลุม่ โครงการที่ 1 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ - พื้นทีด่ าเนินการ
14 ขุดลอกล้าห้วยแม่พริก หน้าฝายทุ่งใหม่ หมูท่ ี่ 10 ต้าบลแม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัด
ล้าปาง ขนาดก้นกว้างเฉลีย่ 17.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร
15 โครงการขุดขยายพื้นที่กกั เก็บน้้าห้วยปูฝ่ ้าย บ้านแม่ปแุ พะ หมูท่ ี่ 6 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอ
แม่พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 28.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 5.00
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 12,600.00 ลูกบาศก์เมตร
16 โครงการขยายสระน้้าสันนามะขาม บ้านแม่ปุ หมูท่ ี่ 2 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก
จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 12,249 ลูกบาศก์เมตร
17 โครงการขุดลอกสระปูเ่ มือง บ้านแม่ปแุ พะ หมูท่ ี่ 6 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก จังหวัด
ล้าปาง ขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 12,294 ลูกบาศก์เมตร
18 โครงการขยายสระเก็บน้้าหนองไม้หมิด บ้านโป่งขาม หมูท่ ี่ 4 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่
พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 100.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.00
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 10,792 ลูกบาศก์เมตร
19 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าอ่างโป่งลุน้ บ้านผาปังกลาง หมูท่ ี่ 3 ต้าบลผาปัง อ้าเภอแม่
พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 9,180 ลูกบาศก์เมตร
20 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยโป่งขาวตอนล่าง บ้านดอยค้า หมูท่ ี่ 7 ต้าบลพระบาท
วังตวง อ้าเภอเมืองแม่พริก จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 75.00 เมตร ท้องกว้าง
65.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน หินทรายชุด
และสิง่ กีดขวางทางน้้าไม่นอ้ ยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร
21 โครงการขุดสระหนองขยอม หมูท่ ี่ 3 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง ขนาด
ปากกว้าง 50.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 12,294 ลูกบาศก์เมตร
22 ขุดสระเก็บน้้าเพื่อการเกษตร บ้านท่าไม้ หมูท่ ี่ 1 ต้าบลแม่ปุ อ้าเภอแม่พริก จังหวัด
ล้าปาง ขนาดปากกว้าง 55.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 11,567.25 ลูกบาศก์เมตร
รวม 22 โครงการ
รวมทัง้ สิน้ 214 โครงการ

17
งบประมาณ
(บาท)
483,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

482,600.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

485,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

485,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

413,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

462,600.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

500,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

469,600.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

441,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่พริก

9,274,500.00
86,009,800.00

หน่วยดาเนินการ

1

แผนงาน/โครงการ และคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลาปาง
กลุม่ โครงการที่ 2 การแก้ไขปัญหาการจัดการ เพื่ออุปโภคบริโภค
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

1 ซ่อมแซมสันท้านบและหินเรียง อ่างเก็บน้้าแม่ทะ ต้าบลพระบาท อ้าเภอเมืองล้าปาง
จังหวัดล้าปาง
รวม 1 โครงการ
1 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านขุน
แม่หวด หมูท่ ี่ 4 ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
2 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านร่องต้า หมูท่ ี่ 1
ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
3 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านห้วยทาก หมูท่ ี่
3 ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
4 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านแม่พร้าว หมูท่ ี่
5 ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
5 โครงการบริหารจัดการน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดล้าปาง บ้านใหม่ธานี หมูท่ ี่
6 ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
รวม 5 โครงการ
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งปงเรียน หมูท่ ี่ 10 ต้าบลบ้านเอื้อม อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งหลวง หมูท่ ี่ 15 ต้าบลบ้านเอื้อม อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านท่าส้มป่อย ต้าบลทุ่งฝาย
อ้าเภอเมืองล้าปาง
4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผึ้ง หมูท่ ี่ 9 ต้าบลบ้านเอื้อม อ้าเภอเมืองล้าปาง
จังหวัดล้าปาง
5 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านห้วยฮี หมูท่ ี่ 7
อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
6 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านแม่ทรายค้า
หมูท่ ี่ 6 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
551,000.00

หน่วยดาเนินการ
โครงการชลประทานล้าปาง

551,000.00
480,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
480,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
480,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
480,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
480,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ล้าปาง)
2,400,000.00
270,300.00
270,300.00
270,300.00
371,700.00
-

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
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7 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่
ที่ 5 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
8 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านต้นธงชัย หมูท่ ี่
1 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
9 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านใหม่จ้าบอน
หมูท่ ี่ 9 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
10 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านห้วยทราย หมูท่ ี่
4 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
11 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านพระเจ้าทันใจ
หมูท่ ี่ 3 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
12 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านนาป้อใต้ หมูท่ ี่
8 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
13 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในบ้าน บ้านจ้าบอน หมูท่ ี่
10 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
14 ขุดเจาะบ่อบาดาล Artificial Gravel Pack ชนิดกรวดกรุรอบบ่อ
15 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุญนาค หมูท่ ี่ 1 อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
16 โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมูท่ ี่ 7 บ้านไร่พัฒนา (ไร่แผ่นดินทอง) ต้าบลพิชัย อ้าเภอ
เมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
17 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหัววัง หมูท่ ี่ 4 อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
18 โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมูท่ ี่ 11 บ้านดอนมูล ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง จังหวัด
ล้าปาง
19 โครงการพัฒราแหล่งน้้าโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหมาก หมูท่ ี่ 3 อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
20 ก่อสร้างระบบรับน้้าดิบแบบถังกรองใต้น้าตามแบบมาตรฐานของส้านักงานทรัพยากร
น้้า ภาค 1 ล้าปาง (แบบเลขที่ บน.1-04) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบซัมเมิสซิเบิล้
ขนาด 2 แรงม้า บ้านหลวง หมูท่ ี่ 11 ต้าบลบ้านแลง อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
21 ก่อสร้างระบบรับน้้าดิบแบบถังกรองใต้น้าตามแบบมาตรฐานของส้านักงานทรัพยากร
น้้า ภาค 1 ล้าปาง (แบบเลขที่ บน.1-04) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบซัมเมิสซิเบิล้
ขนาด 2 แรงม้า บ้านดง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลบ้านแลง อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
22 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าโดยการจ้างเหมาเป่าบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หมูท่ ี่
2,4,5,6,7,9,10 ต้าบลทุ่งฝาย อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
23 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน บ้านปง หมูท่ ี่ 11 ต้าบลบ้านเอื้อม อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
216,100.00
193,000.00
270,300.00
154,000.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง

154,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง

91,300.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง

177,600.00
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24 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าปรับปรุงระบบประปา หมูท่ ี่ 9 อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัด
ล้าปาง
25 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน บ้านผึ้ง หมูท่ ี่ 9 ต้าบลบ้านเอื้อม อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
26 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าปรับปรุงระบบประปา บ้านแลง หมูท่ ี่ 2 อ้าเภอเมืองล้าปาง
จังหวัดล้าปาง
27 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน บ้านฮ่อง หมูท่ ี่ 8 ต้าบลบ้านเอื้อม อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
28 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าปรับปรุงระบบประปา บ้านวังเลียบ หมูท่ ี่ 5 อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
29 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน บ้านสบเฟือง หมูท่ ี่ 2 ต้าบลบ้านเอื้อม อ้าเภอ
เมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
30 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าปรับปรุงระบบประปา บ้านนิคมเต 16 หมูท่ ี่ 7 ต้าบลบุญนาค
พัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
31 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าปรับปรุงระบบประปา บ้านนิคมเต 15 หมูท่ ี่ 6 อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
32 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าปรับปรุงระบบประปา บ้านนิคมเขต 17 หมูท่ ี่ 8 อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
33 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอ
เมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
จานวน 33 โครงการ
1 โครงเป่าบ่อบาดาลน้าตื้น บ้านใหม่สวนดอกค้า หมูท่ ี่ 1 ต้าบลวิเชตนคร อ้าเภอแจ้ห่ม
จังหวัดล้าปาง
2 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้้าดิบโดยการเจาะบ่อบาดาลชั้นกรวดริมแม่น้าวังระบบ
ประปา บ้านปงดอน หมูท่ ี่ 2 ต้าบลปงดอน อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง
จานวน 2 โครงการ
1 โครงการขุดสระกักเก็บน้้าเพื่ออุปโภคและเก็บน้้าประปา หมูท่ ี่ 1 ต้าบลบ้านร้อง
อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,352.00 ลบ.เมตร
2 โครงการขุดกักเก็บน้้าเพื่อใช้ในระบบประปา หมูท่ ี่ 6 บ้านทุ่งโป่ง ต้าบลบ้านแหง
อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.50 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,940 ลบ.เมตร
3 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน หมูท่ ี่ 4 บ้านปางหละ ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
101,800.00
331,400.00
225,900.00
222,000.00
128,800.00
429,300.00
116,900.00
89,700.00
279,500.00
4,364,200.00
131,000.00
303,000.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองล้าปาง
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม

434,000.00
55,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

106,700.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

151,700.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว
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4 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปาบ้าน หมู่ 5 บ้านทุ่งสุ่ม ต้าบลหลวงใต้ อ้าเภอ
งาว จังหวัดล้าปาง
5 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองเหียง หมูท่ ี่ 2 ต้าบลนาแก อ้าเภองาว
จังหวัดล้าปาง
6 โครงการปรับปรุงบ่อน้้าดิบประปาพร้อมติดตั้งระบบสูบน้้าให้มีประสิทธิภาพบ้านอ้อน
เหนือ หมูท่ ี่ 3 ต้าบลบ้านอ้อน อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดบ่อ 1.5 เมตร ลึก
ประมาณ 6 เมตร
7 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ ี่ 4 ต้าบลบ้านโป่ง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง โดย
การขุดบ่อรับน้้าดิบใต้ดินแบบถังกรองใต้น้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ลึก
2.50 เมตร
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมูท่ ี่ 6 บ้านใหม่ธานี ต้าบลบ้านหวด อ้าเภอ
งาว จังหวัดล้าปาง
9 โครงการงานเป่าบ่อประปาและปรับปรุงระบบประปาบ้าน หมู่ 7 บ้านดง ต้าบลหลวง
ใต้ อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
10 โครงการเป่าบ่อล้างล้างบ่อน้้าบาดาลและเปลี่ยนหินกรองทรายกรองเพื่อผลิต
น้้าประปา บ้านทุ่งศาลา ต้าบลนาแก อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
11 โครงการขยายและขุดลอกล้าน้้าห้วยห้า บ้านแม่กวัก หมูท่ ี่ 1 ต้าบลบ้านอ้อน อ้าเภอ
งาว จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ขนาดลึก 4 เมตรหรือปริมาณ
ดินขุดประมาณ 7,200 ลบ.เมตร
12 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้า คสล.หลังป้อมต้ารวจ หมูท่ ี่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา ต้าบล
บ้านแหง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดยาว 13.00 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.25
เมตร พร้อมช่องระบายน้้า ขนาด 1.20 x 0.60 เมตร จ้านวน 1 ช่อง
13 โครงการขุดลอกตะกอนทรายล้าเหมืองทุ่งร้องขุดลอกตะกอนทรายล้าเหมืองทุ่งร้อง
หมูท่ ี่ 2 บ้านร้อง ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว
670.00 เมตรลึก 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,407.50 ลบ.เมตร
14 โครงการขุดบ่อน้้าตื้นและติดตั้งระบบน้้าประปา บ้านปงมะโอ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลบ้านอ้อน
อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ขนาด 1.5 เมตร ลึก 8 เมตร จ้านวน 2 บ่อ
15 โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้้าประปาบ้านสบป๋อน หมูท่ ี่ 3 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภอ
งาว จังหวัดล้าปาง
รวม 15 โครงการ
1 โครงการปรับปรุงประปาบ้าน หมูท่ ี่ 1 บ้านแม่ทะ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
2 โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านฮ่องห้า หมู่ 1 ต้าบลน้้าโจ้ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิว้ ความลึก 80-160 เมตร ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า
5 ลบ.ม. และจัดซื้อเครื่องสูบน้้า 2 แรงม้า 1 เฟส จ้านวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
311,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

407,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

267,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

77,400.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

253,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

131,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

85,300.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

267,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

209,300.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

35,500.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

73,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

469,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภองาว

หน่วยดาเนินการ

2,900,600.00
185,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ
471,000.00 ทีท่ ้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ

5

กลุม่ โครงการที่ 2 การแก้ไขปัญหาการจัดการ เพื่ออุปโภคบริโภค
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

3 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลระบบประปาบ้านบ้านแม่ทะม่วงค้า หมู่ 9 ต้าบลแม่ทะ
อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
4 โครงการปรับปรุงประปาบ้าน บ้านน้้าโทก-หัวดง อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
5 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนายาบ หมู่ 7 อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
6 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล หมูท่ ี่ 11ต้าบลหัวเสือ อ้าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล้าปาง
7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่ง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลหัวเสือ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง
รวม 7 โครงการ
1 งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้้าบาดาล ในพื้นที่ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 - 6 นิว้ จ้านวน ทั้งหมด 23 บ่อ
2 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล หมูท่ ี่ 2 บ้านห้างฉัตรเหนือ ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง ความลึก 150 หมูท่ ี่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมน้้าใต้ดิน (Submersible Pump)
3 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนาเงิน หมูท่ ี่ 8 ต้าบลแม่สัน อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง
4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยางอ้อย หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ความลึก 100.1 - 150 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อเหล็ก
BS-M มอก. .277-2532
5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันทราย หมูท่ ี่ 1 ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ความลึก 100.1 - 150 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อเหล็ก
BS-M มอก. 277-2532 ประเภท 2 ตามมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม 5 โครงการ
1 โครงการวางท่อส่งน้้า พีวีซ.ี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ยาว 1,104 เมตร บ้านหาด
ปูด่ ้าย หมูท่ ี่ 1 ต้าบลนาแส่ง อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง
2 โครงการขุดสระเก็บน้้า(ข้างวัดบ้านแม่ไฮ) บ้านแม่ไฮ หมูท่ ี่ 2 ต้าบลนาแส่ง อ้าเภอ
เกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
3 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ บ้านแม่ปมุ้ สันติสุข หมูท่ ี่ 8 ต้าบลใหม่พัฒนา
อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง
4 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านทุ่งขาม โดยการก่อสร้างหอสูง หมูท่ ี่ 6 ต้าบลใหม่
พัฒนา อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร พร้อม
ถังน้้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร
5 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา บ้านสันป่าสัก หมูท่ ี่ 2 ต้าบลใหม่พัฒนา อ้าเภอเกาะ
คา จังหวัดล้าปาง ชนิดท่อ พีวีซ.ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ชั้น 13.5 ความลึก
150.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบซับเมิสซิเบิล้

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
69,500.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ
67,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ
450,000.00 ทีท่ ้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ
498,600.00 ทีท่ ้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ
498,800.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ทะ
2,239,900.00
174,500.00 ที่ทา้ การปกครองอ้าเภอห้างฉัตร
470,800.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร

141,800.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร
496,500.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร

496,500.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอห้างฉัตร

1,780,100.00
499,000.00
51,000.00

393,400.00
198,100.00

363,900.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

6

กลุม่ โครงการที่ 2 การแก้ไขปัญหาการจัดการ เพื่ออุปโภคบริโภค
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

6 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งร้อน หมูท่ ี่ 1 ต้าบลใหม่พัฒนา
อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
7 โครงการก่อสร้างระบบประราบ้าน บ้านแม่ปมุ้ สันติสุข หมูท่ ี่ 8 ต้าบลใหม่พัฒนา
อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ชนิดท่อ พีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ชั้น 13.5 ความลึก 120.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบ
ซัมเมิสซิเบิล้ ก่อสร้างหอถังสูง พร้อมถังน้้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร
รวม 7 โครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้้าบาดาลพร้อมเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้้าบาดาล
(บ้านสันวิไล) โดยเป่าล้างบ่อบาดาล , ติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบซัมเมอร์สซิเบิล้ ขนาด 2
แรงม้า ไฟ 220 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุมและวางท่อส่งน้้า PVC Ø 1/2" ชั้น
8.5 จ้านวน 100 ท่อน บ้านปงหลวง หมูท่ ี่ 1 ต้าบลเสริมขวา อ้าเภอเสริมงาม
จังหวัดล้าปาง
รวม 1 โครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน ถังเก็บน้้าใส บ้านไร่ หมู่ 8 ต้าบลนายาง อ้าเภอ
สบปราบ จังหวัดล้าปาง
2 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน ถังเก็บน้้าใส บ้านนายางเหนือ หมู่ 10 ต้าบลนา
ยาง อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง
จานวน 2 โครงการ
รวมทั้งสิน้ 78 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
211,200.00
455,200.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

2,171,800.00
73,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเสริมงาม

73,000.00
373,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ
373,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสบปราบ
746,000.00
17,660,600.00

แผนงาน/โครงการ และคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลาปาง

1

กลุม่ โครงการที่ 3 การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

1 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านปากบอก
หมูท่ ี่ 6 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
2 โครงการฝายต้นน้าผสมผสานตามแนวพระราชดาริ อาเภอเมืองลาปาง ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ
3 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านแม่งาวใต้
หมูท่ ี่ 7 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
4 โครงการสร้างฝาย สร้างน้า สร้างความชุ่มชื้นป่าสงวนแห่งชาติอาเภอแม่พริก จังหวัด
ลาปาง
5 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านคาหล้า หมูท่ ี่
13 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
6 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรน้า สร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง
7 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านใหม่พัฒนา
หมูท่ ี่ 8 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
8 โครงการสร้างฝายให้ประชาชนคืนแหล่งน้าให้ชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ อาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง
9 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านขวัญคีรีใน
หมูท่ ี่ 11 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
10 โครงการลดโลกร้อน ลดมลพิษและสร้างความชุ่มชื้นสู่ระบบนิเวศป่าชุมชน อาเภอแม่
เมาะ จังหวัดลาปาง
11 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านผาแดง หมูท่ ี่
5 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
12 โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า รักษ์ชีวิต อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)

กลุม่ โครงการที่ 3 การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

13 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านขวัญคีรีนอก
หมูท่ ี่ 11 ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
14 โครงการสร้างฝาย สร้างความสมดุลนิเวศ และสร้างความชุ่มชื่นป่าชุมชน อาเภอเสริม
งาม จังหวัดลาปาง
15 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านบ่อสี่เหลี่ยม
หมูท่ ี่ 6 ตาบลปงเตา อาเภองาว จังหวัดลาปาง
16 โครงการส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้าตามแนวพระราชดาริ ป่าชุมชน อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง
17 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านขุนแหง หมู่
ที่ 7 ตาบลปงเตา อาเภองาว จังหวัดลาปาง
18 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มความชุ่มชื้นป่าชุมชนอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
19 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านสามเหลี่ยม
หมูท่ ี่ 11 ตาบลปงเตา อาเภองาว จังหวัดลาปาง
20 โครงการป่าเปียกเพิ่มความชุ่มชื้นรักษาระบบนิเวศ อาเภอเมืองลาปาง ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ
21 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านร่องต้า หมูท่ ี่
1 ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง
22 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชนอาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง
23 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านห้วยทาก
หมูท่ ี่ 3 ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง
24 โครงการรักษ์โลก รักษ์ป่าชุมชน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
25 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านแม่พร้าว
หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง
26 โครงการสร้างสมดุลนิเวศโดยการปลูกต้นกล้วยเป็นแนวกันไฟเปียก อาเภอเถิน ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

2
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
500,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)

กลุม่ โครงการที่ 3 การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

27 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านใหม่ธานี
หมูท่ ี่ 6 ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง
28 โครงการปลูกป่าเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
29 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านหวด หมูท่ ี่ 2
ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง
30 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความชุ่มชื้นโดยการปลูกป่าเปียกป่าชุมชน อาเภอ
เสริมงาม จังหวัดลาปาง
31 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านงิ้วงาม หมูท่ ี่
4 ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
32 โครงการเพิ่มป่า เพิ่มน้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
33 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านดอกคาใต้
หมูท่ ี่ 1 ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
34 โครงการปลูกป่าสร้างสมดุลนิเวศป่าชุมชนอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
35 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านหลวง หมูท่ ี่
2 ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
36 โครงการฝายเพื่อน้า ฝายเพื่อป่า ฝายเพื่อชุมชน ป่าชุมชนอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
37 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านน้าหลง หมูท่ ี่
3 ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
38 โครงการเพิ่มปริมาณน้าสร้างความชุ่มชื้น อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ
39 โครงการแกไขปัญหาและรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลาปาง บ้านแม่งาว หมูท่ ี่
5 ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
40 โครงการน้าหล่อเลี้ยงชีวิตโดยการสร้างฝายถาวรป่าชุมชนอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

3
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
487,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
499,500.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)

กลุม่ โครงการที่ 3 การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

41 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
42 โครงการสร้างฝายถาวรฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชนอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
43 โครงการสร้างน้า สร้างฝาย กระจายความชุ่มชื้นอาเภอเมืองปาน ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ
44 โครงการสร้างสมดุลนิเวศโดยการสร้างฝายถาวร อาเภอแจ้ห่ม ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ
45 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าป่าชุมชนอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
รวม 45 โครงการ

4
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
450,000.00 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง)
21,990,000.00

1

แผนงาน/โครงการ และคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลาปาง
กลุม่ โครงการที่ 4 การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการจ้างแรงงาน
ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

1 ขุดลอกตะกอนดินล้าเหมืองส่งน้้า อ่างเก็บน้้าแม่ทาน (สาย LMC) ขนาดกว้าง 1.00
เมตร สูง 1.20 เมตร ความยาว 5,000 เมตร โดยขุดเฉลี่ย 0.20 เมตร
2 ขุอลอกเหมืองสายปงช้าง อ่างเก็บน้้าห้วยส้ม ต้าบลบ้านแหง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
3 ขุดลอกท้ายทางระบายน้้าล้น อ่างเก็บน้้าแม่ต้าหลวง ต้าบลบ้านอื้อม อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง
4 ขุดลอกล้าเหมืองสายทุ่งเตาปูนอ่างเก็บน้้าแม่วะ ต้าบลบ้านบอม อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง
5 ขุดลอกตะกอนดินเหมืองดอย อ่างเก็บน้้าแม่วะ ต้าบลแม่ทะ อ้าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล้าปาง
จานวน 5 โครงการ
1 ขุดลอกตะกอนดินคองแยกซฮย กม.2+400L-15+200L RMC กิ่วลม บ้านนิคมเขต 16
หมู่ 7 ต้าบลบุญนาคพัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง ช่วงที่ 1 ขนาดคลอง
กว้าง 0.64 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 625 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดคลองกว้าง 0.83
เมตร สุง 0.30 เมตร ยาว 920 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดคลองกว้าง 3.07 เมตร สูง 0.80
เมตร ยาว 275 เมตร
2 ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้้าสายใหญ่ MC เขื่อนกิ่วคอหมา ต้าบลปงดอน อ้าเภอแจ้ห่ม
จังหวัดล้าปาง
จานวน 2 โครงการ
รวมทั้งสิน้ 7 โครงการ

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
223,000.00 โครงการชลประทานล้าปาง
485,800.00 โครงการชลประทานล้าปาง
499,000.00 โครงการชลประทานล้าปาง
466,000.00 โครงการชลประทานล้าปาง
489,000.00 โครงการชลประทานล้าปาง
2,162,800.00
178,000.00

265,000.00
443,000.00
2,605,800.00

โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

1

แผนงาน/โครงการ และคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลาปาง
กลุม่ โครงการที่ 5 การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย
งบประมาณ
ที่
โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)
1 ซ่อมแซมท่อลอดถนน อ่างเก็บน้้าห้วยลอย ต้าบลวังทอง อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง
1,790,200.00
2 ขุดลอกตะกอนหน้าฝายศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัด
476,700.00
ล้าปาง
3 ซ่อมแซมระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าแม่ไพร (เหมืองข้าวเน่า) ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร
990,000.00
จังหวัดล้าปาง
4 ซ่อมแซมทางระบายน้้าอ่างเก็บน้้าห้วยเด่นยาว บ้านแม่วะแล้ง ต้าบลแม่วะ อ้าเภอเถิน
1,417,000.00
จังหวัดล้าปาง
5 ซ่อมแซมระบบน้้าอ่างเก็บน้้าแม่ธิ ต้าบลวังพร้าว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง
920,000.00
6 ซ่อมแซมท้ายทางระบายน้้าล้น อ่างเก็บน้้าห้วยแม่ค่อม อันเนือ่ งมาจากพระราชด้าริ
1,229,800.00
บ้านต้นฮ่างพัฒนา ต้าบลบ้านค่า อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
7 ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายปากกอง ต้าบลนาโป่ง อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง
1,157,000.00
8 ปรับปรุงระบบส่งน้้าโป่งแก แยกซ้าย ต้าบลนาโป่ง อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง
1,950,000.00
9 ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายล้าเหมืองส่งน้้า อ่างเก็บน้้าแม่เรียง ต้าบลสบปราบ อ้าเภอ
440,000.00
สบปราบ จังหวัดล้าปาง
10,370,700.00
จานวน 9 โครงการ
1 ซ่อมแซมอาคารรับน้้าป่า กม. 8+254 คลองส่งน้้าสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ต้าบลบุญนาค
449,300.00
พัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
2 ซ่อมแซมอาคารระบายห้วยร่องลี่ กม. 5+980 คลองส่งน้้าสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ต้าบล
685,000.00
บุญนาคพัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
3 ซ่อมแซมอาคารรับน้้าป่า กม. 4+638 และดาดคอนกรีตท้ายท่อ ต้าบลบ้านสเด็จ
550,000.00
อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
4 ซ่อมแซมอาคารับน้้าป่า กม.4+782 และดาดคอนกรีตท้ายท่อ ต้าบลบ้านเสด็จ อ้าเภอ
481,700.00
เมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
5 ซ่อมแซมอาคารรับน้้าป่า กม. 7+535 คลองส่งน้้าสายใหญ่แม่ปุง ต้าบลกล้วยแพะ
467,300.00
อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
6 ซ่อมแซมอาคารรับน้้าป่า กม. 0+030 คลองส่งน้้าแม่ปุงแยกซ้าย ต้าบลกล้วยแพะ
467,500.00
อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
7 ซ่อมแซมอาคารรับน้้าป่า กม. 0+682 คลองส่งน้้าแม่ปุงแยกซ้าย ต้าบลกล้วยแพะ
405,900.00
อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
8 ซ่อมแซมอาคารรับน้้าป่า กม.+31+040 คลองส่งน้้าสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ต้าบลบุญ
นาคพัฒนา อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
3,506,700.00
จานวน 8 โครงการ

หน่วยดาเนินการ
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง
โครงการชลประทานล้าปาง

โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่วัง

ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

1 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่วังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต้าบลปงดอน อ้าเภอแจ้ห่ม
จังหวัดล้าปาง
จานวน 1 โครงการ
1 งานขุดลอกตะกอนดินและก้าจัดวัชพืชคลองส่งน้้าสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กเมตร0+000
ถึง กเมตร38+814
จานวน 1 โครงการ
1 โครงการสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอ้าเภอเมืองปาน ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
2 โครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยการสร้างฝายผสมผสานอ้าเภอแจ้ห่ม ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
3 โครงการสร้างฝายถาวรลดภัยแล้งในพื้นที่ป่าชุมชนอ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง
4 โครงการบริหารจัดการน้้าต่อสู่วิกฤติภัยแล้งอ้าเภอแม่เมาะ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
5 โครงการสร้างฝายถาวรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอ้าเภอเสริมงาม ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
6 โครงการปลูกป่าเปียกแก้ปัญหาภัยแล้งอ้าเภอแม่เมาะ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
7 โครงการปลูกป่าเปียกแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งป่าชุมชนอ้าเภอเมืองปาน
จังหวัดล้าปาง
8 โครงการแนวกันไฟเปียกลดหมอกควันไฟป่าและภัยแล้งอ้าเภอแจ้ห่ม ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ
รวม 8 โครงการ
1 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจุดที่ 1 บ้านฮ่องกอก หมูท่ ี่ 7 ต้าบลบ่อแฮ้ว อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง ขนาดเส้นผ่าสูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 105 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
1,639,200.00

หน่วยดาเนินการ
โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

1,639,200.00
1,300,000.00 ส้านักงานชลประทานที่ 2
1,300,000.00
500,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
500,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
450,000.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
487,500.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
487,500.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
487,500.00 ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 3 (ล้าปาง)
3,812,500.00
291,900.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

2 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจุดที่ 2 บ้านฮ่องกอก หมูท่ ี่ 7 ต้าบลบ่อแฮ้ว อ้าเภอเมือง
ล้าปาง จังหวัดล้าปาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 140 เมตร

387,400.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

3 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟ้าประทาน (ฝั่งหมูบ่ ้านมงคลศิริ) บ้านสายลมจอย หมู่
ที่ 16 ต้าบลบ่อแฮ้ว อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
เมตร ยาว 233 เมตร
4 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟ้าประทาน (ซอยบ้านสิงห์) บ้านสายลมจอย หมูท่ ี่ 16
ต้าบลบ่อแฮ้ว อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ยาว 233 เมตร

476,300.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

435,100.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

2

ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

5 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟ้าประทาน (ซอยถนนตัดใหม่) บ้านสายลมจอย หมูท่ ี่
16 ต้าบลบ่อแฮ้ว อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร ยาว 170 เมตร
จานวน 5 โครงการ
1 โครงการซ่อมแซมตลิ่งโดยการวางกล่อง (Gabion) พร้อมถมดิน บ้านแจ้คอน หมูท่ ี่ 6
ต้าบลทุ่งผึ้ง อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร
สูงโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร
2 โครงการซ่อมแซมตลิ่งโดยการวางกล่อง (Gabion) พร้อมถมดิน บ้านทุ่งผึ้ง หมูท่ ี่ 4
ต้าบลทุ่งผึ้ง อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง
3 โครงการขุดสระเก็บน้้าทุ่งโป่งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านหัวฝาย หมูท่ ี่ 3 ต้าบลทุ่งผึ้ง
อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ขนาดปากกว้าง 52.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 2.00 เมตร ความลาดเอียง 1 : 2
4 โครงการก่อสร้างล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U เหมืองหลวง บ้านทุ่งผึ้ง หมูท่ ี่
4 ต้าบลทุ่งผึ้ง อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 195.00 เมตร
5 โครงการขุดลอกสระน้้าประจ้าหมูบ่ ้าน บ้านแม่สุกสามัคคี หมูท่ ี่ 12 ต้าบลแม่สุก
อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ขุดลึก 1.50
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร และขุดดินไม่น้อยกว่า 6,825
ลูกบาศก์เมตร
6 โครงการขุดลอกล้าเหมือง (ข้างบ้านนายประเสริฐ จิตโต) บ้านแป้นพัมฯ หมูท่ ี่ 8
ต้าบลบ้านสา อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง (โดยแรงงานคน) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร ลึก 0.51 เมตร
7 โครงการขุดลอกสระน้้าประจ้าหมูบ่ ้าน บ้านศรีบุญเรือง หมูท่ ี่ 3 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ขุดลึก 2.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร และขุดดินไม่น้อยกว่า 8,750 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 7 โครงการ
1 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ตาล บ้านห้วยเรียน หมูท่ ี่ 7 ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ท้องน้้ากว้าง 8.00 เมตร ยาวรวม 1,500 เมตร ลึก 1.00 เมตร โดย
เฉลี่ยหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,400 ลบ.เมตร
2 โครงการฝายชะลอน้้ากึ่งถาวรแบบกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion) หมูท่ ี่ 7 บ้าน
ห้วยเรียน ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดสันฝายกว้าง 2.00
เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 1.00 เมตร
3 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ตาล บ้านแม่ตาลน้อย หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องน้้ากว้าง 8.00 เมตร ยาวรวม 1,500 เมตร ลึก 1.00
เมตร โดยเฉลี่ยหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,250 ลบ.เมตร

งบประมาณ
(บาท)
437,800.00

2,028,500.00
496,000.00

480,000.00
487,000.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม

498,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม

322,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม

35,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม

382,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแจ้ห่ม

2,700,000.00
443,800.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

67,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

474,200.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

3

ที่

โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

4 โครงการฝายชะลอน้้ากึ่งถาวรแบบกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion) หมูท่ ี่ 8 บ้าน
ห้วยเรียน ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดสันฝายกว้าง 2.00
เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 1.00 เมตร
5 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ติว หมูท่ ี่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,687.00 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800 ลบ.เมตร
6 โครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ หมูท่ ี่ 9 บ้านปางปง
ปางทราย ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องน้้ากว้าง 8.00
เมตร ยาวรวม 1,720.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,760 ลบ.เมตร
7 โครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ หมูท่ ี่ 6 บ้านทุ่ง
เกวียน ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องน้้ากว้าง 8.00 เมตร
ยาวรวม 2,000.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,800 ลบ.เมตร
8 โครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ห้วยแม่เกี๋ยง บ้าน
นาน้้ามัน หมูท่ ี่ 4 - บ้านทุ่งหลวง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลเมืองยาว อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล้าปาง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร
9 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ติว หมูท่ ี่ 2 บ้านทุ่งตุ่น - แม่ติว ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องน้้ากว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,400.00 เมตร ลึก 0.80
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,720 ลบ.เมตร
10 โครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ หมูท่ ี่ 1 บ้านสัน
ทราย ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง
11 โครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ หมูท่ ี่ 5 บ้านหัววัง
ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องน้้ากว้าง 8.00 เมตร ยาวรวม
1,700.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,600 ลบ.เมตร
12 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีต ทุ่งปูน หมูท่ ี่ 3 ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง ขนาดความกว้างก้นคู ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร
ความยาว 1,350.00 เมตร
13 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล. ชนิดแกนดิน หมูท่ ี่ 4 บ้านสันบุญเรือง ต้าบลปง
ยางคก อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดสันฝายยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก พร้อมท้าการขุด
ลอกล้าเหมือง หมูท่ ี่ 2 บ้านเหล่า ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทางรวม 144.00 เมตร พร้อมท้าการขุดลอก
ล้าเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
68,800.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

430,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

492,400.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

458,100.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

208,900.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

247,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

492,400.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

486,700.00

466,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

490,800.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

398,400.00
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15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ซอยไปอ่างเก็บน้้าแม่ไพร หมูท่ ี่ 5 ต้าบลวอแก้ว
อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
210.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน 2 บ่อ
16 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีต ทุ่งป่าเฮี่ยว หมูท่ ี่ 3 ต้าบลวอแก้ว อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดความกว้างก้นคู ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70
เมตร จ้านวน 2 ช่วง ความยาว 1,450.00 เมตร ช่วงที่ 1. ยาว 344.00 ม ช่วงที่ 2.
ยาว 1,106.00 เมตร
17 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านเวียงใต้ หมูท่ ี่ 2 ต้าบลเมืองยาว
อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง วางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 0.80 เมตร จ้านวน
120 ท่อน พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ ฝาปิดตระแกรงเหล็ก
18 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมูท่ ี่ 5 ต้าบล
ห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก
1.70 เมตร หนา 0.20 เมตร
รวม 18 โครงการ
1 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันคลิ่งพัง โดยวางด้วยกล่อง GABIONS บ้านหัวแต หมูท่ ี่
2 ต้าบลเกาะคา อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 3.50
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร
2 โครงการซ่อมแซมฝายและก่อสร้างอาคารป้องกันคลิ่งพังด้วยกล่อง GABIONS บ้าน
สาด หมูท่ ี่ 3 ต้าบลวังพร้าว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง
2.00 เมตร ยาวรวม 92.00 เมตร
3 โครงการขุดลอกก้าจัดวัชพืชลอยน้้าและผักตบชวา (ล้าน้้าแม่ยาว) บ้านน้้าล้อม หมูท่ ี่ 1
บ้านหนองหล่าย หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเกาะคา อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ล้าน้้ากว้าง
เฉลี่ย 15.00 เมตร ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 4,500.00 เมตร
4 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยวางด้วยกล่อง GABIONSS บ้านน้้าล้อม
หมูท่ ี่ 1 ต้าบลเกาะคา อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง
5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และระบบระบายน้้า บ้านมะกอก - นาบัว หมูท่ ี่ 4
ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง
รวม 5 โครงการ
1 โครงการขุดลอกล้าห้วยบ้านสบแม่ท้าเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยขุด
ลอกขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ระยะทาง 650.00
เมตร หรือมีปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,045.00 ลบ.เมตร บ้านสบแม่ท้า หมูท่ ี่
2 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
2 โครงการวางท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิว้ ชั้น 8.5 ระยะทางรวม 2,000 เมตร บ้านนาสันติสุข
หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
496,000.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

499,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

398,700.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

500,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอห้างฉัตร

7,118,200.00
486,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

494,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

256,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

486,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเกาะคา

489,000.00
2,211,000.00
401,000

495,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
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3 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง สูงประมาณ 4.00 เมตร หรือตามสภาพความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร บริเวณสะพานข้ามล้าน้้าแม่เลียง (นาเห็น) บ้านมัว่
หมูท่ ี่ 4 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
4 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง สูงประมาณ 4.00 เมตร หรือตามสภาพความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร บริเวณสะพานข้ามล้าน้้าแม่เลียง บ้านสาแล หมูท่ ี่ 5
ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
5 โครงการขุดลอกบ่อเก็บน้้าเพื่อป้องกันภัยแล้ง คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,800
ลบ.เมตร บ้านแม่กึ๊ด หมูท่ ี่ 1 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
6 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 16.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 24 กล่อง ในพื้นที่ต้าบลเสริมขวา จ้านวน 7 จุด
7 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 26.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 39 กล่อง จ้านวน 4 จุด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเสริมกลาง
ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
8 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 20.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 30 กล่อง ในพื้นที่ต้าบลเสริมขวา จ้านวน 5 จุด
9 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 20.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 30 กล่อง ในพื้นที่เทศบาลต้าบลทุ่งงาม จ้านวน 5 จุด
10 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 20.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 30 กล่อง ในพื้นที่เทศบาลต้าบลเสริมงาม ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอ
เสริมงาม จังหวัดล้าปาง จ้านวน 4 จุด
11 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 10.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 15 กล่อง จ้านวน 7 จุด ในพื้นที่ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม
จังหวัดล้าปาง
12 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 10.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 15 กล่อง จ้านวน 4 จุด ในพื้นที่เทศบาลต้าบลทุ่งงาม ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
13 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินพร้อมวางกล่อง GABION ขนาดสันฝายยาว 20.00 เมตร
สันฝายกว้าง 3.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมวางกล่อง
GABION จ้านวน 30 กล่อง ในพื้นที่เทศบาลต้าบลเสริมงาม ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริม
งาม จังหวัดล้าปาง จ้านวน 2 จุด

งบประมาณ
(บาท)
303,600

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

303,600

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

207,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

475,800.00

436,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

424,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

424,800.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

339,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

308,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

176,000.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

169,900.00

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

6
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14 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 10 จุด บ้านแม่กึ๊ด หมูท่ ี่ 1 ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
15 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 10 จุด บ้านนาจะลา หมูท่ ี่ 3 ต้าบลเสริม
ซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
16 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 10 จุด บ้านนาเดา หมูท่ ี่ 6 ต้าบลเสริมซ้าย
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
17 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 10 จุด บ้านสบเสริม หมูท่ ี่ 9 ต้าบลเสริม
กลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
18 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 10 จุด บ้านศรีลังกา หมูท่ ี่ 5 ต้าบลเสริม
กลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
19 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 9 จุด บ้านแม่ผึ้ง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลเสริมขวา
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
20 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 9 จุด บ้านสันโป่ง หมูท่ ี่ 3 ต้าบลเสริม
กลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
21 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 9 จุด บ้านดอนงาม หมูท่ ี่ 8 ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
22 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 9 จุด บ้านปงแล้ง หมูท่ ี่ 9 ต้าบลเสริมขวา
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
23 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 8 จุด บ้านดอนแก้ว หมูท่ ี่ 6 ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
24 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 8 จุด บ้านท่าโป่ง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลเสริมซ้าย
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
25 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 8 จุด บ้านนาสันติสุข หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเสริม
ซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
450,000

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

450,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

450,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

450,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

450,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

405,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

405,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

405,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

405,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

360,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

360,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

360,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
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โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

26 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 7 จุด บ้านแม่ห้อม หมูท่ ี่ 10 ต้าบลเสริม
ขวา อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
27 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 6 จุด บ้านปงประดู่ หมูท่ ี่ 11 ต้าบลเสริม
ขวา อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
28 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 6 จุด บ้านเหล่ายาว หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเสริม
กลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
29 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 6 จุด บ้านดงหนองจอก หมูท่ ี่ 9 ต้าบล
เสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
30 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 3 จุด บ้านห้วยหลวง หมูท่ ี่ 12 ต้าบลเสริม
ขวา อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
31 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 5 จุด บ้านนาบอน หมูท่ ี่ 2 ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
32 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 10 จุด บ้านสบแม่ท้า หมูท่ ี่ 2 ต้าบลเสริม
ซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
33 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 5 จุด บ้านฮ่องฮี หมูท่ ี่ 6 ต้าบลเสริมกลาง
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
34 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 3 จุด บ้านทุ่งไผ่ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเสริมขวา
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
35 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 5 จุด บ้านปงป่าป๋อ หมูท่ ี่ 3 ต้าบลเสริม
ขวา อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
36 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 4 จุด บ้านมัว่ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอ
เสริมงาม จังหวัดล้าปาง
37 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 2 จุด บ้านสาแล หมูท่ ี่ 5 ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
315,000

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

270,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

270,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

270,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

135,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

225,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

450,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

225,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

135,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

225,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

180,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

90,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
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38 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 5 จุด บ้านใหม่ หมูท่ ี่ 7 ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
39 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 4 จุด บ้านแม่ต๋้าใต้ หมูท่ ี่ 10 ต้าบลทุ่งงาม
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
40 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 4 จุด บ้านทุ่งงามพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต้าบล
ทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
41 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 6 จุด บ้านน้้าหลง หมูท่ ี่ 7 ต้าบลเสริมซ้าย
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
42 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 4 จุด บ้านนางอย หมูท่ ี่ 10 ต้าบลเสริม
ซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
43 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 5 จุด บ้านกิ่วห้วยเบิก หมูท่ ี่ 2 ต้าบลเสริม
กลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
44 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 4 จุด บ้านนาเอี้ยง หมูท่ ี่ 7 ต้าบลเสริม
กลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
45 โครงการขุดบ่อน้้าพร้อมวางถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.50 เมตร 1.50x0.50
เมตร จ้านวน 4 แถว ๆ ละ 6 ท่อน จ้านวน 6 จุด บ้านทุ่งต๋้า หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเสริมกลาง
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
46 โครงการก่อสร้างฝายเรียงหินล้าน้้าแม่ต๋้า ความยาวประมาณ 36 เมตร ความสูงเฉลี่ย
1.50 เมตร บ้านทุ่งงามพัฒนา หทมูท่ ี่ 11 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
225,000

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

180,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

180,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

270,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

180,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

225,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

180,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

270,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

494,300

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

47 โครงการก่อสร้างฝายเรียงหินล้าน้้าแม่เสริม ความยาวประมาณ 36 เมตร ความสูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร บ้านฮ่องฮี หทมูท่ ี่ 6 ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
48 โครงการก่อสร้างฝายเรียงหินล้าน้้าแม่เสริม ความยาวประมาณ 35 เมตร ความสูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร บ้านนาเอี้ยง หมูท่ ี่ 7 ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง

494,300

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

49 โครงการก่อสร้างฝายเรียงหินล้าน้้าแม่เสริม ความยาวประมาณ 30 เมตร ความสูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร (จุดที่ 1) บ้านทุ่งต๋้า หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม
จังหวัดล้าปาง

403,200

480,600

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
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โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

50 โครงการก่อสร้างฝายเรียงหินล้าน้้าแม่เสริม ความยาวประมาณ 30 เมตร ความสูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร (จุดที่ 2) บ้านทุ่งต๋้า หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม
จังหวัดล้าปาง
51 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งล้าน้้าแม่เลียงบริเวณหัวสะพานบ้านนาบอน โดย
วางกล่องGABION ความสูง 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 33.00 เมตร บ้านทุ่ง
งามพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต้าบลทุ่งงาม อ้ากเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
52 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ลาบริเวณฝายนาขาม โดยก้าจัดสิ่งปฏิกลู ที่กดี ขวางทางน้้า
พร้อมขุดลอก ระยะทางรวม 350 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดลอกรวมทั้งหมดรวมไม่
น้อยกว่า 9,970 ลบ.เมตร บ้านนาไผ่ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเสริมซ้าย อ้าเภอเสริมงาม จังหวัด
ล้าปาง
53 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้้าล้าน้้าแม่เรียง บริเวณหน้าฝายบ้านมัว่
บ้านมัว่ หมูท่ ี่ 4 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง ขนาดท้องกว้าง 15.00
เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,250 ลบ.เมตร
54 โครงการขุดลอกล้าน้้าแม่เสริม(หน้าฝายบ้านเหล่า) ขนาดยาว 125.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,500 ลบ.เมตร บ้านทุ่งต๋้า หมูท่ ี่ 8 ต้าบลเสริมกลาง
อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
55 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า ล้าน้้าแม่ต๋้า ความยาวประมาณ 95 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00
เมตร บ้านนาบอน หมูท่ ี่ 2 ต้าบลทุ่งงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
56 โครงการโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง หินเรียงกล่องแกเบียล ขนาดสูง 2.50
เมตร ยาว 76.00 เมตร บ้านกิ่วห้วยเบิก หมูท่ ี่ 2 ต้าบลเสริมกลาง อ้าเภอเสริมงาม
จังหวัดล้าปาง
รวม 56 โครงการ
1 โครงการขุดลอก ล้าห้วยแม่ทาน บ้านปงกา หมูท่ ี่ 3 ต.แม่กวั ะ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
ขนาดปากกว้าง 20.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.เมตร
2 โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยสมัย บ้านทุ่งเจริญ หมูท่ ี่ 11 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.
ล้าปาง ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 2,025 ลบ.เมตร
3 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า สระภัยแล้งบ้านนาปราบ หมูท่ ี่ 3 ต.นางยาง อ.สบปราบ
จ.ล้าปาง ขนาดกว้าง 55.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
ปริมาตรดินขุด 10,780 ลบ.เมตร
4 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า ร่องหัวนาบ้านนาไม้แดง หมู่ 6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.
ล้าปาง ขนาดกว้าง 55.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
ปริมาตรดินขุด 10,780 ลบ.เมตร
5 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า สนามกีฬาประจ้าหมูบ่ ้านแก่น หมู่ 7 ต.นายาง อ.สบปราบ
จ.ล้าปาง ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
ปริมาตรดินขุด 6,800 ลบ.เมตร

งบประมาณ
(บาท)
403,200

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

434,900

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

360,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

337,000 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
200,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

498,000

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เสริมงาม

434,400

18,455,300.00
87,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

73,500.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

457,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

457,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

288,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ
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โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

6 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า ป่าช้าบ้านนายาง หมูท่ ี่ 5 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
ขนาดกว้าง 55.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุด 10,780 ลบ.เมตร
7 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าป่าช้าบ้านดง หมู่ 2 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ล้าปาง ขนาด
กว้าง 55.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด
10,780 ลบ.เมตร
8 โครงการขุดลอกล้าห้วยสมัย บ้านน้้าหลง หมู2่ - บ้านจัวเหนือ หมู่ 3 ต.สมัย อ.สบ
ปราบ จ.ล้าปาง ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หรือ
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,250 ลบ.เมตร
9 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าหนองปูจ่ า
บ้านอุมลอง หมูท่ ี่ 4 ต.สมัย อ.สบ
ปราบ จ.ล้าปาง ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่าง 11,550 ลบ.เมตร
10 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าเด่นป่าฮวก บ้านป่าไผ่พัฒนา หมูท่ ี่ 8 ต.สมัย อ.สบปราบ
จ.ล้าปาง ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 2.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่าง 9,545 ลบ.เมตร
11 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า บ้านน้้าหลง หมูท่ ี่ 2 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
ขนาดพื้นที่ 1,600 ตรเมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลบ.เมตร
12 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าสระหนองบัว บ้านฮ่องปุส๊ ามัคคี หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบ
ปราบ จ.ล้าปาง ขุดลอกท้องสระช่วงบริเวณที่ตื้นเขินกว้าง 10.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร จากท้องสระเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่าง 4,500 ลบ.ม
และถากถางวัชพืชบริเวณสระขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรเมตร
13 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าป่าช้า บ้านกาด หมูท่ ี่ 1 ต้าบลนายาง อ้าเภอสบปราบ
จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 9,520 ลบ.เมตร
14 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าประปาประจ้าหมูบ่ ้าน บ้านนายางเหนือ หมูท่ ี่ 10 ต้าบล
นายาง อ.สบปราบ จ.ล้าปาง ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 4.00
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 8,160 ลบ.เมตร
15 โครงการขุดลอกสระท้านบปลา บ้านนาปราบ หมูท่ ี่ 3 ต้าบลนายาง อ.สบปราบ จ.
ล้าปาง ขนาดกว้าง 25.00 - 40.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 10,400.00 ลบ.เมตร
16 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าประจ้าหมูบ่ ้าน บ้านนายาง หมูท่ ี่ 5 ต้าบลนายาง อ.สบ
ปราบ
จ.ล้าปาง ขนาดกว้าง 55.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 10,780.00 ลบ.เมตร
17 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าม่อนล้าน บ้านนาไม้แดง หมูท่ ี่ 6 ต้าบลนายาง อ.สบปราบ
จ.ล้าปาง ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 9,520 ลบ.เมตร
จานวน 17 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
457,000.00

หน่วยดาเนินการ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

457,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

408,500.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

488,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

403,200.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

410,200.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

173,200.00

404,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

346,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

441,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

457,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

404,000.00

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบปราบ

6,211,600.00
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โครงการ - พื้นที่ดาเนินการ

1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าหนองหิน หมูท่ ี่ 6 บ้านศรีบุญเรือง ต้าบลแม่วะ อ้าเภอเถิน
จังหวัดล้าปาง ความยาว 240.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,200.00 ลูกบาศก์เมตร
2 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าหนองหิน หมูท่ ี่ 5 บ้านเด่นชัย ต้าบลแม่วะ อ้าเภอเถิน
จังหวัดล้าปาง ความยาว 127.00 เมตร กว้าง 42.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,967.00 ลูกบาศก์เมตร
3 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า หมูท่ ี่ 5 บ้านสองแควปินหวาน ต้าบลเถินบุรี อ้าเภอเถิน
จังหวัดล้าปาง ความยาว 100.00 เมตร กว้าง 24.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร
4 โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า หมูท่ ี่ 8 บ้านเหล่ามะกอก ต้าบลเถินบุรี อ้าเภอเถิน
จังหวัดล้าปาง ความยาว 60.00 เมตร กว้าง 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร
5 โครงกาขุดลอกสระเก็บน้้า หมูท่ ี่ 2 บ้านท่าใหม่ ต้าบลเถินบุรี อ้าเภอเถิน จังหวัด
ล้าปาง ความยาว 30.00 เมตร กว้าง 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 5 โครงการ
รวมทั้งสิน้ 140 โครงการ

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
300,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเถิน

207,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเถิน

487,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเถิน

487,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเถิน

120,000.00 ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเถิน

1,601,000.00
60,954,700.00
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