
โครงการชลประทานลําพูนโครงการชลประทานลําพูน

โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําโครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา

ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ((สส..ปป..กก.).)
บานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออบานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ

  ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพนูตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพนู



โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน ((สส..ปป..กก.).)

บานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูนบานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน

ภาพถายทางอากาศแสดงบริเวณพื้นที่ สภาพถายทางอากาศแสดงบริเวณพื้นที่ ส..ปป..กก..

          บานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออบานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ

บานวังสวนกลวยบานวังสวนกลวย บานหวยออบานหวยออ

บานน้ําดิบนอยบานน้ําดิบนอย

บานสันเจริญบานสันเจริญ

แมน้ําปงแมน้ําปง

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 22  โครงการชลประทานลาํพูนโครงการชลประทานลาํพูน



สระเก็บน้ําบานหวยออ ความจุ สระเก็บน้ําบานหวยออ ความจุ 2222,,000000  ลบลบ..มม..

พื้นที่ สปกพื้นที่ สปก..บานหวยออ บานหวยออ 

600600  ไรไร

กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยออกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยออ

  ((โดยกรมทรัพยากรน้ํา ป โดยกรมทรัพยากรน้ํา ป 5050))

บานวังสวนกลวยบานวังสวนกลวยขอจํากัดขอจํากัด

11. . อัตราอัตราการสูบน้ํา การสูบน้ํา 6565  ลบลบ..มม././ชั่วโมง ชั่วโมง 

      ใชเวลา ใชเวลา 3737  วัน จึงเต็มสระวัน จึงเต็มสระ

22. . พื้นที่การใชน้ํามมีากกวาปริมาณน้ําที่พื้นที่การใชน้ํามมีากกวาปริมาณน้ําที่

        สูบมาได สูบมาได 

33. . คาใชจายตอหนวยของการสบูน้ําคาใชจายตอหนวยของการสบูน้ํา

        22..8080--33..0000  บาทบาท//ลบลบ..มม. . 

แนวระบบทอสูบน้ํา แนวระบบทอสูบน้ํา φφ 6 6 นิ้ว ยาว นิ้ว ยาว 33,,500500  เมตร เมตร 

พื้นที่พื้นที่สปกสปก.. น้ําดบินอย น้ําดบินอย 

500 500 ไรไร

พื้นที่ สปกพื้นที่ สปก..บานสันเจริญบานสันเจริญ

  11,,200200  ไรไร

ความตองการในพื้นที่ความตองการในพื้นที่
ราษฎรบานสันเจริญ บานน้ําดิบนอยเสนอโครงการราษฎรบานสันเจริญ บานน้ําดิบนอยเสนอโครงการ

ผาน อบตผาน อบต..น้ําดบิ ถึงเลขาฯ รวมน้ําดบิ ถึงเลขาฯ รวม..เกษตร มีความเกษตร มีความ

ตองการใหแกไขปญหาเรื่องน้ําในพื้นที่ สปกตองการใหแกไขปญหาเรื่องน้ําในพื้นที่ สปก..

โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน ((สส..ปป..กก.).)

บานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูนบานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน

การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่

          

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 22  โครงการชลประทานลาํพูนโครงการชลประทานลาํพูน



แนวระบบทอสูบน้ํา แนวระบบทอสูบน้ํา φφ 6 6 นิ้ว ยาว นิ้ว ยาว 33,,500500  เมตร เมตร 

พื้นที่สปกพื้นที่สปก.. น้ําดบินอย น้ําดบินอย 

500500  ไรไร

พื้นที่ สปกพื้นที่ สปก..บานสันเจริญบานสันเจริญ

  11,,200200  ไรไร

กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟากอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานสันเจริญบานสันเจริญ
แนวระบบกระจายน้ําบานหวยออแนวระบบกระจายน้ําบานหวยออ

  φφ 6 6 นิ้ว ยาว นิ้ว ยาว 22,,500500  เมตร เมตร 

บอเก็บน้ํา คสลบอเก็บน้ํา คสล. . 100100  ลบลบ..มม..

แนวระบบกระจายน้ําบานสันเจริญ 

φ 6 นิ้ว ยาว 2,800 เมตร 

บอเก็บน้ํา คสลบอเก็บน้ํา คสล. . 100100  ลบลบ..มม..

สระเก็บน้ําบานหวยออ ความจุ สระเก็บน้ําบานหวยออ ความจุ 2222,,000000  ลบลบ..มม..

บอเก็บน้ํา คสลบอเก็บน้ํา คสล. . 100100  ลบลบ..มม..
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สระเก็บน้ําบานสันปาฮักสระเก็บน้ําบานสันปาฮัก

สถานีสูบน้ําบานหวยออสถานีสูบน้ําบานหวยออ

  ((กอสราโดยกรมทรัพยากรน้ํา ป กอสราโดยกรมทรัพยากรน้ํา ป 5050))

พื้นที่ สปกพื้นที่ สปก..บานหวยออ บานหวยออ 

600600  ไรไร

บานวังสวนกลวยบานวังสวนกลวย

แนวระบบทอสูบน้ํา แนวระบบทอสูบน้ํา φφ 12 12 นิ้ว ยาว นิ้ว ยาว 55,,600600  เมตร เมตร 
อัตราอัตราการสูบน้ํา การสูบน้ํา 

360360  ลบลบ..มม././ชั่วโมงชั่วโมง

โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน ((สส..ปป..กก.).)

บานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูนบานสันเจริญ บานน้ําดิบนอย บานหวยออ ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน

11..ใชประโยชนในที่ดินอยางสมบูรณใชประโยชนในที่ดินอยางสมบูรณ

22. . เพิ่มผลผลิตในเขตพื้นที่ สเพิ่มผลผลิตในเขตพื้นที่ ส..ปป..กก..

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 22  โครงการชลประทานลาํพูนโครงการชลประทานลาํพูน



ขอขอบคณุ

ฝายสงน้าํและบํารุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลาํพูน


