
บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ครวัเรอืน ไร่

สถานีพัฒนาที่ดนิน่าน

1 คลองสง่น  า ค.ส.ล. นาหนุน 1 1 แสนทอง ท่าวงัผา น่าน 1,370 ม. 01357 ย. นน.0157 280 1,000          
2 อ่างเก็บน  า ใหมเ่จริญราษฎร์ 4 อ่ายนาไลย เวยีงสา น่าน 30,000 ลบ.ม. 08256 น. นน.0256 218 160
3 คลองสง่น  า พร้าว 2 พระธาตุ เชยีงกลาง น่าน 683 ม. 01857 ย. นน.0257 150 220
4 ท่อสง่น  า PE ใหม่ 7 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2,985 ม. 00854 ย. นน.0654 535 3,000

สถานีพัฒนาที่ดนิแพร่

5 สระเก็บน  า หางนา 7 น  าเลา ร้องกวาง แพร่ 100,000 ลบ.ม. 05856 น. พร.0156 139 125
6 ระบบท่อสง่น  า ปง 3 ตา้ผามอก ลอง แพร่ 3,116 ม. 01257 ย. พร.0257 169 500
7 คลองสง่น  า ค.ส.ล. ทุ่งศรี 3 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 1,085 ม. 02356 ย. พร.0356 120 700

สถานีพัฒนาที่ดนิพะเยา

8 ระบบท่อสง่น  า ไชยสถาน 4 เชยีงมว่น เชยีงมว่น พะเยา 1,190 ม. 01657 ย. พย.0157 196 500
9 อ่างเก็บน  า ฝ่ังหมิ่น 6 ห้วยยางขาม จุน พะเยา 139,600 ลบ.ม. 19456 น. พย.0256 164 800
10 ระบบท่อสง่น  า ใหมน่คร 1,2,4,8 บ้านใหม่ เมอืง พะเยา 2,000 ม. 01757 ย. พย.0357 509 2,700
11 ระบบท่อสง่น  า ร่องดู่ 10,1 จุน จุน พะเยา 3,400 ม. 05057 ย. พย.0557 80 1,000

งานพัฒนาแหลง่น  าชมุชน
12 ระบบท่อสง่น  า หลา่ยทุ่ง 6 เชยีงมว่น เชยีงมว่น พะเยา 3,145 ม. 00357 ช. พย.0257 262 650

สถานีพัฒนาที่ดนิเชยีงราย

13 อ่างเก็บน  า ป่าตงึ 8 ป่าตงึ แมจ่ัน เชยีงราย 95,000 ลบ.ม. 299 น. ชร.0247 360 2,400          
14 ระบบสง่น  าในไร่นา ศรีมงคล 2 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชยีงราย 1,332 ม. 01253 ย. ชร.1553 86 500
15 คลองสง่น  า ค.ส.ล. ป่าบง 5 ผางาม เวยีงชยั เชยีงราย 1,500 ม. 02157 ย. ชร.0357 144 1,000          

ความจุ / ความยาว
สถานที่ ผลประโยชน์ที่ไดร้บั

สรุปผลการด าเนินงานการก่อสร้างแหล่งน  าเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน  า ปีงบประมาณ  2558
ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

รหัส
แบบ
เลขที่

ล าดบั
ที่

ลักษณะโครงการ



งบประมาณ

ลักษณะโครงการ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ครัวเรือน ไร่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุด

สพด.น่าน

1 คลองส่งน้ า บอ่สวก 1 สวก เมือง น่าน  1,173 ม. 00956ย. นน.0156 120 300 4,860,000       6/57 24/12/56 24/04/57

2 คลองส่งน้ า คสล. ฝาง 5 ไชยสถาน เมือง น่าน 1,379 ม. 003ย. นน.0248 159 500 3,404,000       4/57 18/12/56 21/05/57

3 คลองส่งน้ า คสล. สรอ้ยพรา้ว 5 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 1175 ม. 01756ย. นน.0456 135 278 5,067,000       5/57 23/12/56 23/04/57

4 ท่อส่งน้ า น้ าอ้อ 3 เปอื เชียงกลาง น่าน  1,350 ม. 00656ย. นน.0356 163 500 1,397,340.74   1/57 11/12/56 11/04/57

สพด.แพร่

5 ท่อส่งน้ า เหล่าศรภีูมิ 8 เวียงต้า ลอง แพร่ 4,655 ม. 03453ย. พร.0153 130 750 4,081,000       3/57 31/01/56 30/06/57

สพด.พะเยา

6 ท่อส่งน้ า ไชยสถาน 4 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 1,325 ม. 00556ย.  192 500 2,964,000       4/57 16/01/56 17/06/57

สพด.เชียงราย

7 ท่อส่งน้ า สันปา่เหียง 5 ห้วยสัก เมือง เชียงราย 8,020 ม. 01655ย. ชร.0555 205 800 5,623,654       10/57 30/06/57 03/02/57

8 อ่างเก็บน้ า ทุง่ค า 2 หล่าวงาว เวียงแก่น เชียงราย 120,000 ลบ.ม. 07056น. ชร.0156 168 300 3,970,000       6/57 31/01/57 30/06/57

9 ท่อส่งน้ า พนาสวรรค์ 9 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 4,000 ม. 00454ย. ชร.0354 104 500 4,020,176       9/57 31/01/57 03/02/57

10 ท่อส่งน้ า ดอยช้าง 3 วาวี แม่สรวย เชียงราย  1,700 ม. 00254ย. ชร.0154 75 200 4,619,000       7/57 31/01/57 30/06/57

11 ท่อส่งน้ า ท่อ PE. ขีเ้หล็ก 4 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย  6,490 ม. 00956ช. ชร.0156 140 1,500 6,430,000       8/57 27/06/57 03/02/57

สัญญา

สรุปผลการด าเนินงานการก่อสร้างแหลง่น้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน้ า ปงีบประมาณ  2557
ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน

ล าดับ
สถานที่

รหัสโครงการ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ความจุ/ยาว แบบ



ล ำดับ

ที่ บ้ำน หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ครัวเรือน ไร่

สพด.น่ำน

1 ระบบส่งน ้ำในไร่นำ นำไลย 2 อ่ำยนำไลย เวียงสำ น่ำน 01054 ย. นน.0354 122 500 2,043 ม. 2,354,000     

2 คลองส่งน ้ำ นำหนุน 1 
(โครงกำร 2)

1 แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน 02255 ย. นน.0655 280 1,000 390 ม. 2,015,000     

สพด.แพร่

3 ขดุลอกอ่ำงเก็บน ้ำ น ้ำฮอก 3 บ้ำนเหล่ำ สูงเมน่ แพร่ 27655 น. พร.0155 180 1,000 350,000 ลบ.ม. 2,992,000     

4 อ่ำงเก็บน ้ำ มว่งเจริญ 7 ต้ำผำหมอก ลอง แพร่ 33354 น. พร.0354 220 600 63,500 ลบ.ม. 5,461,000     

แหล่งน  ำชมุชน

5 ระบบส่งน ้ำในไร่นำ หำงนำ 7 น ้ำเลำ ร้องกวำง แพร่ 00256 ช. พร.0156 75 1,092 3,439,140     

สพด.พะเยำ

6 สระเก็บน ้ำ แมต่ ้ำ 4 น ้ำแวน เชยีงค้ำ พะเยำ 27555 น. พย.0755 200 600 44,600 ลบ.ม. 4,602,000     

7 ขดุลอกหนอง หนองบงึ 4 ทำ่วังทอง เมอืง พะเยำ 28055 น. พย.0955 450 376 195,900 ลบ.ม. 8,915,000     

สพด.เชียงรำย

8 ระบบส่งน ้ำในไร่นำ ฟำร์มสัมพันธกิจ 6 ริมกก เมอืง เชยีงรำย 00555 ย. ชร.0355 125 350 5,070 ม. 7,910,000     

9 ขุดลอกหนองหลงใหม่ บัวสลี 12 บัวสลี แมล่ำว เชยีงรำย 27455 น. ชร.0755 150 500 55,700 ลบ.ม. 1,980,000     

แบบ รหัสโครงกำร งบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรก่อสร้ำงแหล่งน  ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน  ำ ปงีบประมำณ  2556
ส ำนักงำนพัฒนำทีด่ินเขต 7 

ลักษณะโครงกำร
สถำนที่

ควำมจุ/ยำว
ผลประโยชน์ที่ได้รับ



บา้น หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ครัวเรือน ไร่

สพด.น่าน

1 ท่อสง่น  า PE โป่งค า 5 ดู่พงษ์ สนัตสิขุ น่าน 130 1,000 1,757 ม. 00554 ย. 2,217,000        
2 ระบบท่อสง่น  า PE หนอง 10 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 150 250 2,650 ม. 00954 ย. 2,224,000        
3 ระบบท่อสง่น  า PE สาระสขุสนัต์ 6 บ่อ เมือง น่าน 250 850 2,130 ม. 00754 ย. 2,405,000        

สพด.แพร่

4 ระบบท่อสง่น  า PE ป่าคา 7 แม่พุง วงัชิ น แพร่ 02554 ย. 2,490,000        
5 ระบบท่อสง่น  า PE ม่วงเจริญ 7 ตา้ผามอก ลอง แพร่ 220 600 2,940 ม. 02654 ย. 1,690,000        
6 อ่างเก็บน  า สทีิไน 4 วงัชิ น วงัชิ น แพร่ 128 32754 น. 3,365,000        

สพด.พะเยา

7 ฝายน  าลน้ ห้วยหม้อ 5 บ้านตุ่น เมือง พะเยา 300 550 1.60 ม. 04754น. 4,097,000        
8 โครงการระบบสง่น  าระยะที่ 2 ใหม่นคร 8 บ้านใหม่ เมือง พะเยา 495 5,000 7,500 ม. 02454ย. 4,706,000        
9 โครงการอ่างเก็บน  าห้วยม่วง ห้วยสารภี 12 ทุ่งรวงทอง จนุ พะเยา 550 1,500 180,000 ลบ.ม. 28154 น. 5,475,900        
10 ระบบท่อสง่น  า สนัป่าบง 6 สนัป่าม่วง เมือง พะเยา 50 150 855 ม. 234,000          

สพด.เชียงราย

11 อ่างเก็บน  า ดงสวุรรณ 5 สนัทราย แม่จนั เชียงราย 02354 ย. 1,818,000        
12 ระบบสง่น  าในไร่นา วงัชมพู 15 ม่วงค า พาน เชียงราย 06153 น. 1,870,000        

สพข.7

13 อ่างเก็บน  า ใหม่น  าเงิน 12 งิม ปง พะเยา 150 2,000 150,000 ลบ.ม. 29054น. 8,825,000        
14 อ่างเก็บน  า ซาววา 1 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน 145,000 ลบ.ม. 01155น. 7,689,000        

สรปุผลการด าเนินงานการก่อสรา้งแหล่งน  าเพ่ือการอนุรกัษ์ดินและน  า ปีงบประมาณ  2555
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

ล าดบั ลักษณะโครงการ
สถานที่ ผลประโยชน์ทีไ่ดร้ับ

ความจุ/ยาว แบบ งบประมาณ


