
ข้อมูลแหล่งน ำ้
เทศบำลต ำบลแม่พริก

อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดล ำปำง



ข้อมูลแหล่งน ำ้ในเขตเทศบำลต ำบลแม่พริก



ข้อมูลแหล่งน ำ้ในเขตเทศบำลต ำบลแม่พริก (ต่อ)



แผนที่สังเขป



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองกุ่ม
นสล.เลขท่ี  ลป. 45288  พ้ืนท่ี  40  ไร่  2  งาน  35  ตร.ว.

พิกดั N 1926243  E 513235
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ 98,000 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง บา้นแม่พริกลุ่ม  หมู่ท่ี  1 ต าบลแม่พริก

1. หนองกุ่ม



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองปล้อง
นสล.เลขท่ี  ลป. 0547   พ้ืนท่ี  24  ไร่  - งาน  22  ตร.ว.

พิกดั N 1927403  E 513665
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ 62,258 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง บา้นแม่พริกลุ่ม  หมู่ท่ี  1 ต าบลแม่พริก

2. หนองปล้อง



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองสะราบ
นสล.เลขท่ี   ลป 30797   พ้ืนท่ี    14    ไร่  - งาน  41  ตร.ว.

พิกดั N 1927403     E 513342
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ 40,000 ลบ.ม.

ท่ีตั้ง บา้นแม่พริกลุ่ม     หมู่ท่ี  1    ต าบลแม่พริก

3. หนองสะรำบ



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองก๋า
พื้นท่ี 8    ไร่  3 งาน  20  ตร.ว.
พิกดั N 1930833  E 513487

ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ 20,000 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง บา้นท่าด่าน     หมู่ท่ี  2    ต าบลแม่พริก

4. หนองก๋ำ



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองจิก
นสล.เลขท่ี   ลป 27734   พ้ืนท่ี    12   ไร่  - งาน  14 ตร.ว.

พิกดั N 1932845  E 514383
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ  40,000 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง บา้นท่าด่าน     หมู่ท่ี  2    ต าบลแม่พริก

5. หนองจิก



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองก๋าใต้
นสล.เลขท่ี   ลป 0870   พ้ืนท่ี    1   ไร่  - งาน  03   ตร.ว.

พิกดั N 1924192     E 511865
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ - ลบ.ม.

ท่ีตั้ง บา้นสันป่าสัก      หมู่ท่ี  5    ต าบลแม่พริก

6. หนองก๋ำใต้



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองเจริญ
นสล.เลขท่ี   ลป 45242      พ้ืนท่ี    4 ไร่  1  งาน  62   ตร.ว.

พิกดั N 1924460     E 512157
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ 58,000 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง บา้นสันป่าสัก      หมู่ท่ี  5    ต าบลแม่พริก

7. หนองเจริญ



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองปินตา
นสล.เลขท่ี   ลป 0869   พ้ืนท่ี    1  ไร่  - งาน  52   ตร.ว.

พิกดั N 1927709     E 512364
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ 32,000 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง  บา้นสันป่าสัก      หมู่ท่ี  5    ต าบลแม่พริก

8. หนองปินตำ



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองผักหนาม
นสล.เลขท่ี   ลป 45286  พ้ืนท่ี    6  ไร่  1  งาน    85   ตร.ว.

พิกดั N1927634     E 512447
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ      18000 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง บา้น แม่พริกลุ่ม   หมู่ท่ี  1    ต าบลแม่พริก

9. หนองผกัหนำม



ท่ีสาธารณประโยชน์หนองหิน
นสล.เลขท่ี   ลป 30798  พ้ืนท่ี    4   ไร่  3  งาน    93   ตร.ว.

พิกดั N1924725    E 512225
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ     15,000 ลบ.ม.
ท่ีตั้ง บา้น สันป่าสัก      หมู่ท่ี  5   ต าบลแม่พริก

10. หนองหิน



ท่ีสาธารณประโยชน์อ่างเกบ็น ้าห้วยโป่งขาว
ขนาด  กวา้ง   - ม.   ยาว  225 ม.  ลึกเฉล่ีย   0.50 - 2.00 ม.

พิกดั N1927709    E 510450
ด าเนินการขดุลอกโดย  ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค  1 กรมทรัพยากรน ้า

แลว้เสร็จเม่ือ  22   พ.ย.  2553

11. อ่ำงเกบ็น ำ้ห้วยโป่งขำว



ทีส่าธารณประโยชน์สระเกบ็น า้กรมพฒันาที่ดิน
ปริมาตรน ้าเก็บกกัประมาณ     35,000    ลบ.ม.
ท่ีตั้ง  บา้น สันป่าสัก      หมู่ท่ี  5   ต าบลแม่พริก

12. สระเกบ็น ำ้กรมพฒันำที่ดนิ



ทีส่าธารณประโยชน์ฝายเกบ็น า้ห้วยแม่พริก
ปริมาตรน า้เกบ็กกัประมาณ     99,000    ลบ.ม.
ทีต่ั้ง บา้นแม่พริกลุ่ม  หมู่ท่ี  1   ต าบลแม่พริก

13. ฝำยเกบ็น ำ้ห้วยแม่พริก



ท่ีสาธารณประโยชน์สระเกบ็น ้าห้วยอมุอมิ
พิกดั N1925661   E 510488 ปริมาตรน ้ าเก็บกกัประมาณ   53,000  ลบ.ม.

ท่ีตั้ง บา้นสันป่าสัก   หมู่ท่ี   5 ต าบลแม่พริก
ด าเนินการขดุลอกโดย  ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค  1 กรมทรัพยากรน ้า

แลว้เสร็จเม่ือ  22   พ.ย.  2553

14. สระเกบ็น ำ้ห้วยอุมอมิ



ทีส่าธารณประโยชน์สระเกบ็น า้หนองพญาตาก
พกิดั N1926469  E 511123 ปริมาตรน ้ าเก็บกกัประมาณ    45,000  ลบ.ม.

ทีต่ั้ง บา้นสนัป่าสกั   หมู่ท่ี   5 ต าบลแม่พริก
ด าเนินการขดุลอกโดย  ส านกังานทรัพยากรน ้ าภาค  1 กรมทรัพยากรน ้ า

แลว้เสร็จเม่ือ  22   พ.ย.  2553

15. สระเกบ็น ำ้หนองพญำตำก



ทีส่าธารณประโยชน์สระเกบ็น ้าห้วยบง
พกิดั N1927694   E 510930

ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ    30,000    ลบ.ม.
ท่ีตั้ง   บา้นสนัป่าสกั   หมู่ท่ี   5 ต าบลแม่พริก

16. สระเกบ็น ำ้ห้วยบง



ทีส่าธารณประโยชน์ฝายเกบ็น ้าห้วยแม่ล้อหัก(ชลประทาน)
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ    38,000  ลบ.ม.

ทีต่ั้ง บา้นแม่พริกลุ่ม      หมู่ท่ี   1  ต าบลแม่พริก

17. ฝำยเกบ็น ำ้ห้วยแม่ล้อหัก (ชลประทำน)



ทีส่าธารณประโยชน์ฝายเกบ็น ้าห้วยแม่ล้อหัก
ปริมาตรน ้าเกบ็กกัประมาณ    20,000  ลบ.ม.

ทีต่ั้ง บา้นสนัป่าสกั     หมู่ท่ี   5    ต าบลแม่พริก

18. ฝำยเกบ็น ำ้ห้วยแม่ล้อหัก



เทศบำลต ำบลแม่พริก


