แผนงาน/โครงการของรัฐ
1. ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองนาคําระยะที่ 1,2อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ชื่อภาษาอังกฤษ BAN NONG KUM ELECTRIC STATION PUMP
2. เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เหตุผลความจําเปน
-โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองนาคําตําบลบานโคก อําเภอหนองนา
คํา จังหวัดขอนแกน พิจารนาเสนอความเห็น กรณีนายทองนาค สุภาวัฒนพันธ นายยกองคการบริหารสวนตําบลบานโคก
ไดขอพระราชทานความชวยเหลือ โครงการกอสรางคลองสงน้ําพรอมระบบสูบน้ําดวยไฟฟา บริเวณตําบลบานโคก ซึ่ง
สํานักงาน กปร. ไดรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาแลวเห็นสมควรชวยเหลือ พรอมทั้งเห็นสมควร รับไวเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหนังสือ สํานักราชเลขาธิการ ที่ รล. ๐๐๐๘ .๓/ ๑๘๐๒๔ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่อสูบน้ําดวยระบบไฟฟาไปพักไวในบอสาธารณะและติดหัวจายใหกับเกษตรกรที่ระบบสงน้ํา(ทอ) ผานเปน
ระยะตามแนวทอ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก
- สามารถชวยพื้นที่การเกษตรได 3,000 ไร ในฤดูฝนหรือในชวงฝนทิ้งชวง และ 400 ไร ในการทํา
การเกษตรในตนฤดูแลง
3. สาระสําคัญของโครงการ
3.1 กอสรางโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองนาคํา อัตราสูบน้ํา 0. 25 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ํา
40 เมตร จํานวน 2 เครื่อง
3.2 กิจกรรมอาคารควบคุมไฟฟาและโรงเก็บวัสดุ
3.3 กิจกรรมทอริมตลิ่ง ขนาด Ø 300 มม. 2 แถว
3.4 กิจกรรมทอสงน้ํารับแรงดันAC ขนาด Ø 600 มม. สาย MP ความยาว 3,800 ม.
3.5 กิจกรรมทอสงน้ําAC ขนาด Ø 600 มม. สาย LMP ความยาว 400 ม.
3.6 กิจกรรมทอสงน้ําAC ขนาด Ø 600 มม. สาย RMP ความยาว 650 ม.

4. ผูดําเนินการ (หนวยงานดําเนินการ)
สํานักงานกอสราง

6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
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5. สถานที่ที่จะดําเนินการ


 เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัด
อําเภอ
ขอนแกน

หนองนาคํา

ตําบล
บานโคก

6. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
กอสรางทั้งโครงการโดยใชระยะเวลา 1ประยะเวลาดําเนินการป 2556
6.1 กอสรางโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองนาคํา อัตราสูบน้ํา 0.25 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ํา 40
เมตร จํานวน 2 เครื่อง ระยะเวลาดําเนินการป 2556
6.2 กิจกรรมอาคารควบคุมไฟฟาและโรงเก็บวัสดุ ระยะเวลาดําเนินการป 2556
6.3 กิจกรรมทอริมตลิ่ง ขนาด Ø 300 มม. 2 แถวระยะเวลาดําเนินการป 2556
6.4 กิจกรรมทอสงน้ําสายMP (ทอ AC ชั้น 20) ขนาดØ 600 มม.ยาว 3,800 ม. ระยะเวลาดําเนินการป 2556
6.5 กิจกรรมทอสงน้ําสายLMP (ทอ AC ชั้น 15) ขนาดØ 600 มม.ยาว 400 ม. ระยะเวลาดําเนินการป 2556
6.6 กิจกรรมทอสงน้ําสายRMP (ทอ AC ชั้น 15) ขนาด Ø 600 มม.ยาว 650 ม. ระยะเวลาดําเนินการป 2556
7. ผลผลิตของโครงการ (OUTPUT)
7.1 กอสรางโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองนาคํา อัตราสูบน้ํา 0.25 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ํา 40
เมตร จํานวน 2 เครื่อง
7.2 กิจกรรมอาคารควบคุมไฟฟาและโรงเก็บวัสดุ
7.3 กิจกรรมทอริมตลิ่ง ขนาด Ø 300 มม. 2 แถว
7.4 กิจกรรมทอสงน้ําสายMP (ทอ AC ชั้น 20) ขนาดØ 600 มม.ยาว 3,800 ม.
7.5 กิจกรรมทอสงน้ําสายLMP (ทอ AC ชั้น 15) ขนาดØ 600 มม.ยาว 400 ม.
7.6 กิจกรรมทอสงน้ําสายRMP (ทอ AC ชั้น 15) ขนาด Ø 600 มม.ยาว 650 ม.
8. ผลลัพธของโครงการ (OUTCOME)
- ดานบวก
- ราษฎรตําบลบานโคก จํานวน 1 หมูบาน 1,195 ครอบครัวลดปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค–
บริโภค การเกษตร
- ผลผลิตในพื้นที่รับประโยชนจํานวน 3,000 ไร เพิ่มขึ้น และกอใหเกิดรายไดในชุมชน
- ดานลบ

-

9. ผลกระทบและมาตรการปองกัน (IMPACT)
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- ดานบวก
- ราษฎรจะมีการแยงการใชน้ํา เกิดความขัดแยงตองมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา และมีการบริหารจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ
- ลดปญหาการยายถิ่นฐานของแรงงาน
- ดานลบ
- ราษฎรบางสวนยังขาดการวางแผนการนําน้ําไปใชในการเกษตรนอกฤดูการทํานา
0. งบประมาณการคาใชจาย
1
ผลผลิต
กิจกรรม

การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร

- จํานวนเงิน (ทั้งโครงการ)
- ที่มาของเงิน

แหลงน้ําและระบบสงน้ํา

บาท

38,955,900.00
ผูกพัน

ปดําเนินการ
ปที่ 2556
ปที่ 2557
รวม

กิจกรรมยอย
ป

ตอเนื่อง

ป

งบประมาณปกติ

งบประมาณจังหวัด

งบประมาณเงินกู

อื่น ๆ ระบุ

จางเหมา(บาท)

คาควบคุมงาน(บาท)

ดําเนินการเอง(บาท)
38,955,900.00

ปเดียว

หมายเหตุ

38,955,900.00

11. สอบถามขอมูลไดที่ (ผูรับผิดชอบโครงการ)
ชื่อ-สกุล

นายสุพจน นวมทนงค

ตําแหนง
กรม
โทรศัพท

นายชางชลประทานอาวุโส
ชลประทาน
043-227340

สังกัด
E-mail
โทรสาร

สํานักงานกอสราง 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง

Suphot2500@hotmail.co.th
043-327235

12. แผนที่โครงการ :
48PTD167-614
พิกัด
...........................................................
พิกัด UTM (E)
5442-I
ระวาง
...........................................................
พิกัด UTM (N)
ชี
ชื่อลุมน้ํา
............................................
รหัสลุมน้ํา
สถานี
ส
บ
ู
นํ
า
้
ด้
ว
ยไฟฟ้
า
พร้
อ
มระบบส่
ง
นํ
า
้
ประเภทโครงการ ...........................................................

216700
...........................................................
1861400
...........................................................
CH0000
...........................................................
...........................................................
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นํ้าพอง

ทางนํ้า
ไ

สถานีสูบนํ้าบ้านหนอง
โรงเก็บ
ท่อส่งนํ้ารับแรงดันสาย

จุดที่ 1
จุดที่ 2

ท่อริม

จุดที่ 3
จุดที่ 4

พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่

จุดที่ 5
จุดที่ 6
จุดที่ 7
จุดที่ 8
จุดที่ 9

ท่อส่งนํ้าสาย LMP
บ่อพัก

ท่อส่งนํ้าสาย
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