
 
 

แผนงาน/โครงการของรัฐ  

 

๑. ชื่อโครงการ  

ชื่อภาษาไทย  โครงการผันน้ําจากฝายลําปะทาวฝงซายเขาสูอางเก็บน้ําหินลับมีด  

ชื่อภาษาอังกฤษ    

 

๒. เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ  

๒.๑  เหตุผลความจําเปน  
 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง  รวมกับองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในบริเวณใกลเคียง รวม 

๕ ตําบล ประกอบดวยองคการบริหารสวนตําบลบานเลา กุดตุม หวยบง และนาเสียว ไดจัดทําโครงการประชุม
ประชาคมบูรณาการรวมกันในหัวขอ “ลําปะทาวเอื้ออาทร ” หรือ “โครงการผันน้ําลําปะทาวฝงซายผานพื้นที่
การเกษตรเขาสูอางเก็บน้ําหินลับมีด ” ระบบทอโดยวิธีกาลักน้ํา เพื่อแกไขปญหาภัยแลงซ้ําซาก ใหกับพื้นที่
การเกษตรอยางยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพตําบลโพนทอง ถนน
ชัยภูมิ – แกงครอ อําเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ
เปนอยางดี กอใหเกิดโครงการในรูปแบบบูรณาการรวมกันอยางแทจริง หากสามารถดําเนินการโครงการดังกลาวได 
ประชาชนในพื้นที่ ๕ ตําบล และประชาชนในตัวเมืองจะไดรับประโยชนมหาศาล เนื่องจากปองกันน้ําทวม และเก็บ
น้ําสํารองไดปริมาณมากเพื่อใชในฤดูแลง ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลทั้ง ๕ แหง ไดรวมกันจัดทําสรุป 
“โครงการผันน้ําลําปะทาวฝงซายผานพื้นที่การเกษตรเขาสูอางเก็บน้ําหินลับมีด  และ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556  
รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสบ สุรัสวดี ออกมาตรวจราชการ  จังหวัดชัยภูมิ  พรอมรองอธิบดีฝายกอสราง  
นายสัญชัย  เกตุวรชัย  ใหพิจารณาเพิ่มทอสงน้ําไปยังหนองกุดโดน  ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  
ความยาวประมาณ  ๓,๙๔๕ เมตร ซึ่งความตองการใชน้ําจากหวยลําปะทาว บริเวณตนน้ําของหวยลําปะทาว มี
เขื่อนเก็บน้ําอยู ๒ แหง กอสรางโดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เขื่อนบนมีความจุ ๔๑ ลาน ลบ.ม. และ
เขื่อนลางมีความจุ ๑๔ ลาน ลบ.ม. คงเหลือน้ําที่ไหลลงลําปะทาวเฉลี่ยประมาณ ๕๕.๓๓ ลาน ลบ.ม. ตอป 

๓. สาระสําคัญของโครงการ     

    -  เปนโครงการผันน้ําจากฝายลําปะทาวฝงซายเขาสูอางเก็บน้ําหินลับมีด รวมความยาว  ๒๓ ,๗๕๐ เมตร  

 -  ทอสงน้ําสายใหญฝงซายยาว  ๑๓,๒๕๐ เมตร แยกเปนทอเหล็กขนาดφ ๑,๐๐๐ มม. ยาว  ๘ ,๒๐๐ เมตร 

     และทอ AC ขนาด φ ๘๐๐ มม.ยาว ๕,๐๕๐ เมตร มีจุดจายน้ําขนาด φ ๑๐๐ มม. เปนระยะๆ   จํานวน                                                         

     ๙ แหง ปลายทอสงน้ําไหลลงลําหวยงิ้ว 

 -  ทอสงน้ําสาย ๑ R – LMC  ยาวรวม  ๑๐,๕๐๐   เมตร โดยใชทอ AC ขนาด φ ๘๐๐ มม. มีจุดจายน้ํา    

    ขนาด φ ๑๐๐ มม. เปนระยะๆจํานวน ๑๒ แหง ปลายทอสงน้ําไหลลงอางเก็บน้ําหินลับมีด ซึ่งมีความจุ 
    อางประมาณ  ๔๐๐ ,๐๐ ๐ ลบ.ม. และมีระบบชลประทานพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร          

 - ทอ AC ขนาด φ ๖๐๐ มม. ความยาวประมาณ  ๓,๙๔๕  เมตร  จากอางเก็บน้ําหินลับมีด – หนองกุดโดน 

 

 



 
 

๔. ผูดําเนินการ  (หนวยงานดําเนินการ )  

          สํานักงาน กอสราง ๖  สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  

 

 

๕. สถานที่ที่จะดําเนินการ   

        เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ  

พื้นที่ดําเนินการ 
 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

ชัยภูมิ เมือง โพนทอง 

๖. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ   

         โครงการผันน้ําจากฝายลําปะทาวฝงซายเขาสูอางเก็บน้ําหินลับมีด มีระยะเวลาดําเนินการ  ๔  ป  
( ตามแผน  MTEF  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ )  

๖.๑ โครงการผันน้ําจากฝายลําปะทาวฝงซายเขาสูอางเก็บน้ําหินลับมีดไดออกแบบโดยสํานักชลประทานที่     
๖ จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๔๘ โดยไดออกแบบใหมีทางบํารุงรักษากวาง ๕.๐๐ เมตร ตลอด
แนวทอสงน้ํา   

๖.๒  ไดทําการตรวจสอบพื้นที่ตลอดแนวทอสงน้ํา ปรากฏวาอยูในเขตอุทยานแหงชาติตาดโตนยาว
๑๒,๐๐๐ เมตร คิดเปนพื้นที่ประมาณ ๑๘๐ ไร และอยูในเขตพื้นที่ราษฎรยาว ๑๑ ,๒๕๐ เมตร คิดเปนพื้นที่
ประมาณ ๑๗๖ ไร  

๖.๓ การดําเนินการตั้งแตป  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๔  ไดจัดประชุมรวมกับราษฎรและเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
ตาดโตน กอนดําเนินการกอสราง สรุปดังนี้คือ ราษฎรที่แนวทอสงน้ําผานไมยินยอมอุทิศที่ดินใหตามแบบฟอรม ที่มี
มติ ครม. การอุทิศที่ดินใหกับทางราชการ เนื่องจากเสียพื้นที่ในการกอสรางมาก และหัวหนาอุทยานแหงชาติตาด
โตนคนกอนไมยินยอมใหเขาใชพื้นที่อุทยานแหงชาติตาดโตน 

๖.๔ นายศานิต  กลาแท  นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ไดทําหนังสือถวายฎีกาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสํานักงาน กปร. ไดออกมาประชุมรวมกับราษฎรทั้ง ๕ ตําบล และแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ โดยมีมติการประชุม ขอใหตัดถนนออก ตามแนวทอสงน้ํา (ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หามมิใหตัดถนน เพื่อเปนทางสัญจรสาธารณะขึ้นใหม ในเขตอุทยานแหงชาติ 
ตามหนังสือเลขที่ นร.๐๕๐๖/ว๑๘๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ )และเมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จแลว ราษฎรจะ
เปนผูปลูกตนไมทดแทน รวมกันทั้ง ๕ ตําบล และตามแนวทอสงน้ําที่ผานที่ดินของราษฎรจะทําการฝงกลบ ให
ราษฎรทําการเกษตรไดตามปกติ จึงจะยินยอมอุทิศใหตามแบบฟอรมของมติ ครม. 

 

 

 



 
๖.๕ สํานักงานชลประทานที่ ๖ ไดพิจารณาและทําการแกไขแบบ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕  โดยยกเลิกการกอสรางถนนตามแนวทอสงน้ําทั้งหมดและอนุมัติแบบกอสราง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ 

๖.๖ กลุมงานกอสราง ๑ สํานักงานกอสราง ๖  สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ไดจัดประชุมราษฎรและ
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติตาดโตน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่มีการแกไขแบบมีขอสรุปดังนี้ ราษฎรที่แนวสงน้ําผาน
ทั้งหมด ยินยอมอุทิศที่ดินใหตามแบบฟอรมมติ ครม. และใหกลุมงานกอสราง ๑ ไปรับมอบหนังสืออุทิศที่ดินในวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  และไดรับอนุมัติโครงการจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  เมื่อวันที่  

12  กันยายน  2555 
๖.๗ เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2556   รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสบ สุรัสวดี ออกมาตรวจราชการ  

จังหวัดชัยภูมิ  พรอมรองอธิบดีฝายกอสราง  นายสัญชัย  เกตุวรชัย  ใหพิจารณาเพิ่มทอสงน้ําไปยังหนองกุดโดน  
ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ความยาวประมาณ  ๓ ,๙๔๕ เมตร  
 
๗. ผลผลิตของโครงการ  (OUTPUT)   

๗.๑ ทอสงน้ําสายใหญฝงซายยาว  ๑๓,๒๕๐ เมตร แยกเปนทอเหล็กขนาด φ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘ ,๒๐๐        

เมตร และทอ AC ยาว ๕,๐๕๐ เมตร มีจุดจายน้ําขนาด φ ๑๐๐ มม. เปนระยะๆ  จํานวน ๙ แหง  

 ๗.๒ ทอสงน้ําสาย ๑R – LMC  ยาวรวม  ๑๐,๕๐๐   เมตร โดยใชทอ AC ขนาด φ ๐.๘๐ เมตร  มีจุดจาย

น้ําขนาด φ ๑๐๐ ซม. เปนระยะๆจํานวน ๑๒ แหง 

 ๗.๓ ทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําหินลับมีด - หนองกุดโดน โดยใชทอ AC φ ๐.๖๐ ม. ความยาว  ๓,๙๔๕ เมตร  

๘. ผลลัพธของโครงการ  (OUTCOME)   

 - ดานบวก  
 - สามารถชวยเหลือพื้นที่การเกษตร จํานวน ๑๐ ,๐๐๐ ไร  ของประชาชนในพื้นที่โครงการ     
       จํานวน  ๕  ตําบล  ๔๕  หมูบาน 

  - ชวยเหลือในดานอุปโภค – บริโภค บรรเทาความเดือดรอน  แกปญหาภัยแลง  ใหแกราษฎร   
               -  เพิ่มรายไดใหกับประชาชนที่ไดจากการเกษตรอันเนื่องมาจากน้ําสวนเกินที่ผันมา    
  - ลดความสูญเปลาของน้ําที่ปลอยใหไหลทิ้งสูแมน้ําชี โดยนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่  
  - เกษตรกรมีหลักประกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยื น 
 

๙. ผลกระทบและมาตรการปองกัน   (IMPACT)  

 - ดานบวก  

  - จากการมีน้ําเพื่อการเกษตรสงผลใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น  และจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น   
  - มีการจางแรงงานในพื้นที่  ทําใหราษฎรในพื้นที่มีรายไดเพิ่ม  
  - ลดความเสียหายจากภัยแลงและอุทกภัยในแตละป 
 - ดานลบ 

        -   เสียที่ดินสาธารณะนํามากอสรางโครงการ   โดยไดทําการประชุมชี้แจงกับราษฎรแลวและ                   
ราษฎรยินยอมใหดําเนินการกอสราง  

 

 



 
     

๑๐. งบประมาณการคาใชจาย    

ผลผลิต    ๔ 

กิจกรรม การปองกนและบรรเทาภัยจากน้ํา  
กิจกรรม
ยอย โครงการขนาดกลาง 

 - จํานวนเงิน (ทั้งโครงการ) ๕๒๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท 

 / ผูกพัน ๓ ป  ตอเนื่อง  ป  ปเดียว 

- ที่มาของเงิน / งบประมาณปกติ   งบประมาณจังหวัด  

  งบประมาณเงินกู  อื่น ๆ ระบุ  

        

ปดําเนินการ จางเหมา (บาท) คาควบคุมงาน(บาท) ดําเนินการเอง
(บาท) 

รวมเงินทั้งสิ้น 

ปที่ ๑(๒๕๕๗ )   ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  

ปที่ ๒(๒๕๕๘ ) ๘๕,๓๖๐,๐๐๐ ๒,๖๔๐,๐๐๐ - ๘๘,๐๐๐,๐๐๐  

ปที่ ๓(๒๕๕๙ ) ๑๖๔,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ - ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐  

ปที่ ๔(๒๕๖๐ ) ๒๑๘,๘๒๐,๐๐๐  ๕,๔๖๐,๐๐๐  - ๒๒๔,๒๘๐,๐๐๐  

รวม ๔๖๙,๐๘๐,๐๐๐  ๑๓,๒๐๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  ๕๒๒,๒๘๐,๐๐๐  

 

๑๑. สอบถามขอมูลไดที่   (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

ชื่อ-สกุล นายดุษฎี  คงสวัสดิ์ 

ตําแหนง ผสก.๖ พก.   สังกัด 
สํานักงานกอสราง ๖                              
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 

กรม ชลประทาน  E-mail Karun_had@yahoo.co.th 

โทรศัพท ๐๔๓ – ๒๒๗๓๔๐  โทรสาร ๐๔๓ – ๒๒๗๓๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12. แผนที่โครงการ :  

พิกัด ...........................................................  พิกัด UTM (E) .................................................. 
ระวาง ...........................................................  พิกัด UTM (N) .................................................. 
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