
 

แผนงาน/โครงการของรัฐ 

๑. ชื่อโครงการ  

ชื่อภาษาไทย  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโพธิ์ไชย 

ชื่อภาษาอังกฤษ   Pumping  Station  Pho  Chai. 

๒. เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ  

๒.๑  เหตุผลความจําเปน  
                         -  นายนิรันดร  หาญกลา  นายกอง คการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไชย  อําเภอโคกโพธิ์ไชย      
จังหวัดขอนแกน  ถวายฎีกาผานสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล  ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ  
ขอพระราชทานการโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโพธิ์ไชยเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดฯ  รับโครงการ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโพธิ์ไชย                    
ที่ รล ๐๐๐๕.๓/๑๗๒๖๖  เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๑ 

๒.๒  วัตถุประสงคของโครงการ 
          -  เพื่อจัดหาแหลงน้ําสําหรับพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตําบลโพธิ์ไชยและตําบล

ใกลเคียงจํานวน  ๒๐,๐๐๐  ไร 
               -  เพื่อการอุปโภค-บริโภค  ของราษฎรตําบลโพธิ์ไชย  และตําบลใกลเคียง  จํานวน  

๓,๖๑๗  ครัวเรือน 
               -   เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําและสงเสริมการเกษตร 

๓. สาระสําคัญของโครงการ    

 ๓.๑  กอสรางสถานีสูบน้ํา   จํานวน  ๑  แหง 

 ๓.๒  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๘๐๐  มม.  สาย MP๑        ความยาว  ๑๐.๙๔๕  กม. 

๓.๓  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม.  สาย MP๒        ความยาว    ๓.๐๐    กม. 

๓.๔  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม.  สาย ๑R-MP๒   ความยาว    ๑.๘๐    กม. 

๓.๕  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม.  สาย ๒R-MP๒   ความยาว    ๑.๑๙    กม. 

๔. ผูดําเนินการ   (หนวยงานดําเนินการ ) 

         สํานักงานกอสราง ๖  สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 

๕. สถานที่ที่จะดําเนินการ   

        เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ  
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พื้นที่ดําเนินการ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย                       โพธิ์ไชย 

๖. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ   
  ๖ .๑)  กอสรางสถานีสูบน้ํา  จํานวน  ๑  แหง  ใชเวลาดําเนินการ  ๓  ป  ( ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
 ๖ .๒)  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๘๐๐  มม. สาย MP๑   ความยาว  ๑๐.๙๔๕  กม.ใชเวลา
ดําเนินการ ๓  ป  ( ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ )  
 ๖ .๓) กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม. สาย MP๒  ความยาว  ๓.๐๐   กม .ใชเวลา
ดําเนินการ  ๓  ป  ( ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ )  
 ๖ .๔) กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม. สาย ๑R-MP๒  ความยาว  ๑.๘๐  กม.ใชเวลา
ดําเนินการ  ๓  ป  ( ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
 ๖ .๕) กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม. สาย ๒R-MP๒  ความยาว  ๑.๑๙  กม.ใชเวลา
ดําเนินการ  ๓  ป  ( ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
๗. ผลผลิตของโครงการ  (OUTPUT) 
   ๗.๑)  กอสรางสถานีสูบน้ํา  จํานวน  ๑  แหง   
 ๗.๒)  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๘๐๐   มม. สาย MP๑   ความยาว  ๑๐.๙๔๕  กม. 
 ๗.๓)  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม. สาย MP๒  ความยาว  ๓.๐๐   กม. 
 ๗.๔)  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม. สาย ๑R-MP๒  ความยาว  ๑.๘๐  กม. 
 ๗.๕)  กอสรางทอสงน้ํารับแรงดัน  ขนาด  Ø  ๕๐๐  มม. สาย ๒R-MP๒  ความยาว  ๑.๑๙  กม. 
๘. ผลลัพธของโครงการ  (OUTCOME)   
 - ดานบวก  
          -  ราษฎรตําบลโพธิ์ไชย  จํานวน  ๓,๖๑๗  ครัวเรือน  มีแหลงเก็บกักน้ําใหใชในนาการเพาะปลูก  
อุปโภค – บริโภคและเลี้ยงสัตว   เพิ่มพื้นที่การเกษตร   ขยายพื้นที่รกรางวางเปลา                        
                   -   พื้นที่รับประโยชนจากโครงการ  ๒๐,๐๐๐  ไร 
        -  เปนการสรางหลักประกันใหเกษตรกรในพื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน  

๙. ผลกระทบและมาตรการปองกัน  (IMPACT)  

 - ดานบวก  
  -  จากการมีแหลงน้ําทําใหมีผลผลิตตอไรสูงขึ้น  และการเกษตรมีรายไดเพิ่มขึ้น  
  -  มีการจางแรงงานในพื้นที่  ทําใหราษฎรในพื้นที่มีรายไดเพิ่ม  
 - ดานลบ 
  -   ราษฎรที่เสียทีด่ินในการกอสรางโครงการ  กรมชลประทานไดเตรียมจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรให
แลว 
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๑๐. งบประมาณการคาใชจาย   

ผลผลิต  การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  

   
กิจกรรม โครงการขนาดกลาง  กิจกรรยอย กอสรางสถานีสูบน้ํา 

   
 - จํานวนเงิน(ทั้งโครงการ) ๔๓๗,๒๑๑,๕๘๕.๐๐ บาท 

     

 / ผูกพัน ๓ ป  ตอเนื่อง  ป  ปเดียว 

     

- ที่มาของเงิน / งบประมาณปกติ   งบประมาณจังหวัด  

      

  งบประมาณเงินกู  อื่น ๆ ระบุ  

        

ป
ดําเนินการ 

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

หมายเหตุ 

ปที่ ๒๕๕๖ ๘๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ - ๘๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐ 

ปที่ ๒๕๕๗  ๑๑๗,๐๙๘,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๖๓,๕๘๕.๐๐ ๑๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๖๖๒,๐๘๕.๐๐ 

ปที่ ๒๕๕๘  ๒๑๕,๔๒๖,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๑๗,๒๘๖,๕๐๐.๐๐ 

รวม 1 9๔๑๔,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๘๖,๕๘๕.๐๐ ๑๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 1 9๔๓๗,๒๑๑,๕๘๕.๐๐ 

๑๑. สอบถามขอมูลไดที ่ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

ชื่อ-สกุล นายสุพจน  นวมทนงค 

ตําแหนง หัวหนากลุมงานกอสราง  ๒  สังกัด 
สํานักงานกอสราง ๖  สํานักพัฒนา
แหลงน้ําขนาดกลาง  

กรม ชลประทาน  E-mail Sophot๒๕๐๐@Hotmail.co.th 

โทรศัพท ๐๔๓-๒๒๗๓๔๐  โทรสาร ๐๔๓-๓๒๗๒๓๕  
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๑๒. แผนที่โครงการ :  

พิกัด ........................................... ................  พิกัด LAT ........................................... ................ 
ระวาง ........................................... ................  พิกัด LONG ........................................... ................ 
ชื่อลุมน้ํา ............................ ................  รหัสลุมน้ํา ........................................... ................ 
ประเภทโครงการ  ........................................... ................    

 

 

๕๔๔๐ - I 
   15.9875692. 
102.3979443 

น้ําชี 
สถานีสูบน้ํา  

04 

๔๘  QTC ๒๑๕ – ๖๙๓ 
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