
 
                                                 แผนงาน/โครงการของรัฐ  

1. ชื่อโครงการ 

ชื่อภาษาไทย โครงการสถานีสูบน้ําบานหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ํา 

ชื่อภาษาอังกฤษ    NONG  SE  NARD  PUMPING STATION  AND  IRRIGATION  SYSTEM 

 

2. เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ 

2.1  เหตุผลความจําเปน 
 - ราษฎรในพื้นที่เดือดรอนเรื่องน้ําไมเพียงพอในการเพาะปลูก อุปโภค – บริโภค จึงรองขอโครงการผาน  อบต. 

โนนทอง  ประกอบกับสํานักชลประทานที่ 6  ไดศึกษาโครงการแกไขปญหาภัยแลง ในพื้นที่ตางๆ  ที่มีภัยแลงซ้ําซาก  ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดเขาไปแกไขปญหานี้ 

 -  หากโครงการนี้สรางเสร็จจะสามารถบรรเทาปญหาภัยแลงไดในระยะยาว  
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
 - เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุน  ที่จะใชทําการเกษตรในฤดูฝนได 10,000  ไร และฤดูแลงได  2,000  ไร  ทําให

สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูก  มีการใชประโยชนจากที่ดินไดมากขึ้น  ในพื้นที่ตําบลโนนทอง  อําเภอแวงใหญ และหมูบาน
ใกลเคียง  จํานวน  2,000   ครัวเรือน 

 - เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎร 
 - เพื่อเปนแหลงแพรพันธ  เพาะพันธุ  และขยายพันธุปลาน้ําจืด  รวมทั้งเปนแหลงจับปลาของราษฎร  
 

3. สาระสําคัญของโครงการ    

 3.1 กอสรางสถานีสูบน้ํา  พรอมระบบสูบน้ํา  จํานวน  4  เครื่อง 
 3.2 วางทอสงน้ํา ขนาด Φ 800 มม.  พรอมอาคารประกอบ    ความยาวประมาณ  8.00  กม.   
 3.3 งานคลองสงน้ําพรอมอาคารประกอบ   โดยมีพื้นที่ชลประทาน   10,000   ไร 
 

4. ผูดําเนินการ  (หนวยงานดําเนินการ) 

 สํานักงานกอสราง 6  สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  

5. สถานที่ที่จะดําเนินการ   

        เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ  

พื้นที่ดําเนินการ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

ขอนแกน แวงใหญ โนนทอง 
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  ลงชื่อ............................................   (ผู้รับรองข้อมูล)  

     (นายการุณ   หาดสมบัต)ิ  

                                                                     วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
6. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ  

โครงการ  สถานีสูบน้ําบานหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ํา       มีระยะเวลาดําเนินการ  4  ป   (2554 – 
2557)  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 6.1  งานกอสรางสถานีสูบน้ํา   ระยะเวลาดําเนินการป  255 4 – 2557 
 6.2  งานวางทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ   ความยาว  8.00  กม.  ระยะเวลาดําเนินการป  2554 – 

2557 
 6.3  งานกอสรางระบบสงน้ํา    ระยะเวลาดําเนินการป  255 4 – 2557 
 

7. ผลผลิตของโครงการ  (OUTPUT)   
 7.1   สถานีสูบน้ํา    1   แหง   พรอมระบบสูบน้ํา  จํานวน  4  เครื่อง 
 7.2   ทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ   ความยาว   8.00   กม. 
 7.3   คลองสงน้ําพรอมอาคารประกอบ     
 7.4   พื้นที่ชลประทาน   จํานวน   10,000   ไร   

8. ผลลัพธของโครงการ  (OUTCOME)   

 - ดานบวก  
 - มีพื้นที่รับประโยชนจากโครงการในชวงฤดูฝน  10,000  ไร  และฤดูแลง  2,000  ไร 

  - เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ เปนแหลงน้ํา ตนทุนเพื่อใชในการเกษตร  และอุปโภค - 
บริโภค บรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหาภัยแลง   
  - ที่ดินในพื้นที่ไดนําไปใชประโยชนสูงสุด  
  - เปนการสรางหลักประกันใหเกษตรกรในพื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 
 - ดานลบ 
         -  ราษฎรในพื้นที่เสียดินในการกอสรางโครงการ  โดยกรมชลประทานไดจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎร 

9. ผลกระทบและมาตรการปองกัน  (IMPACT)  

 - ดานบวก  
  - จากการมีน้ําเพื่อการเกษตรสงผลใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น  และจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น   
  - มีการจางแรงงานในพื้นที่  ทําใหราษฎรในพื้นที่มีรายไดเพิ่ม 
  - ลดความเสียหายจากภัยแลงและอุทกภัยในแตละป 
 - ดานลบ 
        -      
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  ลงชื่อ............................................   (ผู้รับรองข้อมูล)  

     (นายการุณ   หาดสมบัต)ิ  

                                                                     วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
10. งบประมาณการคาใชจาย   

ผลผลิต  การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
   

กิจกรรม ปรับโครงสรางเศรฐกิจภาคเกษตร กิจกรรมยอย โครงการขนาดกลาง 
   

 - จํานวนเงิน (ทั้งโครงการ) 175,300,000.00 บาท 
     

 / ผูกพัน 4 ป  ตอเนื่อง  ป  ปเดียว 
     

- ที่มาของเงิน / งบประมาณปกต ิ  งบประมาณจังหวัด 
      

  งบประมาณเงินกู  อื่น ๆ ระบ ุ  
        

ปดําเนินการ จางเหมา (บาท) คาควบคุมงาน(บาท) ดําเนินการเอง(บาท) หมายเหต ุ
ปที่ 1 6,240,000.00 69,000.00   
ปที่ 2 57,305,900.00 434,000.00   

ปที่ 3 31,010,800.00 355,000.00   
ปที่ 4 80,742,900.00 500,000.00   

รวม 175,300,000.00 1,358,000.00   

 

 

11. สอบถามขอมูลไดที ่ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

ชื่อ-สกุล นายสุพจน   นวมทนงค 
ตําแหนง นายชางชลประทานชํานาญงาน  สังกัด สํานักงานกอสราง 11  สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  

กรม ชลประทาน  E-mail Karun_had@yahoo.co.th 
โทรศัพท 043-227340  โทรสาร 043-327235 
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  ลงชื่อ............................................   (ผู้รับรองข้อมูล)  

     (นายการุณ   หาดสมบัต)ิ  

                                                                     วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
12. แผนที่โครงการ :  

พิกัด ...........................................................  พิกัด UTM (E) ........................................................... 
ระวาง ...........................................................  พิกัด UTM (N) ........................................................... 
ชื่อลุมน้ํา ............................................  รหัสลุมน้ํา ........................................................... 
ประเภทโครงการ ...........................................................  ขนาดโครงการ ........................................................... 
 

 

 

   

 
     217800   m.E. 
    1761300  m.N. 

น้ําช ี
สถานีสูบน้ําพรอมระบบสงน้ํา กลาง 

04 
    5440-I 

        48 PTC  178 - 616 

 

บริเวณอ่างเก็บนํ้า

 

กม. 7+830 จุดสิ้นสุด ท่อส่งนํ้า ขนาด  

   

กม. 7+000 บ่อพัก

 

กม. 0+225  บ่อ

้  

กม. 0+000  จุดเริ่มต้น  

่ ํ้   

กม. 3+750  จุดสิ้นสุด คลองส่ง

  

กม. 2+736  คลองส่งนํ้า RMC 

   ิ่ ้   ่ ํ้   

 

กม. 2+330  จุดสิ้นสุด คลองส่งนํ้า 2L-

 

กม. 2+395  คลองส่งนํ้า RMC 

   ิ่ ้   ่ ํ้   

 

กม. 2+450 จุดสิ้นสุด คลองส่ง

  

กม. 0+000  จุดเริ่มต้น คลองส่ง

  

กม. 6+781  จุดสิ้นสุด คลองส่งนํ้า 

 

กม. 3+685  คลองส่งนํ้า LMC 

กม  0+000  จดเริ่มต้น  คลองส่งนํ้า  

 

กม. 3+000 จุดสิ้นสุด 

่ ํ้  1 C 

กม. 5+860  คลองส่งนํ้า LMC 

กม. 0+000  จดเริ่มต้น  คลองส่ง

   

กม. 2+475 จุดสิ้นสุด คลองส่งนํ้า 

 

พื้นที่ชลประทาน  10,000  ไร่ 

จุดที่ตั้งโครงการสถานี
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  ลงชื่อ............................................   (ผู้รับรองข้อมูล)  

     (นายการุณ   หาดสมบัต)ิ  

                                                                     วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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