
แผนท่ีท่ีต้ังโครงการ 

ความเป็นมา 

 เน่ืองด้วย นายเจริญ รังสปีัญญา ประธานกลุ่มเกษตรกร
ต าบลบ้านดง ต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่นได้มี
หนังสือถึงส านักราชเลขาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระ
กรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ   ให้ทางราชการก่อสร้าง
โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนตาม
แนว  “ทฤษฏีใหม่”  และขอให้ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ าท า
เกษตรกรรมของราษฎร 1 ต าบล  รวม 15 หมู่บ้าน 2,469 ครัวเรือน
มีพื้นที่โครงการประมาณ 20,000  ไร่ โดยใช้น้ าต้นทุนจากล าน้ าพอง
บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน ์  ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554     
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้มีหนังสือถึง
อธิบดีกรมชลประทาน เรื่องขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบ
ส่งน้ า ส านักงานเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้น าความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ าต าบลบ้านดง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 
 
ท่ีตั้งโครงการ 
 
โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าต าบลบ้านดง    
(อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) บ้านหนองแต้  หมู่ 6  ต.บ้านดง    
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น แผนที ่1: 50000 ระวางแผนที่  5542 - IV 
พิกัด 48 QTD   250800  mE.-1855100   mN 
 
ลักษณะโครงการ 
      
เป็นโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าแบบโรงสบูน้ าพร้อม
ระบบส่งน้ า สูบน้ าจากล าน้ าพอง (ตอนล่างของอ่างเก็บน้ าอุบลรัตน์)
มีพื้นที่โครงการประมาณ 20,000 ไร่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ า อัตราการสูบ 0.475 ลบ.
ม./วินาที ระยะยกน้ าไม่น้อยกว่า 75 เมตร จ านวน 3 เครื่อง และ
ระยะยกน้ าไม่น้อยกว่า 120 เมตร จ านวน 3 เครื่อง ท่อส่งน้ าแรงดัน 
ขนาด Ø 0.80 ม. จ านวน 3 สาย ความยาวท่อ 18.086 กม. และ
ขนาด Ø 0.50 ม. จ านวน 18 สาย ความยาวท่อ 7.279 กม. ถังพัก
น้ าขนาดบรรจุ 1,400 ลบ.ม. จ านวน 13 แห่ง และขนาดบรรจุ 350 
ลบ.ม. จ านวน 7 แห่ง ก่อสร้างระบบกระจายน้ าโดย GRAVITY ยาว
ประมาณ 36.182 กม.    
 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1.  เพื่อจัดหาน้ าส าหรับการเกษตรกรรมในเขตพื้นที่โครงการประมาณ  
20,000  ไร่  มีราษฎรได้รบัประโยชน์ 15 หมู่บ้าน 2,469  ครัวเรือน 
2.  เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีการสร้างงานใหม่ในท้องที่ชนบทมาก
ยิ่งขึ้น  โดยการจัดระบบให้มีแหล่งน้ าใกล้เคียงกับหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร   
ท าให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ 
สามารถน าน้ าไปใช้อุปโภค-บริโภค  และท าการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจ   
และปลูกพืชสวนผัก   หรือ ปลูกพืชไร่และสวนผลไม้ในฤดูแล้ง  รวมทั้งการ
เลี้ยงสัตว์และการประมง       เป็นการสร้างอาชีพชาวชนบทและยกระดบั
รายได้  และคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาลเป็นระบบที่สามารถ
น าน้ าไปใช้ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าได้อย่างมีประสิทธิผล 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการประมาณ 20,000 ไร่ 
- แก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ และส่งเสริมการเกษตร 
- เพิ่มปริมาณน้้าส้าหรับอุปโภค—บริโภค ส าหรับราษฎร จ านวน   
  2,469 ครัวเรือน 
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
- สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพตามประเด็น 
  ยุทธศาสตรข์องจังหวัดขอนแก่น 
แผนงาน - งบประมาณ (ระยะด าเนินการ 5 ปี) 
1. ปี 2557  
    ด าเนินการเอง งบประมาณ 9.976 ล้านบาท  
 - งานเบ้ืองต้นและส่วนประกอบหัวงาน  
2. ปี 2558 
  ด าเนินการเอง  งบประมาณ 10.344 ล้านบาท 
  - งานเบ้ืองต้นและส่วนประกอบหัวงาน  
 จ้างเหมา  งบประมาณ  97.818 ล้านบาท 
  - โรงสูบ , ท่อส่งน้ าสาย MP 
3. ปี 2559 
 ด าเนินการเอง  งบประมาณ  78.000 ล้านบาท 
  - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้้าสาย RMP 
 จ้างเหมา  งบประมาณ  217.475 ล้านบาท 
  - ติดต้ังระบบเครื่องสูบน้้า, ก่อสร้างระบบส่งน้ าสาย LMP 
4. ปี 2560  
 ด าเนินการเอง  งบประมาณ 221.257 ล้านบาท 
  - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้้าสาย RMP,ระบบส่งน้ าสายซอยของ RMP 
  - ก่อสร้างระบบกระจายน้ าของสาย RMP ทั้งหมด  
 จ้างเหมา  งบประมาณ  173.795 ล้านบาท 
  - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้้าสาย LMP  
5. ปี 2561 
 ด าเนินการเอง  งบประมาณ 131.506 ล้านบาท 
  - ระบบท่อส่งน้้าสายซอยของ LMP,RMP และระบบกระจายน้ า 
 รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ   940,171,290.00 บาท 

ความก้าวหนา้ของโครงการ 
การด าเนินการเร่ืองที่ดิน 
 เร่ิมต้นโครงการครั้งแรกราษฎรยินยอมอุทศิที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์และยินยอมให้ทางราชการเข้าไปด าเนินการก่อสร้างโครงการฯได้ ต่อมาเมื่อต้น
ปีงบประมาณ 2558 กรมชลประทานมีนโยบายให้จัดซ้ือที่ดินส าหรับการก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดกลางทุกโครงการที่ก าลงัก่อสร้างและที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ ส าหรับ
โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าต าบลบ้านดง อยู่ระหว่างก่อสร้างรังวัด
แบ่งแปลนกรรมสิทธิ์ คาดวา่จะจ่ายค่าชดเชยทีด่ินได้ในปี 2559-2560  
การก่อสร้าง 
        ในปีงบประมาณ 2557 ด าเนินการเอง ก่อสร้างงานเบ้ืองต้นส่วนประกอบหัวงาน 
        ในปีงบประมาณ 2558  
              ด าเนินการเอง ก่อสร้างงานเบ้ืองต้นส่วนประกอบหัวงาน  
              งานจ้างเหมา ก่อสร้างสถานีสูบน้ าและระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ  
        ในปีงบประมาณ 2559  
             1. งานจ้างเหมา ระยะที่ 1 ก่อสร้างแล้ว 88.87 % อายุสัญญา 870 วัน 
ผ่านไปแล้ว 420 วัน 
             2. งานด าเนินการเอง ระยะที่ 2 ปี 2559 ได้รับงบประมาณ 78.000 ล้าน    
ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างโดย 
ฝ่ายก่อสร้างที่ 3  

ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 6                     
กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น 

โทร. 043-227340 ต่อ 25 
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