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กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แผนงาน/โครงการของรัฐ 
1.ชื่อโครงการ  

     ชื่อภาษาไทย โครงการระบบกระจายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านสรา้งแก้ว(P2) โครงการเขื่อนลำโดมใหญ ่

     ชื่อภาษาอังกฤษ Water distribution system project on the left Ban Sang Kaew Pumping Station  

 (P2) Lam Dome Yai Dam Project 

 
2.เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 เหตุผลความจำเป็น 

เน่ืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ และมีราษฎร  ประมาณ  1  ใน  3  ของประเทศ  ซึ่งมีปัญหาในการขาดแคลน
น้ำเพ่ือการเกษตร  และอุปโภค - บริโภค อีกมาก การพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือการเกษตรดังกล่าวข้างต้น  
ที่ผ่านมายังมีพ้ืนที่จำกัด  รัฐบาลมีความพยายามในการที่จะนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้  แต่ยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

 ดังน้ัน  สำนักงานพลังงานแห่งชาติ  จึงได้เสนอโครงการโขง  ชี  มูล  เข้าบรรจุในแผนงานของโครงการน้ำพระทัยจากใน
หลวง  เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวพระราชดำริ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2531 เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของราษฎร  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพลังงาน  จงึได้เสนอโครงการโขง  ชี  มลู  ให้  ครม.  อนุมัติเมื่อวันที่  8  
เมษายน  พ.ศ. 2532  โดยมอบหมายให้กรมพัฒนา และส่งเสริมพลงังานเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างต้ังแต่ปี  2532  เป็นต้นมา โดย
ประเมินวงเงินทั้งสิ้นของโครงการประมาณ 12,892,000,000 บาท แบ่งแผนการดำเนินการไว้เป็น 3 ระยะ รวม 19 ปี ต้ังแต่ปี 
2532 ถึงปี 2550    

ต่อมาเมื่อปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการซับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ตามพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
มาตรา 42(2) ได้กำหนดให้โครงการโขง-ชี-มูล ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานโอนมาเป็นของกรมชลประทาน ในการน้ี
สำนักงานชลประทานที่ 7  มีงานโครงการโขง-ช-ีมูล และโครงการขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จำนวน  6  โครงการ  
ดังน้ี 

โครงการ โขง-ชี-มูล 4 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการฝายยโสธร  บ้านหงส์ทอง  ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  
และบ้านหนองหอย  ตำบลเข่ืองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 
2.  โครงการฝายธาตุน้อย  บ้านคำไฮ  ตำบลธาตุน้อย  อำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
3.  โครงการฝายลำโดมใหญ่  บ้านสร้างแก้ว  ตำบลโพธ์ิไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร 

             จังหวัดอุบลราชธานี 
4. โครงการฝายลำเซบก  บ้านโอด  ตำบลท่าเมือง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
โครงการขนาดกลางในลำน้ำสาขาอีก  2  โครงการ ได้แก ่

 
1.  โครงการฝายอำนาจเจริญ  บ้านข่าโคม  ตำบลปะอาว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

  2.  โครงการฝายลำเซบาย  บ้านสร้างถ่อ  ตำบลสร้างถ่อน้อย  อำเภอหัวตะพาน   
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กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ซึ่งโครงการระบบกระจายน้ำฝายลำโดมใหญเ่ป็นงานที่ดำเนินการต่อจากงานที่ไห้รับโอนมาในครั้งน้ัน 
      2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 การดำเนินโครงการก่อสร้างฝายลำโดมใหญแ่ละระบบกระจายน้ำ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

- เก็บกักน้ำในลำโดมใหญ่ เพ่ือส่งน้ำให้กับพ้ืนที่การเกษตร ด้านเหนือฝายไปทั้งสองฝั่งของลำน้ำ 
- เพ่ือยกระดับน้ำให้สูงสุดเท่าท่ีจะกระทำได้ โดยไม่ให้เกิดน้ำและทำความเดือนร้อนแก่พ้ืนที่สองฝั่ง เพ่ือที่จะนำน้ำที่

เก็บกักได้สูบไปช่วยพ้ืนที่เพาะปลูก 
- ผลักดันน้ำท่ีเก็บกักได้ไปในลำน้ำสาขาเพ่ือให้ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บรโิภค และเพ่ือการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี 
- ควบคุมการระบายน้ำไปทางท้ายของฝาย ตามปริมาณท่ีต้องการเพ่ือการใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี 
- เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ แหล่งท่องเท่ียว และใช้ในการอุปโภค-บริโภคของราษฎรทัง้สองลำน้ำได้อีกด้วย 

3.สาระสำคัญของโครงการ 

ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบทั้งโครงการ ได้แก่ งานถนนเข้าหัวงาน กม. 0+000 ถึง กม. 1+300และงาน
ท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ รวมความยาวประมาณ 15,863 เมตร แบ่งเป็น 7 สายดังน้ี 

 1.สายใหญ่ฝั่งซ้าย MP1   จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+768   

 2.สายใหญ่ฝั่งซ้าย MP2   จาก กม. 0+000 ถึง กม. 7+797 

 3.สายซอย 1L-MP2       จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+011 

 4.สายซอย 2L-MP2       จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+560 

 5.สายซอย 3L-MP2       จาก กม. 0+000 ถึง กม. 2+000 

 6.สายซอย 1R-3L- MP2  จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+152 

 7.สายซอย 2L-3L-MP2    จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+575 

4.ผู้ดำเนินการ (หน่วยงานดำเนินการ) 

 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่ 7  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  

5.สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)  
      เฉพาะจังหวัด           ทั่วประเทศ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร โพธ์ิไทร 

6.ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบทั้งโครงการ ได้แก่ ท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ รวมความยาว
ประมาณ 15,863 เมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3  ปี (พ.ศ.2566 – 2568 
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กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7.ผลผลิตของโครงการ (OUTPUT)  

 ระบบคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบทั้งโครงการ ได้แก่ ถนนเข้าหัวงาน กม. 0+000 ถึง กม. 1+300และท่อส่งน้ำฝั่ง
ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ รวมความยาวประมาณ 15,863 เมตร แบ่งเป็น 7 สายดังน้ี 

 1.สายใหญ่ฝั่งซ้าย MP1   จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+768   

 2.สายใหญ่ฝั่งซ้าย MP2   จาก กม. 0+000 ถึง กม. 7+797 

 3.สายซอย 1L-MP2       จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+011 

 4.สายซอย 2L-MP2       จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+560 

 5.สายซอย 3L-MP2       จาก กม. 0+000 ถึง กม. 2+000 

 6.สายซอย 1R-3L-MP2   จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+152 

 7.สายซอย 2L-3L-MP2    จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+575  
 

8.ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)  
 -ด้านบวก 

ภายหลังเมื่อมีการก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึนประมาณ 10,637 ไร่ และระบบส่งน้ำไปยังพ้ืนที่
ทำการเกษตรของราษฎรในพ้ืนทีส่ามารถช่วยเหลือราษฎรจำนวน 980  ครัวเรือน 

-ด้านลบ 
 - โครงการน้ีราษฎรทั้งหมดมีการอุทิศเสียสละที่ดินในการก่อสร้างระบบส่งน้ำ 
 

9.ผลกระทบและมาตรการป้องกัน (IMPACT)  
 -ด้านบวก 

    - แจ้งเรื่องการเข้าปฏิบัติงานต่อนายอำเภอพิบูลมังสาหาร  และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิไทร  เพ่ือแจ้งเรื่องให้
ราษฎรทราบ เป็นการลดปัญหาผลกระทบต่อประชาชนที่อาจไม่เข้าใจ จนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ 

   - จากการมีน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอในการทำการเกษตรซึ่งจะส่งผลในเรื่องผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน และจะทำให้
ราษฎรในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการทำเกษตร 

-ด้านลบ 
                 - โครงการน้ีได้ประชุมชี้แจงให้ราษฎรในพ้ืนที่เข้าใจแล้ว โดยราษฎรในพ้ืนที่ยินยอมอุทิศเสียสละที่ดินเพ่ือดำเนินการ
ก่อสร้างแล้ว 
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กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ผลผลิต  การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
   

กิจกรรม การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ    กิจกรรมย่อย โครงการชลประทานขนาดกลาง 
- จำนวนเงิน (ท้ังโครงการ) 700,000,000 บาท 
     

  ผูกพัน  ปี ✓ ต่อเนื่อง 3 ปี  ปีเดียว 
     

- ท่ีมาของเงิน ✓ งบประมาณปกติ   งบประมาณจังหวัด 
      

  งบประมาณเงินกู้  อื่น ๆ ระบ ุ  
        

ปีดำเนินการ จ้างเหมา (บาท) ค่าควบคุมงาน(บาท) ดำเนินการเอง(บาท) รวม 

ปีที่ 1(2566)   140,000,000 140,000,000 
ปีที่ 2(2567)   280,000,000 280,000,000 
ปีที่ 3(2568)   280,000,000 280,000,000 

รวม   700,000,000 700,000,000 

 

11.สอบถามข้อมูลได้ที่  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 
ช่ือ-สกุล นายสาธร  สาธุภาค 

ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางที ่7    สังกัด กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 

กรม ชลประทาน  E-mail Eng07.midscale@gmail.com 
โทรศัพท์ 045-906-220  โทรสาร 045-906-220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
    ลงชื่อ....................................ผู้จัดทำ                                                           ลงชื่อ.....................................ผู้รับรอง 
          (นายชัยณรงค์  ศรีราช)                                                                           (นายสาธร  สาธุภาค) 
        วิศวกรชลประทานชำนาญการ                                                                                  ผสก.7         
                  

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12.แผนที่โครงการ 
พิกัด       พิกัด UTM (E)  0515345  
ระวาง       พิกัด UTM (N)  1682624 
ชื่อลุ่มน้ำ      รหสัลุ่มน้ำ  05 
ประเภทโครงการ     ขนาดโครงการ  กลาง 
 

 

48  PWC 153-826 
6039 III  

ระบบส่งน ้ำ 
มูล 
  

พื้นที่ชลประทาน  10,637 ไร่   


