
 

แผนงาน/โครงการของรัฐ 

1. ช่ือโครงการ    

ชื่อภาษาไทย  อางเก็บน้ําแมสะลวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บานสหกรณแปลง 5 หมูท่ี  11  ตําบลปาตุม  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

2.เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1 เหตุผลความจําเปน   

เม่ือวันท่ี  2  กุมภาพันธ  2530  ราษฎรไดทูลเกลาถวายฎีกาถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี  ในคราวเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรท่ีศาลารวมใจสหกรณนิคมแปลง  2  ตําบลเข่ือนผาก  

อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือขอใหทางราชการชวยจัดหาน้ําใหกับราษฎรตําบลเข่ือนผากและตําบล

ใกลเคียง   

กรมชลประทานไดพิจารณาแนวทางชวยเหลือโดยการกอสรางเข่ือนแมสะลวม  บริเวณหมูท่ี  11  บาน

สหกรณแปลง  5  ตําบลปาตุม  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใชเปนแหลงเก็บกักน้ําสําหรับการเพาะปลูก  

การอุปโภค บริโภค และสงน้ําใหกับฝายแมสะลวมซ่ึงประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรเปนประจําทุกป   

สํานักชลประทานท่ี 1 ไดเสนอโครงการเขาแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน (โครงการท่ีมีความสําคัญเรงดวนและพรอมท่ีดําเนินการ)  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเสนอคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุม ครม.สัญจร  เม่ือวันท่ี  15  มกราคม  

2555 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบในหลักการแลว 

 2.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

          2.2.1. เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและเก็บกักน้ําในฤดูฝน ตอบสนองการใชน้ําท้ังในดานการเกษตร     

ดานอุปโภคบริโภคและปองกันน้ําปาไหลหลากไมใหเขาทวม พ้ืนท่ีทางการเกษตร และบานเรือนของราษฎร 

          2.2.2. เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมงัด ,ลุมน้ําปง แกปญหาการขาดแคลนน้ําทางดานการเกษตร

อําเภอพราวในฤดูแลง 

          2.2.3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศ  เพ่ิมพ้ืนท่ี

เพาะปลูก และเปนแหลงทองเท่ียวของราษฎรบริเวณใกลเคียง 

          2.2.4. เพ่ือหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีบานสหกรณแปลง 5  ตําบลปาตุม  อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหมรวมประมาณ  10,000 ไร 

 

3.สาระสําคัญของโครงการ 

 3.1 กอสรางสวนประกอบอ่ืน  ประกอบดวย  งานถากถางปาและปรับพ้ืนท่ีบริเวณหัวงาน  27  ไร ,  

งานรั้วลวดหนามบริเวณหัวงานพรอมประตูทางเขา  610  ม. , งานเสาธงและปายชื่อโครงการ  2  แหง , งาน

ระบบประปาภายในบริเวณหัวงาน  1  งาน , งานบานพักและอาคารท่ีทําการพรอมสวนประกอบอ่ืน  6  หลัง , 

งานถนนเขาหัวงานและถนนภายในบริเวณโครงการ  900  ม. และงานขยายเขตไฟฟาแรงสูงแรงต่ํา  1  งาน 



 
3.2  กอสรางเข่ือนดินประเภท Zone  Type สันทํานบดิน กวาง 9.00 เมตร ยาว 735  เมตร          

สูง 32.00 เมตร  ความจุท่ีระดับเก็บกัก  16.24  ลานลูกบาศกเมตร 

3.3  กอสรางอาคารระบายน้ําลน (ต้ังอยูฝงซายของลําน้ํา) ชนิด Ogee Crest สันฝายยาว 43.00 เมตร         

สูง 5.00 เมตร ความยาวของอาคารระบายน้ําลน 180 เมตร  สามารถระบายน้ําไดสูงสุด  197.00  ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที 

3.4  กอสราง River  Outlet  (ตั้งอยูฝงขวาของลําน้ํา) ชนิดทอเหล็กเหนียวหุมดวยคอนกรีต 

(Concrete Steel Liner) เสนผานศูนยกลาง  1.00 เมตร  ยาว 194.00  เมตร  สามารถระบายน้ําไดสูงสุด     

7.7  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

  3.5  กอสราง Canal  Outlet (ตั้งอยูฝงซายของลําน้ํา) ชนิดทอเหล็กเหนียวหุมดวยคอนกรีต 

(Concrete Steel Liner)   เสนผานศูนยกลาง  1.00  เมตร ยาว 194.00  เมตร  สามารถระบายน้ําไดสูงสุด     

7.7  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 3.6  ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ  

4. ผูดําเนินการ  (หนวยงานดําเนินการ) 

 สํานักงานกอสราง  1  สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  กรมชลประทาน   

5. สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ  

              เฉพาะจังหวัด    ท่ัวประเทศ   

พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

เชียงใหม พราว ปาตุม 

6.ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

   โครงการอางเก็บน้ําแมสะลวม  ใชระยะเวลาดําเนินการกอสราง  4  ป (ป พ.ศ.2557-2560) ดังนี้ 

 -  งานกอสรางสวนประกอบอ่ืน  ดําเนินการในป  2557-2558 

 -  งานกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ  ดําเนินการในป  2557-2560 

 -  งานระบบสงน้ําและอาคารประกอบ  ดําเนินการในป  2559 

 

7.ผลผลิตของโครงการ(OUTPUT)  

 7.1  รั้วลวดหนามบริเวณหัวงานพรอมประตูทางเขา  610  ม. 

7.2  เสาธงและปายชื่อโครงการ  2  แหง  

7.3  ระบบประปาภายในบริเวณหัวงาน  1  งาน 

7.4  บานพักและอาคารท่ีทําการพรอมสวนประกอบอ่ืน  6  หลัง  

7.5  ถนนเขาหัวงานและถนนภายในบริเวณโครงการ  1,500  ม.  

7.6  ระบบไฟฟาแรงสูงแรงต่ํา  1  งาน 

7.7  อางเก็บน้ํา ขนาดสันทํานบดิน  กวาง 9.00  เมตร  ยาว  735.00  เมตร สูง  32.00  เมตร            

พรอมอาคารประกอบ ความจุ 16.24 ลานลูกบาศกเมตร 



 
7.8  ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ 

8.ผลลัพธของโครงการ(OUTCOME) 

  ดานบวก 

 -  สามารถชะลอการไหลของน้ําและเก็บกักน้ําในฤดูฝน ตอบสนองการใชน้ําท้ังในดานการเกษตร 

           -  สามารถบรรเทาอุทกภัย ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมงัด ,ลุมน้ําปง แกปญหาการขาดแคลนน้ําทางดานการเกษตร  

           -  สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการเกษตร และเปนแหลงทองเท่ียวของราษฎรบริเวณใกลเคียง 

           -  สามารถสงน้ําใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตอําเภอพราว ในฤดูฝนได 10,000  ไร และฤดูแลงได 3,500 ไร 

 -  เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  และการอุปโภค  บริโภค  ใหแกราษฎร  จํานวน  27 หมูบาน  รวม 

4,072  ครัวเรือน  (19,500 คน) 

 ดานลบ 

-  ไมมี 

9.ผลกระทบและมาตรการปองกัน (IMPACT)  

  ดานบวก 

 - ทําใหมีน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรไดอยางท่ัวถึงและราษฎรมีน้ําใชเพ่ือการอุปโภค

บริโภคไดอยางเพียงพอ  สงผลใหราษฎรมีผลผลิตและรายไดตอปเพ่ิมข้ึน 

 ดานลบ 

 -  ไมมี 

 

 

 

10.ประมาณการคาใชจาย 

ผลผลิต  การจัดหาแหลงนํ้าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน 
   

กิจกรรม คากอสรางแหลงนํ้า กิจกรรมยอย กอสรางทํานบดินหัวงานและ

อาคารประกอบ 
   

 - จํานวนเงิน (ทั้งโครงการ) 670,000,000.- บาท 
     

  ผูกพัน 4 ป  ตอเน่ือง  ป  ปเดยีว 
     

- ที่มาของเงิน  งบประมาณปกต ิ   งบประมาณจงัหวัด 
      

  งบประมาณเงินกู  อ่ืน ๆ ระบ ุ  
        

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

ปที่ 1 (2557) 99,265,000 3,255,000 - รวม  102,520,000 

ปที่ 2 (2558) 184,450,000 3,310,000 - รวม  187,760,000 

ปที่ 3 (2559) 182,750,000 2,900,000 35,000,000 รวม  220,650,000 

ปที่ 4 (2560) 131,250,000 2,939,160 - รวม  159,070,000 

เผ่ือเหลือเผ่ือขาด - - - รวม    24,880,840 

รวม 597,715,000 12,404,160 35,000,000 รวม  670,000,000 



 
 

11.สอบถามขอมูลไดท่ี (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

ชื่อ-สกุล  นายสมเกียรติ เธียรธัญญกิจ 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง  1 

สังกัด   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง   

กรม   กรมชลประทาน  

E-mail   ridmidscale01@gmail.com  

โทรศัพท  0-5310-4581 

โทรสาร   0-5310-4582 

 

 

 

 

 

 

 

12.แผนท่ีโครงการ: อางเก็บน้ําแมสะลวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บานสหกรณแปลง 5 หมูท่ี  11  ตําบลปาตุม  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด  47  QNB  262-421     พิกัด UTM(E) 526200  

ระวาง  4847 IV-I   พิกัด UTM(N) 2142100  

ชื่อลุมน้ํา ปง    รหัสลุมน้ํา 06   

ประเภท  อางเก็บน้ํา   ขนาดโครงการ  กลาง  
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