โครงการอางเก็บน้ําหวยแมยอนตอนบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
พระราชดําริ :
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความเปนมาของโครงการ :
- วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2548 นายคมสัน จิ ตมั่น สมาชิ กสภาองคการบริห ารส วนจังหวัดลํ าปาง เขต
อํ า เภอแม ท ะได ร อ งขอความอนุ เ คราะห ง บประมาณก อ สร า งอ า งเก็ บ น้ํ า แม ย อนตอนบน ผ า นที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรี นายพินิจ จันทรสุรินทร เพื่อแกไขปญหาภัยแลงและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่
- วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 นายกเทศมนตรีตําบลสิริราช ตําบลสันดอนแก อําเภอแมทะ ไดขอ
พระราชทานโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยแมยอนตอนบน และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯรับไวเปนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2254 ตามหนังสือที่ รล 0008.4/7251
- กรมชลประทานโดยสํานักงานกอสราง 2 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง จัดเขาแผนงานกอสราง
ในปงบประมาณ 2556

ที่ตั้งของโครงการ :
หมู 1 บานเสนดอนแกว ต.สันดอนแกว อ.แมทะ จ.ลําปาง
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตรทั้งในฤดูฝน และฤดูแลงของราษฎรบานสันดอนแกว หมูที่ 1
จํานวน 175 ครัวเรือน ประชากร 611 คน และบานแมวะ หมุที่ 3 จํานวน 237 ครัวเรือน ประชากร 761 คน
รวมทั้งสิ้น 412 ครัวเรือน ประชากร 1,372 คน
หนวยงานผูดําเนินงาน/หนวยงานที่เกี่ยวของ :
- สํานักนายกรัฐมนตรี
- สํานักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.)
- กรมชลประทาน

ผูไดรับประโยชน :
ราษฎรบานสันดอนแกว หมูที่ 1 จํานวน 175 ครัวเรือน ประชากร 611 คน และบานแมวะ หมุที่ 3
จํานวน 237 ครัวเรือน ประชากร 761 คน รวมทั้งสิ้น 412 ครัวเรือน ประชากร 1,372 คน
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
1. กอสรางทํานบดิน กวาง 8.00 ม. ยาว 247.00 ม. สูง 15.00 ม. ความจุระดับกักเก็บ
254,500 ลบ.ม.
2. กอสรางทางระบายน้ําลนแบบรางเท (สันทางระบายน้ําลน กวาง) 1 รางเท กวาง 100 ม.
ยาว 160.00 ม. สูง 1.20 ม.
3. กอสรางอาคารทอสงน้ําฝงซาย 0.50 ม. ยาว 100.00 ม.
4. ปลอยน้ําลงลําน้ําเดิมใหระบบเหมืองฝายตานทายน้ํา จํานวน 8 แทง ครอบคลุมพื้นที่ 1,679 ไร
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 1,179 ไร
4.1 ฝายบวกผักแวน(ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 517-877 ระวาง 4844 | พรอมเหมืองสงน้ําฝง
ขวา พื้นที่รับประโยชนประมาณ 229 ไร กอสรางโดยราษฎรบานสันดอนแกว ป 2548 สภาพปจจุบันใชการไดดี
4.2 ฝายตนนอต (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 518-879 ระวาง 4844 | พรอมเหมืองสงน้ําฝง
ขวา พื้นที่รับประโยชนประมาณ 150 ไร กอสรางโดยราษฎรบานสันดอนแกว ป 2547 สภาพปจจุบันมีตะกอน
ทับถมอยูเดิมหนาฝาย เมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกตองชวยกันขุดลอกเอาตะกอนออกเปนประจําทุกป
4.3 ฝายแพะปาตึง (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 516-883 ระวาง 4844 | พรอมเหมืองสงน้ํา
ฝงซาย พื้นที่รับประโยชนประมาณ 200 ไร กอสรางโดยราษฎรบานสันดอนแกว ป 2548 สภาพปจจุบันชํารุด
เสียหายใชการไดไมเต็มศักยภาพ มีปริมาณตะกอนตกทับถมอยูเต็มหนาฝาย บริเวณหูฝายทั้งสองขางูกน้ํากัด
เซาะเมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกราษฎรตองชวยกันซอมแซมและขุดลอกเอาตะกอนออกเปนประจําทุกป
4.4. ฝายตนขอย (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 516-887 ระวาง 4844 | พรอมเหมืองสงน้ําฝงซาย
พื้นที่รับประโยชนประมาณ 150 ไรกอสรางโดยราฎรบานสันดอนแกวและราษฎรบานแมวะ ป 2547 สภาพปจจุบัน
มีตะกอนทับถมอยูเต็มหนาฝาย
4.5 ฝายหนองบง (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 517-889 ระวาง 4844 | พรอมเหมืองสงน้ําฝงซาย
พื้นที่รับประโยชนประมาณ 250 ไร กอสรางโดยราษฎรบานสันดอนแกวและราษฎรบานแมวะ ป 2556 สภาพ
ปจจุบันใชการไดดี
4.6 ฝายหนองไผ (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 517-889 ระวาง 4844 | พรอมเหมืองสงน้ํา
ฝงซาย พื้นที่รับประโยชนประมาณ 250 ไร กอสรางโดยราษฎรบานสันดอนแกวและราษฎรบานแมวะ ป 2541
สภาพปจจุบันชํารุดทรุดโซมใชงานไมไดเต็มศักยภาพ มีตะกอนทับถมอยูเต็มหนาฝาย
4.7 ฝายน้ํายอย (ฝายคอนกรีต) กอสราง ป 2555 พื้นที่รับประโยชนประมาณ 250 ไร
4.8 ฝายทุงวังดิน (ฝายคอนกรีต) พิกัด 47 QNV 514-898 ระวาง 4844 | พรอมเหมืองสงน้ําฝงซาย
พื้นที่รับประโยชนประมาณ 200 ไร กอสรางโดยเทสบาลตําบลสิริราช ป 2550 สภาพปจุบันใชการไดดี
ผูดําเนินการ (หนวยการดําเนินการ) :
สํานักงานกอสราง 2 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน

ความสําเร็จของโครงการ : ผลลัพทของโครงการ (OUTCOME)
- ดานบวก
- สามารถสงน้ําชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 1,679 ไร ฤดูแลง 200 ไร ราษฎร 2 หมูบาน
จํานวน 412 ครัวเรือน บัญชีองคกรผูใชน้ําชลประทาน กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน หมายเลข
5205200202-2552-20-0008 ครอบคลุมพื้นที่ 1,679 ไร สมาชิก จํานวน 164 ราย
- สามารถแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่ลําหวยแมยอน เปนลําน้ําสาขาของลําหวยแมวะ
แมน้ําจาง และอยูในพื้นที่ลุมน้ําวัง
- ชวยเหลือน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและเปนแหลงเพาะพันธุปลา
- ดานลบ
- พื้นที่ปาแมจางใตฝงซายรับผลกระทบจากการกอสราง จํานวน 47-1-48.8 ไร ไดรับอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตามประกาศกรมปาไม ฉบับที่ 27/2555 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555
- ที่ตั้งทํานบดินและพื้นที่นําทวมอยูในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 2 และชั้น 4
- พืน้ ที่ราษฎรไดรับผลกระทบและสละที่ดินเพื่อการกอสรางจํานวน 7 ราย
ที่มาของขอมูล :
- สํานักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.) - สํานักงานกอสราง 2 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน
ผูที่เกี่ยวของ :
- สํานักงานกอสราง 2 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน

