
อําเภอโคกเจริญ

อําเภอหนองมวง
อําเภอสระโบสถ

อําเภอชัยบาดาล

อําเภอลําสนธิ

อําเภอทาหลวง

อําเภอพัฒนานิคม

อําเภอโคกสําโรง
อําเภอบานหมี่

อําเภอเมืองอําเภอทาวุง

• พื้นทีท่ั้งหมด     3.875 ลานไร หรือ ประมาณ  6,641 ตร.กม.

• พื้นทีก่ารเกษตร 2.716 ลานไร

• พื้นที่ ชป. 0.537 ลานไร

จังหวัดลพบรุี

คลองชัยนาท-ปาสกั

แมน้ําเจาพระยาแมน้ํานอย



โครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

1. โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสัก

2. โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม

3. โครงการอางเก็บน้ําซับตะเคียน

4. โครงการแกมลิงหนองสมอใส

5. โครงการอางเก็บน้ําหวยหิน

6. โครงการหวยยาง (บานหนองนา)



โครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดลพบรุี (ตอ)

7. โครงการอางเก็บน้ําบานหนองโพธิ์

8. โครงการอางเก็บน้ําหวยยางสาม

9. โครงการอางเก็บน้ําหวยแฟน

10. โครงการอางเก็บน้ําหวยยางหนึ่ง

11. โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ

12. โครงการปรับปรุงคายวชิราลงกรณ (จัดหาแหลงน้ํา)



1. โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสัก
เขื่อนหัวงานบานหนองบัว ตําบลหนองบัว อาํเภอพฒันานิคมสถานที่ตั้ง

19 กุมภาพันธ  2532 ใหกรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขือ่น

เก็บน้ําแมน้ําปาสัก
พระราชดําริ

9 มกราคม 2533 ครม. มีมตใิหทําการศึกษาความเหมาะสม สน. กปร. เปน

ศูนยกลางในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณดาํเนินการ

30 กันยายน  2542 กอสรางเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบแลวเสร็จ

25 พฤศจกิายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จเปดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์

พื้นที่รับประโยชน จังหวัดลพบุรี 57,800 ไร และจังหวดัสระบุรี 86,700 ไร รวม 144,500 ไร

โครงการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบรุี 30,000 ไร

อําเภอโคกสําโรง  จํานวน  10,000 ไร

อําเภอสระโบสถ   จํานวน  10,000 ไร

อําเภอโคกเจริญ   จํานวน  10,000 ไร

กอสรางแลวเสร็จ  ป  2552

โครงการขยายผล







2.2.โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ((วังแขมวังแขม))

เริ่มกอสราง ป 2540 แลวเสร็จ ป 2547ดําเนินการ

ตําบลมหาโพธิ ์ อาํเภอสระโบสถสถานทีต่ั้ง

กอสรางระบบชลประทาน จะแลวเสร็จ ป 2553

ปริมาณน้ํากักเก็บ 12 ลาน ลบ.ม

7,500 ไร

ชวงฤดูแลง 1,500 ไร

พื้นทีร่ับประโยชน



1. ผูที่บุกรุกในเขตโครงการจะไมไดรับการชดเชย หรอืเอกชน   

จะใหมีการชดเชยไมใชเงินงบประมาณแผนดิน

2. ระบบตองใชระบบของฝายกอน

3. ในพื้นที่ทําประโยชนจะตองสงเสริมทฤษฎีใหม

4. ในอนาคตจะตองขยายพื้นทีร่ับประโยชน

เปนโครงการที่นาสนับสนุน พระราชดําริ

โดยมีขอตกลง

นายนิยม       วรปญญา    สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลพบุร ีขอพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณ  ขอใหทรงรับโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม เปน 

“โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร”ิ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริเกษตรทฤษฎีใหม

ในพื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม



สํานักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณ ป 2545

สนับสนุนงบประมาณ ขดุสระน้ําใหเกษตรกรจํานวน  30 ราย  

งบประมาณ 3,204,000 บาท ดาํเนินการโดยโครงการชลประทานลพบุรี



สนับสนุนงบประมาณ  ใหสํานกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี

เปนเงนิ  200,000 บาท

1. ปจจัยการผลิต  ใหกับเกษตรกร  จาํนวน 30 รายๆ ละ 5,000 บาท

2. ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

 ฝกอบรม/ดูงาน > โครงการพฒันาพื้นที่บริเวณ 

วัดมงลงชัยพฒันา จ.สระบุรี

 ฝกอบรมการทําบัญชีครัวเรอืน

3. ติดตามผลการดําเนนิงาน

ป 2546



สนับสนุนงบประมาณ  ขดุสระเก็บน้ําใหกับเกษตรกร

เพิ่มเติมอีก  31 ราย งบประมาณ  4,153,400 บาท

ป 2547







3. โครงการอางเก็บน้ําซับตะเคียน
ตําบลเขาแหลม  อาํเภอชัยบาดาลสถานที่ตั้ง

ใหกรมชลประทานกอสรางอางเก็บน้าํซับตะเคียน 

(วังหินหนีบ) เมื่อวันที่  14 เมษายน  2520

พระราชดําริ

ดําเนินการ กอสรางเขือ่นดินกั้นลําหวยซับตะเคียนแลวเสร็จ ป 2533

7,830 ไร ในพื้นที่ตําบลมวงคอม ตําบลเขาแหลมพื้นที่รับประโยชน

กอสรางระบบสงน้าํแลวเสร็จ ป 2536

คลองสงน้าํสายใหญ 5 สาย ยาว 85 กม. ปจจุบันใชงานได
แตยังไมเต็มประสทิธิภาพ

ปญหา

ความจุ ปริมาณน้ํากักเก็บ 8.420 ลาน ลบ.ม.



4. โครงการแกมลิงหนองสมอใส

ตําบลบางลี่และตําบลทาวุง  อาํเภอทาวุงสถานทีต่ั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไดทรงมี

พระราชกระแสในคราวประชุมคณะกรรมการมลูนิธิชัยพฒันา  

เมื่อวันที่ 12 ธนัวาคม 2549 ใหดําเนนิการจัดทําแผนบริหาร

จัดการน้ําในพื้นที่และไดพระราชพระอนุมัตใิหดาํเนินโครงการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551

พระราชดําริ

ดําเนินการ แลวเสร็จป  2552

พื้นที่ประมาณ 100 ไร ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร เก็บกักน้ําได 

1,200,000 ลบ.ม.

ความจุ



1.ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมขังและอุทกภัยใน

บริเวณพื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร

2.เปนแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง 

ประมาณ 3,000 ไร

3.เปนแหลงแพรเพาะขยายพันธุสัตวน้ําจืด

4.เปนสถานที่พักผอนของชมุชนในพื้นที่ และ

บริเวณใกลเคียง

5.ชวยปองกนัปญหาการบุกรุกหนองน้ําสาธารณะ

ประโยชน







5. โครงการอางเก็บน้ําหวยหิน
ตําบลเขาแหลม  อาํเภอชัยบาดาลสถานทีต่ั้ง

ใหกรมชลประทานพิจารณาเก็บกักน้ําตอนบนของลําน้ํา

สาขาแมน้ําปาสักไวใหมาก เพือ่ไวใชในดานการเกษตร

และปองกันอุทกภัย (วันที่ 23 กมุภาพนัธ 2547 และ

วันที่ 25 สงิหาคม 2548

พระราชดําริ

ดําเนินการ กอสรางแลวเสร็จ ป 2549

1,400 ไรพื้นทีร่ับประโยชน



6. โครงการฝายหวยยาง (บานหนองนา)

มีพระราชดําริเมื่อ พ.ศ. 2522

กอสรางฝายหวยยางบานหนองนา

ตําบลพัฒนานิคม   อําเภอพัฒนานิคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2524

สถานทีต่ั้ง ตําบลพัฒนานิคม   อําเภอพัฒนานิคม

พระราชดําริ

ดําเนินการ



7. โครงการอางเก็บน้ําหนองโพธิ์

มีพระราชดาํร ิ 27 ตุลาคม 2524 กอสรางอางเก็บน้าํที่ 

ตําบลชองสาริกา  อาํเภอพฒันานคิม 

ดําเนนิการแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2525

700 ไร

มีการรัว่ซึม กาํลังดําเนินการตรวจสอบสาเหตแุละวิธีการแกไข

ทางดานธรณีวิทยา

ปญหา

สถานที่ตั้ง ตําบลชองสาริกา  อาํเภอพฒันานคิม

พระราชดําริ

ดําเนินการ

พื้นที่รับประโยชน



8. โครงการอางเก็บน้ําหวยยางสาม

มีพระราชดําริเมื่อ  พ.ศ. 2522 ใหกอสรางอางเก็บน้ํา

หวยยางสามในพื้นที่ ตําบลดีลัง อําเภอพัฒนานิคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ  ป พ.ศ. 2526 พื้นที่รับประโยชน   

2,000 ไร

สถานทีต่ั้ง ตําบลดีลงั    อําเภอพัฒนานิคม

พระราชดําริ

ดําเนินการ

พื้นที่รับประโยชน



9. โครงการอางเก็บน้ําหวยแฟน

มพีระราชดําริใหกรมชลประทานจัดหาแหลงเก็บกักน้ํา

เพือ่จัดหาน้ําใหกับพืน้ที่เพาะปลูกในเขตตาํบลเขาพระงาม 

เมือ่วันที่  26 มีนาคม  2524

มีการรั่วซึม กําลังดําเนินการตรวจสอบสาเหตุและวธิีการแกไขทางดาน

ธรณวีทิยา

ปญหา

สถานทีต่ั้ง ตําบลเขาพระงาม    อําเภอเมอืงลพบุรี

พระราชดําริ

พื้นทีร่ับประโยชน

ดําเนินการ ดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จ ป 2526

1,000 ไร

ความจุ ปรมิาณน้ําเก็บกัก 1.900 ลาน ลบ.ม. สงน้ําเพือ่การอุปโภค – บริโภค



10. โครงการอางเกบ็น้ําหวยยางหนึ่ง

มีพระราชดําริ พ.ศ. 2522 ใหกอสรางอางเก็บน้ํา

หวยยางหนึ่ง

ตําบลพัฒนานิคม   อําเภอพัฒนานิคมสถานทีต่ั้ง

ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ป 2526

1,500 ไร

พระราชดําริ

ดําเนินการ

พื้นทีร่ับประโยชน



11. โครงการอางเกบ็น้ําหวยใหญ
ตําบลเขาพระงาม  อาํเภอเมืองลพบุรีสถานทีต่ั้ง

ใหกรมชลประทานจัดหาแหลงเก็บกักน้ําใหกับพืน้ที่

เพาะปลูกในเขตตําบลเขาพระงาม เพือ่จัดหาน้ํา

เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2524

พระราชดําริ

ดําเนินการ

พื้นทีร่ับประโยชน 4,000 ไร

ความจุ

กอสรางแลวเสร็จ ป 2529

ปริมาณน้ําเก็บกัก 7.600 ลาน ลบ.ม. สงน้าํเพือ่การอุปโภค - บรโิภค



พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงใหกรมชลประทาน

จดัทําแหลงน้ําเก็บกักน้ําในคายวชิราลงกรณ (กรมรบพิเศษที่ 1)

เมือ่วันที่ 6 กุมภาพันธ 2528

- สงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค

- สูบน้ําจากคลองอนุศาสนนันท (ชัยนาท-ปาสัก) เขามาเสริม

ในฤดูแลง         

200 ไร  ใชการไดไมเตม็ประสิทธิภาพพื้นทีร่ับประโยชน

12. โครงการปรับปรุงคายวชิราลงกรณ (จัดหาแหลงน้ํา)

บานปาหวาย  ตําบลปาตาล อําเภอเมอืงลพบุรีสถานทีต่ั้ง

พระราชดําริ



แผนการดําเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปงบประมาณ 2553

จงัหวัดลพบุรี  ไดสนับสนุนงบประมาณขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ในพื้นที่โครงการ จํานวน  3 โครงการ

1. โครงการอางเก็บน้ําซับตะเคียน   เกษตรกรจํานวน   70 ราย

2. โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ (วังแขม) เกษตรกรจํานวน 90 ราย

3. โครงการแกมลิงหนองสมอใส   เกษตรกรจาํนวน  55 ราย

รวมงบประมาณ   10,000,000 บาท

งบรายจายประจําป  6,906,900 บาท

งบเงินกู  3,093,100 บาท


