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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน   
(RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน  (นายทองเปลว  กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงาน
และงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา  ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่าง ๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ  โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง  
(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มี
พ้ืนที่ 7,708,378 ไร่ หรือประมาณ  12,333 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประมาณ 
ร้อยละ 79  มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา มีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 19 โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณ์ล้อมรอบ 
ทั้ง 3 ด้าน จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ห่างกรุงเทพ 346 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ อ าเภอวังโป่ง 

อ าเภอชนแดน อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดเลย  
-    ทิศใต ้  ติดต่อ จังหวัดลพบุรี 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดชัยภูม ิและจังหวัดขอนแก่น 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัด มีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่ม
ในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 19.9 - 29.9 25.8 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 70.5 - 98.8  90.3 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 0.18 - 1.19  0.59 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 892.8 - 910.7  901.8 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 1,012.1 - 1,611.5  1,210.2 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส่วนวางโครงการที ่3 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดเพชรบูรณ์  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7,708,378 ไร่ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใน 5 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าโขง  ลุ่มน้ าชี 
ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และลุ่มน้ าป่าสัก ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ าป่าสัก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ าแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 4,439,202 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 58 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 31 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงใน
ตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) รอ้ยละ 

พ้ืนที่ป่า          2,665,917  34.58 
พืชไร่          2,385,175  30.94 
พ้ืนที่นา          1,318,360  17.1 
ไม้ยืนต้น            389,075  5.04 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            349,703  4.53 
ไม้ผล            319,789  4.14 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด            160,636  2.08 
พ้ืนที่น้ า             50,375  0.65 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์             28,939  0.37 
ไร่หมุนเวียน             17,166  0.22 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า               7,836  0.1 
พืชสวน               6,985  0.09 
พ้ืนที่ลุ่ม               5,772  0.07 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม               2,652  0.03 

 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ (Agri Map 2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเนื้อที่ร้อยละ 45.78 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง              3,529,185  45.78 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง              2,606,340  33.81 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม              1,495,441  19.40 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด                  68,516  0.88 
กลุ่มชุดดินผสม                    8,896  0.11 

ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 293,183 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
111,903 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 995,331 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อท าการค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ านวนประชากรในอนาคต  
อีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
ร้อยละ 2.44 ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,019,636 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลังโดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2551 - พ.ศ.2560)  
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 995,331 
2565 1,001,352 
2570 1,007,410 
2575 1,013,505 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,019,636 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ ์(Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 78,916 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 
35 ของประเทศ และล าดับที่ 6 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 67.43 และภาค
เกษตรร้อยละ 32.57   โดยมีรายได้เฉลี่ย 21,350 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 293,183 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
111,903 ครัวเรือน หรือร้อยละ 38.17 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 547 537 546 
ข้าวนาปรัง 524 550 575 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 682 601 708 
มันส าปะหลัง 3,562 3,510 3,399 
อ้อย 11,110 9,100 9,580 
ยางพารา 126 135 148 
ปาล์มน้ ามัน 490 497 541 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 ลุ่มน้้ำ (ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมกำร
อุทกวิทยำแห่งชำติ)  โดยมีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที่ส้ำคัญแยกตำมลุ่มน้้ำต่ำง ๆ ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าป่าสัก เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ได้แก่บริเวณตอนกลำงของจังหวัดหรือพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของอ้ำเภอหล่มเก่ำ อ้ำเภอหล่มสัก อ้ำเภอเมือง  อ้ำเภอหนองไผ่ อ้ำเภอบึงสำมพัน อ้ำเภอวิเชียรบุรี และ
อ้ำเภอศรีเทพ มีแม่น้้ำที่ส้ำคัญ คือ แม่น้้ำป่ำสัก ซึ่งไหลทอดตัวยำวลงมำตั้งแต่ทิศเหนือสู่ทิศใต้รวมควำมยำว
ที่ไหลผ่ำนจังหวัดเพชรบูรณ์ประมำณ  350 กิโลเมตร  นอกจำกนี้ยังมีล้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำป่ำสัก ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นล้ำน้้ำสำยสั้น ๆ แยกมำจำกทำงตะวันตกและตะวันออก ล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ ห้วยน้้ำพุ่ง  

ห้วยสะดวงใหญ่  ห้วยน้้ำชุน  ห้วยป่ำเลำ ห้วยป่ำแดง ห้วยนำ คลองเฉลียงลับ  คลองล้ำกง ห้วยเล็ง 
ห้วยเกำะแก้ว ห้วยหวำย 

- ลุ่มน ้าน่าน อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด หรือพ้ืนที่บริเวณทิศตะวันตกของอ้ำเภอ
เขำค้อ  อ้ำเภอวังโป่ง และอ้ำเภอชนแดน ล้ำน้้ำต่ำง ๆ มีทิศทำงกำรไหลไปทำงทิศตะวันตกสู่แม่น้้ำน่ำน  
มีล้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำน่ำนที่ส้ำคัญคือ ล้ำน้้ำเข็ก ซึ่งจะไหลไปบรรจบกับแม่น้้ำวังทอง ที่จังหวัดพิษณุโลก 

และคลองบุษบงซึ่งจะไหลเข้ำสู่ลุ่มน้้ำน่ำนตอนล่ำงบริเวณจังหวัดพิจิตร 

- ลุ่มน ้าชี อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดบริเวณพ้ืนที่อ้ำเภอน้้ำหนำวครอบคลุมพ้ืนที่
เป็นพ้ืนที่ต้นน้้ำของแม่น้้ำชี มีล้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำชีที่ส้ำคัญ คือ ล้ำน้้ำเชิญ และต้นแม่น้้ำพอง ล้ำน้้ำต่ำง ๆ 

จะไหลไปทำงทิศตะวันออกสู่แม่น้้ำชี 

- ลุ่มน ้าเจ้าพระยา อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดหรือพ้ืนที่บริเวณทิศตะวันตกของ
อ้ำเภอบึงสำมพัน  และอ้ำเภอวิเชียรบุรี   มีล้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำเจ้ำพระยำที่ส้ำคัญคือ  ห้วยวังใหญ่ 
และห้วยยำงรำก ล้ำน้้ำต่ำง ๆ จะไหลไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

- ลุ่มน ้าโขง พ้ืนที่อยู่ทำงตอนบนของจังหวัด บริเวณอ้ำเภอน้้ำหนำว ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ 
และป่ำไม ้เป็นแหล่งต้นน้้ำของน้้ำเลย ซึ่งไหลไหลไปทำงทิศเหนือสู่แม่น้้ำโขง 
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รูปที ่2-1 ล้ำน้้ำและระบบล้ำน้้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่มีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั้งสิ้น 225 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน้้ำได้ 195.20 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร พ้ืนที่ชลประทำน 158,163 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที ่2-1 ,ตำรำงที ่2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 10                 45                 55                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 180.90           5.63               186.53             
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 80,332           80,332             
2.แก้มลิง
  - จ้านวน (แห่ง) 33                 33                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 6.93               6.93                
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                 
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) 3                  65                 68                  
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 38,642           38,642             
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) 1                   1                    
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                 
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 24                 24                  
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 34,839            34,839             
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 3                   3                    
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 4,350              4,350              
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1                   1                    
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                 
8.อ่ืน ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) 40                 40                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.74               1.74                
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                 
รวมทุกประเภท
  - จ านวน (แห่ง) -                13                 212                225                
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) -                180.90           14.30             195.20            
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                118,974          39,189            158,163            
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รูปที่ 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1  อ่างเก็บน ้าห้วยป่าแดง  ป่าเลา  เมือง 20.70        12,937           2512 2521
2  อ่างเก็บน ้าคลองเฉลียงลับ  นาป่า  เมือง 7.85          6,059             2531 2539
3  อ่างเก็บน ้าห้วยป่าเลา  ป่าเลา  เมือง 8.40          1,094             2549 2551
4  อ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่   ห้วยใหญ่  เมือง 13.25        8,278             2549 2553
5  อ่างเก็บน ้าคลองห้วยนา  ป่าเลา  เมือง 5.65          3,600             2552 2555
6  อ่างเก็บน ้าห้วยขอนแก่น  ห้วยไร่  หล่มสัก 30.20        13,364           2531 2537
7  อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าก้อ  ห้วยไร่  หล่มสัก 20.58        10,500           2551 2554
8  ฝายศรีจันทร์  ท่าอิบุญ  หล่มสัก 5,646             2524 2527
9  ฝายฝ่ังซ้ายแม่น ้าป่าสัก  ห้วยไร่  หล่มสัก 29,730           2497 2512
10 ฝายวังโป่ง วังโป่ง วังโป่ง 3,266             2527 2527
11 อ่างเก็บน ้าคลองล้ากง วังท่าดี หนองไผ่ 48.51        21,000           2552 2555
12 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าชุนใหญ่ แคมป์สน เขาค้อ 7.52          3,500             2553 2555
13 อ่างเก็บน ้าห้วยเล็ง โคกปรง วิเชียรบุรี 17.20        2555 2558

รวม 179.86       118,974          

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2-3 พบว่ำพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 60 มีปัญหำภัยแล้งในระดับต่้ำ บริเวณอ้ำเภอเมือง อ้ำเภอหล่มสัก อ้ำเภอเขำค้อ  
อ้ำเภอชนแดน อ้ำเภอวังโป่ง อ้ำเภอหนองไผ่ และอ้ำเภอวิเชียรบุรี มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปำนกลำงประมำณร้อยละ 35 

บริเวณอ้ำเภอหล่มสัก อ้ำเภอหล่มเก่ำ อ้ำเภอชนแดน อ้ำเภอศรีเทพ มีบำงส่วนโดยเฉพำะพ้ืนที่ ๆ ห่ำงไกลแหล่งน้้ำที่
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ในเขต อ้ำเภอหล่มสัก และอ้ำเภอศรีเทพ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  
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  รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่มำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภำพกำรเกิดอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์  แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณ 
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำตอนบนและล้ำน้้ำสำขำต่ำง ๆ  และอุทกภัยที่เกิดในพ้ืนที่รำบลุ่ม  กำรเกิดอุทกภัยในลักษณะแรก 
จะเกิดจำกกำรที่มีฝนตกหนักและน้้ำป่ำไหลหลำกจำกต้นน้้ำลงมำมำกจนล้ำน้้ำสำยหลักไม่สำมำรถระบำยน้้ำได้ทัน   

ท้ำให้เกิดน้้ำหลำกอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกพ้ืนที่รับน้้ำมีควำมชันสูง ซึ่งนอกจำกภำวะน้้ำหลำกฉับพลันแล้วยังมี 
ควำมเสี่ยงต่อเหตุกำรณ์ดินถล่มอีกด้วย พ้ืนที่ที่เกิดน้้ำท่วมเป็นประจ้ำได้แก่ อ้ำเภอหล่มเก่ำ อ้ำเภอหล่มสัก และ 

อ้ำเภอเมือง โดยส่วนลักษณะที่สองจะเกิดบริเวณที่เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม บริเวณอ้ำเภอหนองไผ่  อ้ำเภอวิเชียรบุรีและ  

อ้ำเภอศรีเทพ โดยเฉพำะในเขตลุ่มน้้ำป่ำสัก สภำพน้้ำท่วมเกิดจำกปริมำณน้้ำจ้ำนวนมำกที่ไหลมำจำกตอนบน  ไหล
ล้นตลิ่งสองฝั่งแม่น้้ำป่ำสัก  เข้ำท่วมพ้ืนที่อยู่อำศัยและพ้ืนที่กำรเกษตร  โดยปกติจะใช้เวลำท่วมขังประมำณ  
5 ถึง 10 วัน  เนื่องจำกล้ำน้้ ำบริเวณดังกล่ำวแคบและคดเคี้ยว  นอกจำกนี้หำกเป็นช่วงเวลำที่ อ่ำงเก็บน้้ ำ 
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์เก็บกักน้้ำไว้เต็มควำมจุ  จะท้ำให้น้้ำเอ่อมำถึงอ้ำเภอศรีเทพ หำกเกิดน้้ำหลำกในเวลำดังกล่ำว 
จะท้ำให้เกิดน้้ำไหลล้นตลิ่งยำวนำนยิ่งขึ้น 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำกของจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA) พ.ศ.2556   พบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้ำท่วมซ้้ำซำกน้อยและ 
เสี่ยงปำนกลำงและมีพ้ืนที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่น้้ำป่ำสัก  ดังแสดงใน
รูปที่ 2-4 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้้ำท่วมซ้้ำซำก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่มำ : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย  
โดยครอบคลุมปัญหำน้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพ้ืนที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์มี พ้ืนที่ เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ 
(Area Base) จ้ำนวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหำน้้ำท่วมลุ่มน้้ำป่ำสัก มีพ้ืนที่ประมำณ 2,116,006 ไร่ อยู่ทำง
ตอนกลำงของจังหวัด ไปตำมล้ำน้้ำแม่น้้ำป่ำสัก ครอบคลุมอ้ำเภอหล่มสัก อ้ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ้ำเภอหนองไผ่ 
อ้ำเภอบึงสำมพัน อ้ำเภอวิเชียรบุรี และอ้ำเภอศรีเทพ ดังแสดงในรูปที่ 2-5 

 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้้ำท่วมของจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องมีกำรบูรณำกำร
ร่วมกันทุกภำคส่วน ทั้งมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงและใช้สิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำไม้ต้นน้้ำ กำรจัดท้ำ
แหล่งน้้ำชุมชน ต่ำง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทำนมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบโดยกำรจัดท้ำแหล่ง  
เก็บกักน้้ำทำงตอนบนและล้ำน้้ำสำขำต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทั้งภัยแล้งและ อุทกภัยในพ้ืนที่เพำะปลูก
มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกระจำยน้้ำ รวมถึงกำรเก็บน้้ำในล้ำน้้ำ ซึ่งมีทั้งโครงกำรทั้งขนำดกลำงและขนำดเล็ก 
ตำมล้ำดับควำมส้ำคัญต่อไป 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม
หลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้าย
น ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 54.49 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิม
เป็น 54.82 ,55.16 และ 55.83 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล  25 ลุ่มน ้าและแบบจ้าลองน ้าท่วม 
น ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัด
เพชรบูรณ์กับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์  จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษา 
ระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เท่ากับ   725.56  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝน
เพาะปลูกเต็มพื นที ่ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอก
เขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวม 
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ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้า
เพ่ือการเกษตร เท่ากับ  2,743.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี   และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 
 2,946.32 , 3,060.99 และ 3,089.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 12.09 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 12.69 , 13.30 และ 14.50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 54.49                54.82                55.16                55.83                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 725.56              725.56              725.56              725.56              
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 193.97              396.79              511.46              540.28              
  - นอกเขตชลประทาน 2,549.53            2,549.53            2,549.53            2,549.53            
  - รวม 2,743.50            2,946.32            3,060.99            3,089.81            

4 อุตสาหกรรม 12.09                12.69                13.30                14.50                
รวม 3,535.64           3,739.40           3,855.00           3,885.70           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรน ้ามีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ใช้ชื่อว่า แผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยงัคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 

 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                            บทที่ 4 
จังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                                                                    แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-2 

4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 

5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย 

และ อุตรดิตถ ์ มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”  และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน   
2)   พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
3)   พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  อารยธรรม สังคม กีฬาและสุขภาพ 
4)   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” มุ่งส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น  พร้อมการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน ให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง 
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5) ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง

ความพร้อมต่อ AEC 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 149 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 33 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 116 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 170.36 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 282,380 ไร่ ใช้วงเงินรวม 12,600.8806 ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตารางที ่4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -              

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) -              

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 18               10               5                33               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 53.30           62.88           31.20           147.38          

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 157,380        88,500         23,500         269,380        

  - วงเงิน (ล้านบาท) 5,382.50       3,995.50       886.00         10,264.00      

3. ขนาดเล็ก

  - จ านวน (โครงการ) 52               64               116             

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 7.68             15.06           22.74           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 8,000           5,000           13,000         

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,078.40       1,258.48       2,336.88       

รวมทุกขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 70               74               5                149             

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 60.98           77.94           31.20           170.12         

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 165,380        93,500         23,500         282,380        

  - วงเงิน (ล้านบาท) 6,460.90       5,253.98       886.00         12,600.88     

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนอง 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 137 และ 12 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์  สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลน
น ้าและน ้าท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง 33             10,264                    33             10,264.00    

ขนาดเล็ก 104            2,107.56                 12             229.32 116            2336.88

รวม 137            12,371.56                12             229 149            12600.88

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวม(การสร้างความม่ันคงของน้ า (การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำก้อ น ้ำก้อ หล่มสัก 13,000 -            2557 2561 409.8007       

2 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยท่ำพล ท่ำพล เมือง 12.82         2558 2561 379.0369       

3 ระบบส่งน ้ำห้วยขอนแก่น (ระยะท่ี 3) ห้วยไร่ หล่มสัก 13,880 -            2558 2561 283.6630       

4 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยเล็ง โคกปรง วิเชียรบุรี 16,000 -            2559 2561 240.0000       

5 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำคลองล้ำกง วังท่ำดี หนองไผ่ 50,000 -            2561 2568 950.5000       

6 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำเฮี ย บ้ำนเนิน หล่มเก่ำ 45,000 5.40          2561 2565 450.5000       

7 เพ่ิมศักยภำพกำรเก็บกักอ่ำงเก็บน ้ำคลองล้ำกง วังท่ำดี หนองไผ่ 8.00          2561 2561 140.0000       

8 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำชุนใหญ่ แคมป์สน เขำค้อ 6,000 -            2562 2564 150.5000       

9 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำชุนน้อย น ้ำชุน หล่มสัก 6,000 8.63          2562 2565 436.0000       

10 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยท่ำพล ท่ำพล เมือง 12,000 -            2562 2564 250.0000       

11 เพ่ิมศักยภำพกำรเก็บกักอ่ำงเก็บน ้ำเฉลียงลับ นำป่ำ เมือง -            2563 2563 130.0000       

12 ฝำยยำงบ้ำนพุเตย พุเตย วิเชียรบุรี 2,000 -            2563 2565 363.0000       

13 ฝำยยำงบ้ำนท่ำ ศรีเทพ ศรีเทพ 3,000 -            2563 2564 250.0000       

14 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนนำง่ัว นำง่ัว เมือง 6,000 4.80          2563 2565 350.0000       

15 อ่ำงเก็บน ้ำคลองน ้ำทิน ตะเบำะ เมือง 9,000 13.65         2563 2565 450.0000       

16 ระบบส่งน ้ำฝำยยำงบ้ำนท่ำ ศรีเทพ ศรีเทพ 10,000 -            2563 2564 250.0000       

17 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำชุนน้อย น ้ำชุน หล่มสัก 6,000 -            2563 2565 300.0000       

18 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำเฮี ย บ้ำนเนิน หล่มเก่ำ 4,500 -            2564 2565 250.0000       

19 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยนำ วังชมภู เมือง 5,000 -            2564 2565 300.0000       

20 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนธำรทิพย์ บุ่งน ้ำเต้ำ หล่มสัก 2,500 4.58          2565 2567 450.0000       

21 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนเสล่ียงแห้ง 3 หนองแม่นำ เขำค้อ 1,500 7.00          2565 2567 350.0000       

22 อ่ำงเก็บน ้ำคลองน ้ำลัด ชนแดน ชนแดน 2,000 3.00          2566 2567 150.0000       

23 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยยำง บ่อรัง วิเชียรบุรี 1,500 3.00          2566 2566 65.0000         

24 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำจำง บ้ำนโตก เมือง 1,500 3.00          2567 2569 350.0000       

25 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยชะเอม คลองกระจัง ศรีเทพ 1,500 3.00          2567 2569 360.0000       

26 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยสะดวงใหญ่ ท่ำอิบุญ หล่มสัก 4,500 15.00         2567 2569 420.0000       

27 อ่ำงเก็บน ้ำคลองก้ำปำง ลำดแค ชนแดน 22,000 21.18         2568 2570 450.0000       

28 อ่ำงเก็บน ้ำคลองบ้ำนหวำย หนองย่ำง
ทอย

ศรีเทพ 1,500 3.12          2568 2570 450.0000       

29 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนปำกช่อง ปำกช่อง หล่มสัก 15,000 20.000       2570 2574 200.0000       

30 อ่ำงเก็บน ้ำ ห้วยน ้ำยำ ศิลำ หล่มเก่ำ 6,000 8.000         2570 2574 200.0000       

31 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำโกย นำซ้ำ หล่มเก่ำ 900 1.000         2570 2574 200.0000       

32 อ่ำงเก็บน ้ำ บ้ำนห้วยอีหม้อ หลักด่ำน น ้ำหนำว 1,000 1.500         2570 2574 200.0000       

33 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนหนองรำงช้ำง หนองแม่นำ เขำค้อ 600 0.700         2574 2574 86.0000         

รวม 269,380 147.38       10,264.0006   

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ดำดคอนกรีตคลองส่งน ้ำ พร้อมอำคำรประกอบคลองซอย 4 ขวำ โครงกำรฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำป่ำสักลำนบ่ำ หล่มสัก 2561 2561 5.0000 
2 ปรับปรุงร่องระบำยทรำย   โครงกำรฝำยศรีจันทร์ ท่ำอิบุญ หล่มสัก 0.07 2562 2562 25.0000 
3 ปรับปรุงร่องระบำยทรำย   โครงกำรฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น้ำป่ำสัก ห้วยไร่ หล่มสัก 0.17 2562 2562 45.0000 
4 ฝำยบ้ำนปำกห้วยขอนแก่น ตำลเด่ียว หล่มสัก 0.07 2562 2562 25.0000 
5 ฝำยบ้ำนภูทับเบิกพร้อมระบบส่งน ้ำ วังบำล หล่มเก่ำ 0.05 2562 2562 10.0000 
6 ฝำยคลองห้วยหวำย    สระกรวด ศรีเทพ 0.05 2562 2562 33.6620 
7 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำบ้ำนอ่ำงหิน พุทธบำท ชนแดน 0.09 2562 2562 20.0000 
8 ฝำยห้วยวังสำน คลองกระจัง ศรีเทพ 0.06 2562 2562 22.0000 
9 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยไคร้ นำซ้ำ หล่มเก่ำ 0.17 2562 2562 32.5899 
10 ฝำยคลองมะนำว คลองกระจัง ศรีเทพ 0.05 2563 2563 16.3810 
11 ฝำยบ้ำนน ้ำดุก ปำกช่อง หล่มสัก 0.01 2563 2563 13.0000 
12 ฝำยบ้ำนห้วยสวิงน้อย ช้ำงตะลูด หล่มสัก 0.01 2563 2563 16.0000 
13 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยกระแส เพชรละคร หนองไผ่ 0.47 2563 2563 28.1500 
14 อำคำรบังคับน ้ำคลองตะคร้อ หนองแจง บึงสำมพัน 2565 2565 18.0000 
15 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนเขำรวก  กันจุ บึงสำมพัน 0.40 2564 2564 27.3610 
16 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนโคกกรวด ยำงสำว วิเชียรบุรี 0.39 2564 2564 20.0000 
17 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนโนนดู่ บ่อไทย หนองไผ่ 1.27 2564 2564 15.0000 
18 อ่ำงเก็บน ้ำตะเคียนโพรง ยำงสำว วิเชียรบุรี 0.20 2564 2564 13.0000 
19 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยไคร้ นำซ้ำ หล่มเก่ำ 0.17 2565 2565 35.0000 
20 ฝำยห้วยทรำย บ้ำนโคก เมือง 0.02 2565 2565 18.0000 
21 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนด่ำนเจริญชัย หนองย่ำงทอย ศรีเทพ 0.22 2565 2565 10.0000 
22 ฝำยกุดขนวน ห้วยสะแก เมือง 0.01 2565 2565 25.0000 
23 ฝำยบ้ำนน ้ำร้อน น ้ำร้อน เมือง 0.01 2565 2565 25.0000 
24 ฝำยคลองไดงูเหลือม  กันจุ บึงสำมพัน 0.07 2565 2565 27.3990 
25 ฝำยคลองซับเจริญพร้อม ทรบ.ปำกคลอง ซับพุทรำ ชนแดน 0.01 2566 2566 17.0000 
26 ฝำยบ้ำนคลองกลำงพร้อม ทรบ.ปำกคลอง ซับพุทรำ ชนแดน 0.02 2566 2566 18.0000 
27 ระบบส่งน ้ำฝำยห้วยป่ำเลำ ป่ำเลำ เมือง 2566 2566 34.5000 
28 ฝำยบ้ำนน ้ำร้อน น ้ำร้อน วิเชียรบุรี 0.01 2566 2566 25.0000 
29 อ่ำงเก็บน ้ำคลองห้วยลำน น ้ำชุน หล่มเก่ำ 0.37 2567 2567 12.0000 
30 ฝำยคลองหนองแดง สระกรวด ศรีเทพ 0.09 2567 2567 20.0000 
31 ฝำยคลองล้ำสระหัว สระกรวด ศรีเทพ 0.01 2567 2567 25.0000 
32 ฝำยคลองบ้ำนหวำย    หนองย่ำงทอย ศรีเทพ 0.01 2567 2567 8.9800 
33 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยสวิง ช้ำงตะลูด หล่มสัก 0.08 2567 2567 16.0000 
34 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนซ้ำม่วง วังกวำง น ้ำหนำว 0.62 2567 2567 14.0000 
35 ฝำยคลองล้ำกระทิง วังใหญ่ วิเชียรบุรี 0.01 2567 2567 23.0000 
36 ฝำยห้วยขอนแก่น หลักด่ำน น ้ำหนำว 0.10 2567 2567 14.0000 
37 ฝำยคลองขนมจีน คลองกระจัง ศรีเทพ 0.04 2567 2567 22.0000 
38 ฝำยบ้ำนนำสวรรค์ คลองกระจัง ศรีเทพ 0.06 2567 2567 23.0000 
39 ฝำยห้วยลำดแคพร้อมท่อลอดและขุดลอกหน้ำฝำย ซับพุทรำ ชนแดน 0.06 2567 2567 18.0000 
40 อ่ำงเก็บน ้ำท่ำกระเบำ สระกรวด ศรีเทพ 0.32 2567 2567 13.0000 

ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้างท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์  (ต่อ) 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

41 อ่ำงเก็บน ้ำท่ำดำน สระกรวด ศรีเทพ 1.90 2567 2567 14.0000 
42 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยสะดวง หลักด่ำน น ้ำหนำว 0.57 2567 2567 18.0000 
43 ฝำยคลองไม้แดง ดงมูลเหล็ก เมือง 0.03 2567 2567 20.0000 
44 อำคำรบังคับน ้ำคลองซับพรม หนองไผ่ หนองไผ่ 2567 2567 15.0000 
45 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนน ้ำเลำ บ้ำนโคก เมือง 0.71 2567 2567 25.0000 
46 ฝำยบ้ำนอมกง ท่ำพล เมือง 0.01 2567 2567 15.0000 
47 ฝำยคลองซับพรม หนองไผ่ หนองไผ่ 0.03 2567 2567 15.0000 
48 ฝำยห้วยซับม่วง คลองกระจัง ศรีเทพ 0.01 2568 2568 24.0000 
49 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยโป่งน ้ำ ตำดกลอย หล่มเก่ำ 0.41 2568 2568 25.0000 
50 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนซับสะอำด น ้ำร้อน วิเชียรบุรี 0.73 2568 2568 24.5000 
51 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนกกก่อ หลักด่ำน น ้ำหนำว 0.50 2568 2568 19.5000 
52 อำคำรบังคับน ้ำคลองบึงสำมพันพร้อมขุดลอก บึงสำมพัน บึงสำมพัน 2568 2568 20.0000 
53 ฝำยคลองซับหิ วหมูพร้อมขุดลอกหน้ำฝำย ซับพุทรำ ชนแดน 0.08 2568 2568 12.0000 
54 ฝำยคลองซับมำแสนพร้อมขุดลอกหน้ำฝำย ซับพุทรำ ชนแดน 0.08 2568 2568 10.0000 
55 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนกกกะบด โคกมน น ้ำหนำว 0.58 2568 2568 26.0000 
56 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยอ้อล้อใหญ่ เข็กน้อย เขำค้อ 0.18 2568 2568 20.0000 
57 อ่ำงเก็บน ้ำเขำบำงกอก เขำค้อ เขำค้อ 0.30 2568 2568 15.0000 
58 ฝำยบ้ำนปำนสุขุม เขำค้อ เขำค้อ 0.08 2568 2568 18.0000 
59 อำคำรบังคับน ้ำคลองซับอีลุม โคกปรง วิเชียรบุรี 2568 2568 12.0000 
60 อำคำรบังคับน ้ำคลองบึงสำมพัน บึงสำมพัน บึงสำมพัน 2568 2568 20.0000 
61 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนสบเปือย ตำดกลอย หล่มเก่ำ 0.70 2568 2568 18.0000 
62 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนนำหนองกอก นำซ้ำ หล่มเก่ำ 0.46 2568 2568 16.0000 
63 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนอีเลิศใหม่ นำซ้ำ หล่มเก่ำ 0.61 2568 2568 16.0000 
64 อำคำรบังคับน ้ำคลองยำงตูบ โคกปรง วิเชียรบุรี 2568 2568 30.0000 
65 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนห้วยอีจีน ตำดกลอย หล่มเก่ำ 0.77 2568 2568 30.0000 
66 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนห้วยมะเขือน้อย ท่ำอิบุญ หล่มสัก 0.21 2568 2568 18.0000 
67 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนน้อย น ้ำร้อน เมือง 0.34 2568 2568 14.0000 
68 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนไร่นำเจริญ บ้ำนติ ว หล่มสัก 0.21 2568 2568 19.0000 
69 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนเพชรละคร 1 เพชรละคร หนองไผ่ 0.36 2568 2568 17.0000 
70 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนวังเจริญ วังชมภู เมือง 0.34 2568 2568 17.0000 
71 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำหมันดั น วังบำล หล่มเก่ำ 0.20 2568 2568 16.0000 
72 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนห้วยข่อย ศิลำ หล่มเก่ำ 1.26 2568 2568 15.0000 
73 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนหลักด่ำน หลักด่ำน น ้ำหนำว 0.61 2568 2568 25.0000 
74 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำบ้ำนหนองระหำน ท่ำแดง หนองไผ่ 2,000 2562 2562 50.0000 
75 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำบ้ำนเนินคนธำ ท่ำแดง หนองไผ่ 1,000 2563 2563 20.0000 
76 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำหนองสรวง คลองกระจัง ศรีเทพ 2,500 2564 2564 20.0000 
77 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำบ้ำนแม่น ้ำ(2) ศรีเทพ ศรีเทพ 2,500 2565 2565 70.0000 
78 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำและระบบส่งน ้ำบ้ำนท่ำอิบุญ ท่ำอิบุญ หล่มสัก 1,500 2566 2566 50.0000 
79 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำบ้ำนวังขอน ระวิง เมือง 2,000 2567 2567 20.0000 
80 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำบ้ำนท่ำพล ท่ำพล เมือง 1,500 2568 2568 100.0000 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์  (ต่อ) 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

81 แก้มลิงสถำนีศูนย์วิจัยพืชและอำหำรสัตว์ สะเดียง เมือง 0.24 2561 2561 19.6000 
82 แก้มลิงหนองบอน ท่ำอิบุญ หล่มสัก 0.36 2562 2562 8.5000 
83 แก้มลิงบ้ำนซับเปิบ ซับเปิบ วังโป่ง 0.10 2562 2562 5.0000 
84 แก้มลิงบ้ำนวังดินด้ำ ศำลำลำย ชนแดน 0.06 2562 2562 3.0000 
85 แก้มลิงบ้ำนเขำชะโงก บ้ำนกล้วย ชนแดน 0.06 2562 2562 3.0000 
86 แก้มลิงบ้ำนซับเจริญ ซับพุทรำ ชนแดน 0.13 2562 2562 5.5000 
87 แก้มลิงคลองวังอ่ำงพร้อมอำคำรประกอบ บัววัฒนำ หนองไผ่ 0.20 2565 2565 10.0000 
88 แก้มลิงบ้ำนหนองตำด พุทธบำท ชนแดน 0.50 2565 2565 30.0000 
89 แก้มลิงบ้ำนภูเขำทอง วังศำล วังโป่ง 0.10 2565 2565 18.0000 
90 แก้มลิงบ้ำนห้วยอีมำย นำป่ำ เมือง 0.20 2565 2565 8.0000 
91 แก้มลิงปึกหวำยพร้อมอำคำรประกอบ บึงสำมพัน บึงสำมพัน 0.30 2565 2565 20.0000 
92 แก้มลิงบ้ำนคลองบง ดงมูลเหล็ก เมือง 0.04 2565 2565 20.0000 
93 แก้มลิงบ้ำนนำง่ัว นำง่ัว เมือง 0.04 2566 2566 10.0000 
94 แก้มลิงบึงกระจับพร้อมอำคำรประกอบ บึงกระจับ วิเชียรบุรี 0.30 2562 2562 30.0000 
95 แก้มลิงบ้ำนอีโดก บ้ำนโตก เมือง 0.32 2567 2567 20.0000 
96 แก้มลิงคลองล้ำตำเณรพร้อมอำคำรประกอบ บัววัฒนำ หนองไผ่ 0.10 2567 2567 10.0000 
97 แก้มลิงบึงสำมพันพร้อมอำคำรประกอบ บึงสำมพัน บึงสำมพัน 0.60 2562 2562 25.0000 
98 แก้มลิงคลองล้ำมะดึกพร้อมอำคำรประกอบ บัววัฒนำ หนองไผ่ 0.10 2567 2567 10.0000 
99 แก้มลิงคลองบัวพร้อมอำคำรประกอบ บัววัฒนำ หนองไผ่ 0.10 2567 2567 12.0000 
100 แก้มลิงคลองน ้ำว่ิงพร้อมอำคำรประกอบ บัววัฒนำ หนองไผ่ 0.10 2567 2567 15.0000 
101 แก้มลิงคลองซับหิ วหมู หนองไผ่ หนองไผ่ 0.10 2568 2568 10.0000 
102 แก้มลิงเขำธงพร้อมอำคำรประกอบ ยำงงำม หนองไผ่ 0.10 2568 2568 15.0000 
103 อำคำรป้องกันตล่ิงท้ำยฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำป่ำสัก (บ้ำนปำกห้วยขอนแก่น)ตำลเด่ียว หล่มสัก 2561 2561 33.3200 
104 ซ่อมแซมเข่ือนห้วยชุนใหญ่ แคมป์สน เขำค้อ 2562 2562 15.0000 
105 อำคำรป้องกันตล่ิงท้ำยฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำป่ำสัก (บ้ำนสักหลง) สักหลง หล่มสัก 2562 2562 20.0000 
106 อำคำรป้องกันตล่ิงท้ำยฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำป่ำสัก แห่งท่ี 4 สักหลง หล่มสัก 2563 2563 20.0000 
107 อำคำรป้องกันตล่ิงท้ำยฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำป่ำสัก แห่งท่ี 5 สักหลง หล่มสัก 2563 2563 20.0000 
108 ปรับปรุงท้ำนบดินและSpillwayเข่ือนบ้ำนทุ่งสมอ 1 เขำค้อ เขำค้อ 0.01 2563 2563 12.0000 
109 อำคำรป้องกันตล่ิงคลองบุษบง ชนแดน ชนแดน 2564 2564 20.0000 
110 ประตูระบำยน ้ำห้วยน ้ำเลำ ตำดกลอย หล่มเก่ำ 0.16 2564 2564 25.0000 
111 อำคำรป้องกันตล่ิงบ้ำนกองทูล กองทูล หนองไผ่ 2566 2566 20.0000 
112 อำคำรป้องกันตล่ิงท้ำยฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำป่ำสัก (บ้ำนวังรู) สักหลง หล่มสัก 2566 2566 20.0000 
113 ปรับปรุงท้ำนบดินและSpillwayเข่ือนบ้ำนทุ่งสมอ 2 เขำค้อ เขำค้อ 0.01 2566 2566 12.0000 
114 ปรับปรุงท้ำนบดินและSpillwayเข่ือนบ้ำนทุ่งสมอ 3 เขำค้อ เขำค้อ 0.02 2567 2567 12.0000 

รวม 22.43         2,314.9429  

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ 7,708,378 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,439,202 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 58 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 158,163 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

3.6 ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2561  
– พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 149 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 33 โครงการ และขนาดเล็ก 

116 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 170.36 ล้านลูกบาศก์เมตร 

และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 282,380 ไร่ รวมเป็น 440,543 ไร่ ใช้วงเงินรวม 12,600.88 ล้านบาท โดยสามารถ
สรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะส้ัน (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 70 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 18 โครงการและขนาดเล็ก 
52 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 61.22 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 165,380 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 6,460.90 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 74 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ และขนาด
เล็ก 64 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 77.94 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 93,500 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 5,253.98 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 5 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 31.20 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 23,500 ไร่ ใช้เงิน
งบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะยาว 886.00 ล้านบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
7,708,378 4,439,202 158,163 282,380 440,543

พ้ืนทีจั่งหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  หรือการขอใช้ พ้ืนที่ส้ าหรับบางโครงการที่ มี 
พ้ืนที่ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการ 
สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  
การวางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา  ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง 
การปรับแผนให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้   
โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


