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คํานํา 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ที่ไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่  4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยูภายใตหัวขอท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ

งบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเปาหมายที่จะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่

ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผน

ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวางแผนการพัฒนาใน

ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area Base) และ

พิจารณาศักยภาพตั้งแตระดับลุมน้ํายอยขึ้นมา เพื่อใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูล

แผนงานโครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ ไดแก 

ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผานมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน

วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ

รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ

ฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล เชน ตําแหนงที่ตั้ง ความซ้ําซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคลองกับปญหาที่

เกิดขึ้นท้ังการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เปนตน  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย

พิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปน

แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 

– พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 –พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับ

ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใชเวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ท้ังนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค ที่

จัดทําขึ้นนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใชเปนแนวทางในการ

วางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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บทที ่1 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดกาฬสินธุตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยูในตอนกลางของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ี 4,307,762 ไร หรือประมาณ 6,892.4 ตารางกิโลเมตร จากขอมูลระบบแผนที่เกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประมาณรอยละ 

67.9  มีลักษณะดินในพื้นที่ดอนในเขตดินแหง มีที่ราบลุมประมาณรอยละ 18.69 จังหวัดกาฬสินธุ อยูหางจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 519 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 18 อําเภอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ,อําเภอยาง

ตลาด อําเภอกมลาไสย อําเภอทาคันโท อําเภอเขาวง อําเภอเขาวง อําเภอหวยเม็ก อําเภอกมลาไสย อําเภอกุฉิ

นารายณ อําเภอสมเด็จ อําเภอสหัสขันธ อําเภอสามชัย อําเภอนาคู อําเภอนามน อําเภอคํามวง อําเภอเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอหนองกุงศรี อําเภอฆองชัย อําเภอดอนจาน โดยมีอาณาเขตตดิตอกับจังหวัดตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

-    ทิศเหนอื  ติดตอ อําเภอศรีธาตุ และอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

-    ทิศใต  ติดตอ อําเภอภูพาน และอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร อําเภอคําชะอี 

    และอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

-    ทิศตะวันออก  ติดตอ อําเภอกันทรวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อําเภอจังหาร อําเภอ 

ธวัชบุรี อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง และอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 

-    ทิศตะวันตก   ติดตอ  อําเภอกระนวน และอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน อําเภอชื่นชม และ 

    อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

ภู มิ อ ากาศ โดยทั่ ว ไปของจั งห วัด กาฬสิ น ธุ  จะมี ลั กษณ ะคล ายคลึ งกั บ จั งห วัด อ่ื นๆ ในภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวงเดือนพฤษภาคม 

ถึง เดือนตุลาคม โดยสามารถสรุปขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาฬสินธุ 

ขอมูลภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคารายป คาเฉลี่ยรายป 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 5.5 – 42.3 27.4 

 ความชื้นสัมพัทธ  เปอรเซ็นต 17 – 96 73.3 

 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรตอชั่วโมง 5.2 – 9.1 7.2 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 92.7 – 151.9 1,422.7 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 27.2 - 1678 1,373.5 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ส่วนวางโครงการที� � สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 

 จังหวัดกาฬสินธุ  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 4,307,762 ไร มีพ้ืนท่ีตั้งอยูใน ลุมน้ําชี ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มี

รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จําแนกไดเปนพื้นที่เกษตรกรรม 2,675,531 ไร หรือประมาณรอยละ 62.10 ของจังหวัด 

สวนใหญเปนพ้ืนท่ีนา ประมาณรอยละ 41.9 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 67.4 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 

แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ   

ประเภท พื้นที่ (ไร) รอยละ 

พื้นท่ีนา 1,805,772 41.91 

พืชไร 1,053,994 24.46 

พื้นท่ีปา 562,938 13.06 

ไมยืนตน 288,777 6.70 

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 224,655 5.21 

พื้นท่ีน้ํา 223,131 5.17 

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 96,219 2.23 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 18,848 0.43 

ไมผล 14,448 0.33 

พื้นท่ีลุม 13,770 0.31 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,890 0.09 

พืชสวน 937 0.02 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 384 0.00 
 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปท่ี 1-2 แผนที่การใชที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซ่ึงพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินในท่ีดอน 

มีเนื้อที่รอยละ 67.9 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินที่พบในจังหวัดกาฬสินธุ 

ประเภท พื้นที่ (ไร) รอยละ 

ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินแหง 2,928,263 67.90 

ดินในพื้นที่ราบลุม 806,033 18.69 

ดินในพื้นที่ลาดชันสูง 299,702 6.94 

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 170,592 3.95 

กลุมชุดดินผสม 107,982 2.50 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดกาฬสินธุมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 257,101 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 

161,531 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 986,005 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด

กาฬสินธุ เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 

ปขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดกาฬสินธุมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 

2.77 ซึ่งมีผลทําใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเปน 1,013,339 คน รายละเอียด

แสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดกาฬสินธุ 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 986,005 

2565 992,769 

2570 999,579 

2575 1,006,436 

2580 (อนาคต 20 ป) 1,013,339 

ท่ีมา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  

(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปท่ี 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  

 ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดกาฬสินธุ (GPP) มีมูลคาเทากับ 53,069 ลานบาท อยูในลําดับที่ 47 

ของประเทศ และลําดับที่ 11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 75.83 

และภาคเกษตรรอยละ 24.17 โดยมีรายไดเฉลี่ย 14,264 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดกาฬสินธุมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 257,101 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 

161,531 ครัวเรือน หรือรอยละ 62.82 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด

กาฬสินธุ ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 362 363 367 

ขาวนาปรัง 603 584 614 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 657 650 586 

มันสําปะหลัง 3,395 3,492 3,553 

ออย 11,180 9,400 9,400 

ยางพารา 195 197 216 

ปาลมน้ํามัน 871 811 859 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที ่2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

กาฬสินธุ แปลวา น้ําดํา หมายความวาเปน เมืองที่มีนํ้าดี ดินดีดวยเหตุนี้ จังหวัดกาฬสินธุ มีแหลงน้ํา

ธรรมชาติ ไดแก ลําหวย หนอง บึง ตาง ๆ มากมาย ลําน้ําเกือบทั้งหมด ในจังหวัดกาฬสินธุ มีตนนํ้ามาจากเทือกเขาภู

พาน ไดแก บริเวณอําเภอ คํามวง , เขาวงสมเด็จ ,กุฉินารายณ และอําเภอทาคันโท ซึ่งเปนที่ราบสูง ดวยเหตุน้ีบริเวณ

ดานเหนือ ของจังหวัดจึงมีลําหวยมากมายลําหวยและลุมน้ําที่สําคัญ มีดังน้ี  

หวยยาง ลําน้ําพาน และลําน้ําปาว ลําน้ําทั้ง 3 สายดังกลาว เปนลุมน้ําท่ีมีความสําคัญ ตอจังหวัดกาฬสินธุ

อยางยิ่ง เปนลํานํ้าที่มีแหลงกําเนิดอยูบริเวณเทือกเขาภูพาน แลวแยกสาขาออกไปหลอเลี้ยงบริเวณอําเภอตาง ๆ คือ 

อําเภอทาคันโท อําเภอคํามวง อําเภอสหัสขันธ อําเภอหนองกุงศรี อําเภอยางตลาด และอําเภอกมลาไสย รวมทัง้สิ้น 

7 อําเภอ ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ และมีที่ตั้งเขื่อนลําปาว ซึ่งเปนเขื่อนดินที่มีความสําคัญตอ

จังหวัดกาฬสินธุ 

ลําน้ํายัง มีแหลงน้ํากําเนิดจากเทือกเขาภูพาน ไหลผานอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ และอําเภอนามน 

ตามลําดับ ลุมน้ํายังครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 1,687 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 24.5 ของเน้ือที่ของจังหวัด 

ลําน้ําชี เปนลําน้ําสายสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนหน่ึงของลําน้ําน้ีไหลผาน อําเภอยางตลาด 

ตอนใต อําเภอกมลาไสย และอําเภอรองคํา เปนระยะทางยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ลุมน้ําชีครอบคลุมเน้ือที่

ประมาณ 385 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 5.5 ของเนื้อที่ของจังหวัด 

ลําน้ําสายอ่ืน ๆ เชน หวยโพธิ์ หวยสีทน หวยแกง อยูในอําเภอเมือง หวยผึ้ง หวยฝา หวยสะทด อยูในเขต

อําเภอกุฉินารายณ หวยสานาเวียง และหวยหวยมะโน อยูในเขตอําเภอเขาวง ซึ่งลําน้ําเหลานี้เปนลํานํ้าสายเล็กๆ 
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รูปที ่2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดกาฬสินธุ 
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีในปจจุบัน 

 จังหวัดกาฬสินธุยังมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลาง 22 

โครงการและขนาดเล็กประเภทตาง ๆ ที่ดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 349 โครงการ สามารถเก็บกักน้ํา

ได 2,077.12 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 618,524 ไร รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1, 2-2 ,2-3 และรูปที่ 2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดกาฬสินธุ 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) 1 21 126 148

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 1,980.00 92.41 00.30 2,072.71

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 316,500 82,121 - 398,621

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) - - 4 4

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - 1.01 1.01

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) - - 97 97

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - - -

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - - -

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - 72 72

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - 195,951 195,951

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - 5 5

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - 4,060 4,060

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - - -

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แหง) - 1 45 46

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - 3.40 3.40

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - 12,000 7,892 19,892

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 1 22 349 372

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 1980.00 92.41 4.71 2077.12

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร) 316,500 94,121 207,903 618,524  
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปจจุบัน จังหวัดกาฬสินธุ 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญในจังหวัดกาฬสินธุ 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว ลําปาว เมือง 1,980.00 316,500 2506 2528

รวม 1,980.00 316,500

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 
ตารางท่ี 2-3 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดกาฬสินธุ 

ความจุ พื้นท่ีชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 อางเก็บน้ําหวยแกง ดงพยุง เมือง 23.33 10,534 2509 2515

2 อางเก็บน้ําหวยสีทน หนองกุง เมือง 3.55 6,707 2500 2502

3 อางเก็บน้ําหวยโพธ์ิ หวยโพธิ์ เมือง 2.44 2,690 2495 2496

4 อางเก็บน้ํารองเกษตร เหนือ เมือง 0.23 160 2496 2496

5 อางเก็บน้ําบึงอราม ยางตลาด ยางตลาด 3.60 2,009 2495 2495

6 อางเก็บน้ําหนองหญามา อิต้ือ ยางตลาด 2.56 3,000 2495 2499

7 อางเก็บน้ําหนองหมาจอก ยางตลาด ยางตลาด 0.73 478 2494 2494

8 อางเก็บน้ําหนองบานสา อิต้ือ ยางตลาด 0.55 963 2496 2496

9 อางเก็บน้ําหวยวังลิ้นฟา คําเหมือดแกว หวยเม็ก 3.35 2,761 2529 2533

10 อางเก็บน้ําหวยสะทด คําบง หวยผึ้ง 11.66 7,843 2510 2512

11 อางเก็บน้ําหวยจุมจัง กุดหวา กุฉินารายณ 7.38 8,334 2513 2516

12 อางเก็บน้ําหวยฝา นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง 6.42 15,387 2508 2509

13 อางเก็บน้ําหวยผึ้ง นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง 4.15 1,049 2508 2509

14 อางเก็บน้ําหวยมะโน นาคู เขาวง 5.82 3,018 2511 2513

15 อางเก็บน้ําหวยสายนาเวียง คุมเกา เขาวง 0.96 459 2511 2511

16 อางเก็บน้ําหวยจาน บอแกว นาคู 0.25 4,400 2525 2525

17 อางเก็บน้ําหวยสังเคียบ แซงบาดาล สมเด็จ 7.50 5,130 2537 2540

18 อางเก็บน้ําหวยสมอทบ ดินจี่ คํามวง 2.06 1,191 2547 2549

19 อางเก็บน้ําลําพะยัง(ตอนบน) สงเปอยและคุมเกาเขาวง 4.14 4,600 2537 2541

20 อุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒน สงเปอย เขาวง - 12,000 2546 2553

21 อางเก็บน้ําหวยสังกะ ดินจี่ คํามวง 1.04 908 2549 2551

22 อางเก็บน้ําหวยมวง หนองหาง กุฉินารายณ 0.70 500 2527 2527

รวม 92.41 94,121

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง
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2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงของจังหวัดกาฬสินธุ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2556 ตามรูปท่ี 2-3 ปญหาภัย

แลงในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุนั้น  โดยสวนมากคือปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลง  เปนปญหาที่

เกิดขึ้นเชนเดียวกับกับพ้ืนที่สวนอ่ืนๆ ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากปริมาณฝนในฤดูแลงท่ีตกนอย

แลว  ปริมาณน้ําตนทุนท่ีกักเก็บโดยโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ  ยังไมเพียงพอกับความตองการ  แมวาจะมี

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  แตมีพ้ืนที่รับประโยชนจํากัดอยูในเฉพาะพ้ืนที่เทานั้น  ในขณะที่พ้ืนท่ีการเกษตรในสวน

อ่ืนๆ  สวนใหญเปนพืน้ที่เกษตรน้ําฝน หรือแมแตในเขตพื้นที่ชลประทานเองบางโครงการก็ยังมีปญหาการขาดแคลน

น้ําในฤดูแลง สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําสวนใหญขึ้นอยูกับความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ และการ

กระทําของมนุษยก็มีสวนสําคัญทําใหภาวการณขาดแคลนนํ้ามีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นดวย ดังตอไปนี ้

 1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดความแหงแลง หากปใดมีฝนตกนอย

หรือไมตกตองตามฤดูกาล ฝนตกไมกระจายอยางสม่ําเสมอหรือฝนไมตกท้ิงชวงยาวนาน เปนเหตุทําใหเกิดการขาด

แคลนน้ํา 

 2) ความตองการใชน้ํามีมากข้ึนเน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและความเจริญของบานเมือง เปนเหตุทํา

ใหน้ําที่ใชเพื่อการเกษตร เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือกิจกรรมตางๆ ของทุกภาคมีความตองการมากข้ึนทุกป ทํา

ใหปริมาณน้ําท่ีมีสํารองไวและความตองการใชน้ําไมสมดุลกัน 

 3) ผูใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ยังขาดจิตสํานึกในการใชน้ําอยางประหยัด ขาดวินัยของผูใชน้ําอยางถูกตอง 

รวมท้ังไมรูจักอนุรักษน้ําที่ถูกวิธี เปนเหตุสําคัญดานหน่ึงซึ่งทําใหมีน้ําไมพอใช 

 4) แหลงเก็บกักน้ําตามธรรมชาติและที่กอสรางไวมีไมเพียงพอ ถาปใดมีฝนตกนอยปริมาณนํ้าที่กักเก็บก็จะมี

นอยตามไปดวย การขาดแคลนแหลงเก็บกักน้ําผิวดิน เชนการกอสรางอางเก็บน้ําตามลุมนํ้าตางๆ เน่ืองจากสภาพภูมิ

ประเทศ แหลงน้ํา สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมไมเอ้ืออํานวยหรือมีอุปสรรคในการพัฒนา เปนสาเหตุสําคัญทําใหมีน้ํา

ไมเพียงพอกับความตองการเพ่ือกิจกรรมตางๆ ในฤดูแลง 

 5) แหลงน้ําธรรมชาติ เชน หนอง คลอง บึง ที่เคยใชเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกมักต้ืน

เขิน ขาดการดูแลเอาใจใสอยางถูกตองจากผูใชนํ้า ถูกละเลยและถูกบุกรุกนําพื้นที่ขอบหนอง บึง ไปใชประโยชนสวน

ตน 

 6) การทําลายปาตนนํ้าลําธารและแหลงน้ําธรรมชาติ เม่ือปาไมตนน้ํา        ลําธารถูกทําลายลง จึงเปนเหตุให

พื้นที่ตนนํ้าลําธารซึ่งเปนแหลงกําเนิดนํ้าไมมีปาดูดซับน้ําหรือชะลอนํ้าฝนใหซึมลงไปเก็บกักไวในชองวางของดิน

ไดมากเหมือนแตกอน ลําน้ําลําธารจึงเกิดความแหงแลงและไมมีน้ําไหลในฤดูแลง 

 7) การขยายตัวของชุมชนและแหลงอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากจะมีความตองการใชน้ํา

มากขึ้นแลว ยังทําใหเกิดน้ําเสียตามมาดวยเพราะนํ้าเสียที่ระบายลงสูแมน้ําลําคลอง จากโรงงานอุตสาหกรรมและ



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                   บทที่ 2 

จังหวัดกาฬสินธุ                                                                                                                       สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-7 

ชุมชนโดยมิไดมีการบําบัดเสียกอน กอใหเกิดปญหานํ้าเสียในแหลงนํ้าธรรมชาติ จนไมสามารถนํามาใชประโยชนได

อยางแตกอน 

 8) ในปจจุบันการจัดการเพ่ือแกไขปญหาทั้งระดับหนวยงานรัฐบาลและฝายประชาชนกลาวไดวา ไมมีความ

สอดคลองกัน ขาดความเปนเอกภาพในการรวมมือกันแกไขปญหาสําคัญของบานเมืองนี้ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย

ที่ตองการ 

2.3.2 สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภัย 

 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดน้ําทวมและอุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุสวนใหญ ขึ้นอยูกับสภาพทองที่และความ

วิปริตผันแปรของธรรมชาติ แตในบางทองท่ีการกระทําของมนุษยก็มีสวนสําคัญทําใหภาวการณเกิดอุทกภัยนั้นมี

ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นดวย ดังตอไปนี ้

 1) การเกิดฝนตกหนักจนทําใหเกิดอุทกภัย สวนใหญเปนฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จากพายุหมุนเขต

รอนที่เกิดในทะเลจีนใตและยานมหาสมุทรแปซิฟก ไดแก พายุใตฝุน พายุโซนรอน หรือพายุดีเปรสชั่น ที่เคลื่อนผาน

ประเทศไทยมาทางทิศตะวันอกตลอดจนฝนที่นํามาโดยพายุหมุนซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งคราวในอาวเบงกอลแลวพัดเขา

ประเทศไทย 

 2) ลักษณะและสวนประกอบตามธรรมชาติของพ้ืนที่ลุมน้ํา ไดแก รูปรางของพื้นที่ลุมนํ้า ขนาดของพื้นท่ีลุม

น้ํา ความยาวและความกวางของพื้นที่ลุมน้ําโดยเฉลี่ย ระดับความสูง ความลาดชันของพื้นที่ลุมน้ําและของลําน้ํา 

รวมท้ังแนวทิศทางการวางตัวของพ้ืนที่ลุมนํ้ารับกับแนวพายุพัดผานมากนอยเพียงใด เหลานี้ลวนมีอิทธิพลโดยตรงตอ

การกําเนิดน้ําทาและการเกิดน้ําทวมตามท่ีลุมตางๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ  

 3) การบุกรุกแผวถางปาไมอันเปนทรัพยากรหลักในบริเวณพื้นที่ตนนํ้า   ลําธารหรือในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําทั่วไป 

เปนสาเหตุสําคัญที่มนุษยทําใหเกิดอุทกภัยน้ําทวมฉับพลันในบริเวณพื้นที่ตอนลาง ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีตนน้ํา

ลําธารในทุกภูมิภาคมีเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน สาเหตุใหญเนื่องจากการที่ผูคนบุกรุกแผวถางปานําท่ีดินมาใชทํา

การเกษตร ทําไรเลื่อนลอยและเพื่อประโยชนสวนตนตางๆ ซึ่งน้ําอาจไหลหลากมาอยางรวดเร็วบาทวมพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรและที่อยูอาศัยบริเวณพื้นที่ราบตอนลางอยางฉับพลัน นอกจากจะทําความเสียหายแกทรัพยสินเปน

จํานวนมากแลว แตละปก็มีผูเสียชีวิตเน่ืองจากอุทกภัยลักษณะนี้เปนจํานวนมากดวยเชนกัน 

 4) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมที่มนุษยทําขึ้นเปนเหตุใหพื้นที่หลายแหงตองไดรับความ

เสียหายจากอุทกภัย เชน การขยายตัวของชุมชน แหลงอุตสาหกรรมและการทําลายระบบระบายน้ําที่มีอยูตาม

ธรรมชาติ เปนตน 

 5) การกอสรางบานเรือน ถนน และสิ่งกอสรางตางๆ กีดขวางทางน้ําไหลหรือบุกรุกทางน้ํา เปนสาเหตุสําคัญ

ที่ทําใหน้ําจํานวนมากไหลไมสะดวกลนตลิ่งก็เปนตนเหตุของการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงได  

 6) แมน้ําลําธารมีสภาพตื้นเขินและถูกบุกรุก เปนเหตุสําคัญทําใหชุมชนเมืองและหมูบานที่อยูริมลํานํ้าหลาย

แหงเกิดปญหาน้ําทวมมากกวาในอดีต 
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 7) เนื่องจากน้ําทะเลหนุน กรณีพ้ืนที่ราบลุมสองฝงแมนํ้าที่อยูหางจากปากอาวหรือทะเลไมมากนัก ระดับน้ํา

ในแมน้ําบริเวณนั้นจะอยูภายใตอิทธิพลน้ําขึ้น – น้ําลง ตลอดเวลา เมื่อน้ําที่ไหลหลากลงมาตามแมนํ้าคราวใดมี

ปริมาณมากและตรงกับชวงเวลาที่ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงกวาปกติ ก็จะทําใหเกิดสภาวะน้ําบาตลิ่งทวมพื้นท่ีทํา

การเกษตรและเขตที่อยูอาศัยอยางรุนแรงเสมอมา 

 8) เนื่องจากแผนดินทรุด เน่ืองมาจากการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมมี

ปริมาณมากในแตละปจนระดับน้ําบาดาลมีระดับลดต่ําลงจนเกิดแผนดินทรุดเปนแองมีระดับต่ํากวาปกติเปนบริเวณ

กวาง เชน พ้ืนท่ีหลายแหงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนเหตุใหน้ําทวมขังนานหลังจากเกิดฝนตกหนัก 

เพราะการระบายน้ําออกไปจากพ้ืนท่ีไมสะดวกเหมือนแตกอน 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมซ้ําซากของจังหวัดกาฬสินธุ โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้ําทวมซ้ําซากนอยและเสี่ยง

ปานกลาง และมีพื้นท่ีเสี่ยงสูงเล็กนอย ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 

2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปน

ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนท่ี โดยวิเคราะหจากปญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย

ครอบคลุมปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพื้นที่สําคัญ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดกาฬสินธุมีพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area 

Base) จํานวน 1 พ้ืนท่ี ไดแกพื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมนํ้าแลงริมแมน้ําชีตอนกลาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 352,770 ไร 

อยูทางตอนลางของจังหวัด ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 

 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบทั้งภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดกาฬสินธุ ตองมีการบูรณาการ

รวมกันทุกภาคสวน ทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน การอนุรักษฟนฟูปาไมตนน้ํา การจัดทํา

แหลงน้ําชุมชน ตาง ๆ โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยการจัดทําแหลงเก็บ

กักน้ําทางตอนบนและลําน้ําสาขาตาง ๆ ซึ่งสามารถแกไขปญหาไดท้ังภัยแลงและน้ําทวม ในพื้นที่เพาะปลูกมุงเนน

การพัฒนาระบบกระจายน้ํา รวมถึงการเก็บน้ําในลํานํ้า ซึ่งมีทั้งโครงการทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ตามลําดับความสําคัญตอไป 
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รูปที่ 2-3 พื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รูปท่ี 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซ้ําซาก จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ (Area Base) 
ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น้ำ 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เห็นภาพรวมของความต้องการน้ำทั้งหมดและเมื่อนำไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนำไป
ประกอบในการพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น้ำของจังหวัดกาฬสินธ์ุครั้งนี้จะได้ประเมินความต้องการใช้น้ำจากกิจกรรม
หลักที่สำคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้าย
น้ำ ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร และความต้องการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอปุโภคบริโภคประเมินจากจำนวนประชากรกับอัตราการใช้น้ำของประชากร
โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ป ีและ 20 ป ีจากการวิเคราะห์แนวโน้มของปรมิาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ความต้องการใช้น้ำเพือ่อุปโภคบริโภคในปัจจบุัน  เท่ากับ 53.98 ล้านลูกบาศก์เมตร/ป ี และ
จะเพิม่เป็น 54.35  54.73 และ 55.10 ล้านลกูบาศกเ์มตร/ป ีในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ป ีตามลำดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ 
 ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้ำเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน้ำของลุ่มน้ำหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลงัข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ และแบบจำลองน้ำท่วมน้ำ
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ
กับพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธ์ุ  จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้าย
น้ำจังหวัดกาฬสินธ์ุ ยังไม่มีการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ 

3.3 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื้นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื้นที่ ส่วนฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื้นที่ชลประทาน  ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความ
ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เท่ากับ 3,437.15 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรจะเพิ่ม
เป็น 3,472.53  , 3,584.68 และ 3,584.68 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ป ีและ 20 ป ีตามลำดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการประเมนิความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจำนวนโรงงานอตุสาหกรรมที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกำลังการผลิต (กำลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น้ำของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเปน็ต่อพื้นที่ โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ป,ี 10 ปแีละ 20 ป ีจากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความ
ต้องการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 12.04 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเปน็ 12.64 , 13.24 และ 14.45 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ป,ี 10 ป ีและ 20 ป ีตามลำดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน้ำด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 53.98 54.35 54.73 55.10
2 รักษาระบบนิเวศ - - - -

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 770.43 805.81 917.96 917.96

  - นอกเขตชลประทาน 2666.71 2666.71 2666.71 2666.71

  - รวม 3437.15 3472.53 3584.68 3584.68

4 อุตสาหกรรม 12.04 12.64 13.24 14.45
รวม 3503.17 3539.52 3652.65 3654.22

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

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ใช้ช่ือว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน้ำอปุโภคบรโิภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ำท่วมและอทุกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ำ 
5)   การอนรุักษ์ฟื้นฟปู่าต้นน้ำ 
6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพือ่
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   

โดยมีพันธกิจ ดังนี้  
1)   พฒันาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุม่น้ำให้เกิดความสมดลุ 
2)   บรหิารจัดการน้ำอย่างบรูณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาแหล่งน้ำ และการบรหิารจัดการน้ำ 
 
 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดงันี ้
 

1)  การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin–based Approach) 
2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรบัเปลี่ยนสู่องค์กรอจัฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
 
 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ( กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ) มีิวิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขง”  และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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1)  ฐานการผลิตและแปรรปูพืชเศรษฐกิจหลักที่ได้มาตรฐาน 

2)  แหล่งผลิตพลังงานทดแทน 

3)  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ 

4)  การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

5)  ไหมไทยสู่สากล 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธ์ุ คือ ““กาฬสินธ์ุเมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถ่ินไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว 

และลงทุน”โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได ้
 3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
 4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
 5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทำแผนการดำเนินการระดับจังหวัด ได้นำโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มาทำการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดำเนินการ  
 

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ซึ่งเป็นแผนดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 
 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 

- เป็นโครงการพระราชดำริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ 
 กรมชลประทานได้จัดทำแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำ โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 
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ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ พื้นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน้ำท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 108 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ
โครงการขนาดกลาง 8 โครงการ และขนาดเล็ก 99 โครงการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถ
เก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 46.08 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน  118,441 ไร่ ใช้วงเงินรวม  

9,242.2400 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
 

ตารางท่ี 4 -1 สรปุแผนการพฒันาชลประทานระยะ 20 ป ีจงัหวัดกาฬสินธ์ุ จำแนกตามขนาดและระยะดำเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป ี

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี 

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

1. ขนาดใหญ ่         
  - จำนวน (โครงการ) - 1 - 1 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 50,000 - 50,000 
  - วงเงิน (ล้านบาท) - 4,100.0000 - 4,100.0000 
2. ขนาดกลาง         
  - จำนวน (โครงการ) 1 7 - 8 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 24.80 - 24.80 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 10,000 - 10,000 
  - วงเงิน (ล้านบาท) 180.7000 1,402.4600 - 1,583.1600 
3. ขนาดเล็ก         
  - จำนวน (โครงการ) 62 37 - 99 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 13.73 7.55 - 21.28 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 28,404 30,037 - 58,441 

  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,157.2500 1,401.8300 - 3,559.0800 
รวมทุกขนาด         
  - จำนวน (โครงการ) 63 45 - 108 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 13.73 32.35 - 46.08 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 28,404 90,037 - 118,441 

  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,337.9500 6,904.2900 - 9,242.2400 
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจำแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจำนวน 107 และ 1 โครงการ 

ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ มี
ลักษณะเป็นโครงการทีส่ามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนน้ำและน้ำ
ท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรปุแผนการพฒันาชลประทานระยะ 20 ป ีจงัหวัดกาฬสินธ์ุ จำแนกตามยุทธศาสตร์น้ำ 

จ ำนวน (โครงกำร) วงเงิน (ล้ำนบำท) จ ำนวน (โครงกำร) วงเงิน (ล้ำนบำท) จ ำนวน (โครงกำร) วงเงิน (ล้ำนบำท)

ขนำดใหญ่ 1 4,100.0000 - - 1 4,100.0000
ขนำดกลำง 7 1,402.4600 1 180.7000 8 1,583.1600
ขนำดเล็ก 99 3,559.0800 - - 99 3,559.0800

รวม 107 9,061.5400 1 180.7000 108 9,242.2400

ขนำดโครงกำร
รวม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2
(กำรสร้ำงควำมม่ันคงของน  ำ

ภำคกำรผลิต -เกษตรและอุตสำหกรรม)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3
(กำรจดักำรน  ำท่วมและอุทกภัย)
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รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ป ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

1 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาล้าปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ล้าคลอง เมือง 50,000
-

2564 2569 4,100.0000

รวม 50,000 - 4,100.0000

1 โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพนังก้ันน้้าชีห้วยกุด
แคน (29+400) จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เจ้าท่า กมลาไสย - - 2563 2564 180.7000

2 อ่างเก็บน้้าห้วยส้มป่อย นาขาม กุฉินารายณ์ - 7.00 2564 2566 232.4600

3 อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าย้อยพร้อมระบบส่งน้้า นามน นามน 2,000 2.00 2565 2566 250.0000

4 อ่างเก็บน้้าห้วยหลัวพร้อมระบบส่งน้้า ผาเสวย สมเด็จ 4,000 8.80 2565 2567 220.0000

5 ประตูระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ - - 2566 2568 150.0000

6 ประตูระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบบ้านผ้ึง ไค้นุ่น ห้วยผ้ึง - - 2566 2568 120.0000

7 ประตูระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองฟ้า
เล่ือน

แจนแลน กุฉินารายณ์ - - 2566 2567 120.0000

8 อ่างเก็บน้้าห้วยสมสนุกพร้อมระบบส่งน้้า สามขา กุฉินารายณ์ 4,000 7.00 2567 2569 310.0000

รวม 10,000 24.800 1,583.1600

โครงกำรขนำดใหญ่

โครงกำรขนำดกลำง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
พื นท่ี ชป. ควำมจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

1 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านกุดฝ่ังแดง(4) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 1500.00 - 2561 2561 35.0000

2 ระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าห้วยสมอทบ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ดินจ่ี ค้าม่วง 500.00 - 2561 2561 5.0000

3 ระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าห้วยสังกะ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ดินจ่ี ค้าม่วง 500.00 - 2561 2561 3.0000

4 ปรับปรุงระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าคูบักสามอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ขม้ิน เมือง 204.00 - 2561 2561 1.0000

5 ระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าห้วยค้อ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ แซงบาดาล สมเด็จ 500.00 - 2561 2561 8.0000

6
ระบบส่งน้้าคลอง 1R-1L-1R-2L-RMC พร้อมอาคารประกอบ กม.1+645 - กม.3+645 อ่างเก็บน้้าห้วยสะทด โครงการ
ชลประทานกาฬสินธ์ุ 1 สาย

ค้าบง ห้วยผ้ึง 500.00
-

2561 2561 4.0000

7 ฝายแก้งค้าบอน นาโก กุฉินารายณ์ - 0.34 2562 2562 40.0000

8 อาคารบังคับน้้าล้าห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์ - 0.45 2562 2562 25.0000

9 ฝายก้ันน้้าล้าพะยัง (บ้านจอมทอง) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ - 0.42 2561 2561 75.0000

10 ฝายก้ันน้้าล้าพะยัง (บ้านมะนาว) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ - 0.40 2561 2561 75.0000

11 แก้มลิงหนองโค้งพร้อมอาคารประกอบ เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ - - 2564 2564 11.5000

12 อาคารบังคับน้้าล้าพะยัง 2 แห่ง สงเปลือย เขาวง - 0.50 2562 2562 35.0000

13 ฝายล้าห้วยส้มป่อย หนองผือ เขาวง - 0.32 2562 2562 45.0000

14 ฝายห้วยสังเคียบ เนินยาง ค้าม่วง - 0.38 2562 2562 30.0000

15 ฝายห้วยแล้ง ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ โพน ค้าม่วง 300.00 0.28 2563 2563 30.0000

16 ฝายห้วยแกง ม่วงนา ดอนจาน - 0.31 2562 2562 50.0000

17 ฝายห้วยทรายน้อย 2 หลักเหล่ียม นามน - 0.36 2562 2562 25.0000

18 ฝายห้วยยาง (2) ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ โคกเครือ หนองกุงศรี 300.00 0.32 2563 2563 30.0000

19 ฝายทดน้้าก้ันล้าห้วยแดง ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่ กุดหว้า กุฉินารายณ์ - 0.31 2563 2563 30.0000

20 ฝายล้าห้วยล้าบองยางตอนกลาง นาโก กุฉินารายณ์ - 0.30 2563 2563 35.0000

21 ฝายทดน้้าล้าห้วยโปร่งดู่ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ บัวขาว กุฉินารายณ์ - 0.35 2563 2563 25.0000

22 ฝายห้วยเตรียม กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง - 0.23 2561 2561 50.0000

23 ฝายทดน้้าและขุดลอกห้วยบงน้อย คุ้มเก่า เขาวง - 0.20 2563 2563 50.0000

24 ฝายทดน้้าและขุดลอกห้วยบงน้อย ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 500 ไร่ คุ้มเก่า เขาวง 500.00 0.34 2563 2563 30.0000

25 ฝายห้วยสมอทบ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 450 ไร่ โพน ค้าม่วง 450.00 0.32 2563 2563 35.0000

26 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาหัวคูพร้อมระบบส่งน้้า ดงพยุง ดอนจาน 2000.00 - 2564 2564 30.0000

27 ฝายทดน้้า หลักเหล่ียม นามน - 0.25 2564 2564 40.0000

28 แก้มลิงหนองกุงพร้อมอาคารประกอบ เขาพระนอน ยางตลาด 0.00 0.30 2563 2563 26.0000

29 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านนาสีนวล จุมจัง กุฉินารายณ์ 1800.00 - 2564 2564 40.0000

30 ฝายล้าห้วยค้อ (ตอนบน) นาโก กุฉินารายณ์ - 0.25 2564 2564 40.0000

31 แก้มลิงหนองคาพร้อมอาคารประกอบ สมสะอาด กุฉินารายณ์ - 0.35 2564 2564 20.0000

32 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเลิศสวรรค์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 1500.00 - 2564 2564 45.0000

33 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเหล่าใหญ่2 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 2000.00 - 2564 2564 59.0000

34 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโพนวิมาน กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง 2000.00 - 2564 2564 30.0000

35 ฝายห้วยพันกา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง - 0.33 2564 2564 40.0000

36 ฝายห้วยน้อย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง - 0.28 2564 2564 30.0000

37 ฝายล้าห้วยจานพิมพ์ิ สงเปลือย เขาวง - 0.35 2564 2564 40.0000

38 ฝายล้าห้วยทราย สงเปลือย เขาวง - 0.25 2561 2561 35.0000

39 ฝายห้วยสมอทบ ดินจ่ี ค้าม่วง - 0.30 2564 2564 30.0000

40 ฝายห้วยสมอทบ โพน ค้าม่วง - 0.30 2564 2564 45.0000

41 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง ห้วยโพธ์ิ เมือง 1500.00 - 2564 2564 50.0000

42 ฝายล้าห้วยหลัว ผาเสวย สมเด็จ - 0.28 2564 2564 35.0000

43 แกล้มลิงหนองค้ารวงคุพร้อมอาคารประกอบ ดงสวน หนองกุงศรี 0.00 0.17 2564 2564 13.0000

44 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโคกเจริญ หนองกุงศรี หนองกุงศรี 1600.00 - 2563 2563 30.0000

45 แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ บึงนาเรียง ห้วยเม็ก - 0.15 2565 2565 10.0000

46 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโคกประสิทธ์ จุมจัง กุฉินารายณ์ 1600.00 - 2565 2565 40.0000

47 อ่างเก็บน้้าหนองมะง้องพร้อมระบบส่งน้้า แจนแลน กุฉินารายณ์ - 0.38 2565 2565 40.0000

48 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเหล่าไฮงาม ระยะท่ี1 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ 1500.00 - 2565 2565 45.0000

49 ฝายล้าห้วยสายปุ่ง สงเปลือย เขาวง - 0.24 2565 2565 42.0000

50 ฝายห้วยคกข้าว สงเปลือย เขาวง - 0.35 2561 2561 35.0000

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงกำร ต ำบล อ ำเภอ ปีก่อสร้ำง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  (ต่อ) 
พื นท่ี ชป. ควำมจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

51 ฝายล้าห้วยน้อย สงเปลือย เขาวง - 0.30 2565 2565 45.0000

52 ฝายล้าห้วยหินกอง สงเปลือย เขาวง - 0.30 2565 2565 40.0000

53 ฝายห้วยบองใต้ ภูแล่นช้าง นาคู - 0.35 2565 2565 35.0000

54 ฝายห้วยทรายใหญ่ หลักเหล่ียม นามน - 0.31 2565 2565 35.0000

55 แก้มลิงกุดผักกูดพร้อมอาคารประกอบ บัวบาน ยางตลาด - 0.12 2564 2564 13.0000

56 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโคกเจริญ หนองกุงศรี หนองกุงศรี 4000.00 - 2565 2565 59.5000

57 ฝายห้วยทรายน้อย 2 ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร สูง 3 เมตร หลักเหล่ียม นามน 500.00 0.36 263 2563 25.0000

58 ซ่อมแซมคันดินฝายล้าพะยัง (บ้านพรหมสว่าง) ระยะ 2 ภูแล่นช้าง นาคู 850.00 - 2562 2562 2.2500

59 ฝายห้วยสังเคียบ ความกว้าง 55 เมตร ความยาว 65 เมตร สูง 3.5 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่ แซงบาดาล สมเด็จ 300.00 0.38 2563 2563 65.0000

60 ฝายห้วยค้อ (ตอนกลาง) ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 350 ไร่ นาโก กุฉินารายณ์ - 0.30 2563 2563 35.0000

61
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านหัวดง (1)  ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จ้านวน 1 เคร่ืองพร้อมระบบ
ส่งน้้า ความยาว 2200 เมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 2000 ไร่

ค้าสร้างเท่ียง สามชัย 2000.00 0.31 2563 2563 90.0000

62 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเหล่าใหญ่1 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 4000.00 - 2566 2566 50.0000

63 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านหนองกุง เขาพระนอน ยางตลาด 2000.00 - 2566 2566 75.0000

64 อาคารบังคับน้้าล้าห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์ - 0.45 2568 2568 25.0000

65 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านมะนาว2 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 2000.00 - 2568 2568 45.0000

66 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเลิศสวรรค์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 1500.00 - 2566 2566 35.0000

67 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเหล่าใหญ่2 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 4000.00 - 2568 2568 59.0000

68 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโคกสี คลองขาม ยางตลาด 2000.00 - 2566 2566 -
69 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านด่านใต้(3) ระยะ2 เหล่าอ้อย ร่องค้า 3500.00 - 2566 2566 -
70 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเหล่าไฮงาม เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ 2487.00 - 2568 2568 142.0800

71 แก้มลิงหนองนาวีพร้อมอาคารประกอบ สงเปลือย เขาวง - 0.06 2566 2566 15.0000

72 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านยางอุ้ม(2) ยางอุ้ม ท่าคันโท 2,300.00 - 2568 2568 40.0000

73 แก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ  ระยะท่ี2 ภูแล่นช้าง นาคู - 0.50 2566 2566 20.0000

74 แก้มลิงหนองโสกแต้พร้อมอาคารประกอบ ค้าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก - 0.06 2568 2568 5.0000

75 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโคกประสิทธ์ จุมจัง กุฉินารายณ์ 1600.00 - 2568 2568 30.0000

76 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านหนองแคน ดอนจาน ดอนจาน 1650.00 - 2566 2566 35.7500

77 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านหนองอีบุตร(2) หนองอีบุตร ห้วยผ้ึง 1200.00 - 2566 2566 25.0000

78 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านเหล่าไฮงาม ระยะท่ี2 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ 1800.00 - 2566 2566 45.0000

79 ฝายล้าห้วยลาดยาง หนองผือ เขาวง - 0.33 2566 2566 35.0000

80 อ่างเก็บน้้าห้วยแล้ง นาทัน ค้าม่วง - 0.32 2566 2566 45.0000

81 ฝายล้าห้วยทราย ดอนจาน ดอนจาน - 0.32 2566 2566 30.0000

82 ฝายล้าพะยัง ภูแล่นช้าง นาคู - 0.31 2566 2566 40.0000

83 ฝายห้วยทอด(ตอนล่าง) แซงบาดาล สมเด็จ - 0.31 2566 2566 40.0000

84 ฝายห้วยสังกะ หนองช้าง สามชัย - 0.28 2566 2566 50.0000

85 อ่างเก็บน้้าหนองค้ารวงคุ ดงมูล หนองกุงศรี - 0.34 2566 2566 35.0000

86 ฝายห้วยเก้าคต กุดหว้า กุฉินารายณ์ - 0.31 2567 2567 35.0000

87 ฝายห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์ - 0.34 2567 2567 35.0000

88 ฝายห้วยน้อย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง - 0.32 2567 2567 40.0000

89 ฝายห้วยล้าหนองแสน กุงเก่า ท่าคันโท - 0.30 2567 2567 30.0000

90 ฝายห้วยค้าคู่ หนองแวง สมเด็จ - 0.35 2567 2567 40.0000

91 ฝายห้วยหินลาด ดงมูล หนองกุงศรี - 0.33 2567 2567 45.0000

92 ฝายห้วยไผ่ กุดโดน ห้วยเม็ก - 0.28 2567 2567 35.0000

93 ฝายห้วยพันลา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง - 0.33 2568 2568 35.0000

94 ฝายห้วยปอ เนินยาง ค้าม่วง - 0.39 2568 2568 40.0000

95 ฝายห้วยบองใต้ ภูแล่นช้าง นาคู - 0.32 2568 2568 50.0000

96 ฝายห้วยยาง สายนาวัง นาคู - 0.35 2568 2568 30.0000

97 ฝายห้วยสังเคียบ แซงบาดาล สมเด็จ - 0.32 2568 2568 35.0000

98 ฝายห้วยยาง โคกเครือ หนองกุงศรี - 0.33 2568 2568 30.0000

รวม 58441.00 20.94 3,519.0800

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงกำร ต ำบล อ ำเภอ ปีก่อสร้ำง
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพื้นที่ 4,307,762 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,675,531 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 62.10 ของ
พื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว  618,524 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

3.6 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 108 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 

8 โครงการ และขนาดเล็ก 99 โครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 

46.08 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน  118,441 ไร่ รวมเป็น 736,965 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

9,242.2400 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดำเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

 มโีครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะสั้น 63 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 1 โครงการและขนาดเล็ก 
62 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 13.73 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 28,404 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,337.9500 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะกลาง 45 โครงการ เปน็โครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ เป็นโครงการ
ขนาดกลาง 7 โครงการ และขนาดเล็ก 37 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิม่อีก 32.35 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิม่พื้นที่ชลประทาน 90,037 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
6,904.2900 ล้านบาท 

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

 ไม่มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะยาว 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลกัการพฒันาการชลประทานระยะ 20 ป ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

4,307,762 2,675,531 618,524 118,441 736,965

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน

 
 

 

 



โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำระดับจังหวัด                                                                                                                                       บทที ่5 
จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                           สรุปและข้อเสนอแนะ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือการขอใช้พื้นที่สำหรับบางโครงการที่มีพื้นที่
ดำเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดำเนินการได้ โดยควรคำนึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นสำคัญ 

 


