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ค ำน ำ 

  การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ท่ีได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงาน
และงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมชลประทานมีแนวทางท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นท่ี (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต้าแหน่งท่ีตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาท่ี
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท้าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.
2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

 ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพื่อจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม-สิงหาคม พ.ศ.2561)  
 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ท่ี
จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 - 17 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 101 - 103 องศาตะวันออก 
ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึก
ออนไลน์ (Agri Map Online) มีพื้นท่ี 10,628.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,642,718 ล้านไร่  ลักษณะ 
ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบ มีลักษณะสูงต่่าสลับเป็นลูกคล่ืนลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีท่ีราบลุ่ม
ประมาณร้อยละ 21 ของพื้นท่ีจังหวัด แถบท่ีราบลุ่มน้่าชีและท่ีราบลุ่มน้่าพอง พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้่าชี มีพื้นท่ี
เพียงเล็กน้อยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในลุ่มน้่ามูลและด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในลุ่มน้่าโขงอีสานห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  การปกครองออกเป็น 26 อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอเมืองขอนแก่น อ่าเภอบ้านฝาง 
อ่าเภอพระยืน อ่าเภอหนองเรือ อ่าเภอชุมแพ อ่าเภอสีชมพู อ่าเภอน้่าพอง อ่าเภออุบลรัตน์ อ่าเภอกระนวน อ่าเภอ
บ้านไผ่ อ่าเภอเปือยน้อย อ่าเภอพล อ่าเภอแวงใหญ่ อ่าเภอแวงน้อย อ่าเภอหนองสองห้อง อ่าเภอภูเวียง อ่าเภอ
มัญจาคีรี อ่าเภอชนบท อ่าเภอเขาสวนกวาง อ่าเภอภูผาม่าน อ่าเภอซ่าสูง อ่าเภอโคกโพธิ์ไชย อ่าเภอหนองนาค่า 
อ่ า เ ภ อ บ้ า น แ ฮ ด  อ่ า เ ภ อ บ้ า น ฝ า ง แ ละ อ่ า เ ภ อ โ น น ศิ ล า โ ด ย มี อ าณา เ ข ต ติ ด ต่ อ กั บ จั ง ห วั ด ต่ า ง ๆ 
ท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ โดยแสดงขอบเขตการปกครองในรูปท่ี 1-1 

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดอุดรธานี  เลย  และหนองบัวล่าภู 

ทิศใต้  ติดกับ จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ 

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม 

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์ 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

 จังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าให้เกิด
ฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ท่าให้ฝนตก
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นฤดูฝน ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือซึ่งพัดมาจากทางตอนเหนือของประเทศจีน จะน่าความหนาวเย็นและแห้งแล้งเข้ามา โดยจะเริ่มจากเดือน
พฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท่าให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาว นอกจากลมมรสุมท้ังสองแล้ว บางครั้ง
ยังมีพายุจร พายุหมุนเขตร้อน และดีเปรสช่ัน พัดมาจากทะเลจีนใต้ ท่าให้ฝนตกหนักในฤดูฝน โดยจะตกมากท่ีสุด
ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ส่วนฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
 จากข้อมูลสถานีตรวจอากาศอ่าเภอเมืองขอนแก่นของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยสามารถสรุปข้อมูล 
ตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 
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รูปที่ 1-1  แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มน้้าหลัก ลุ่มน้้าย่อย ในจังหวัดขอนแก่น  
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ตารางที่ 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น 
 

ตัวแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 23.3 – 29.8 22.4 

ความช้ืนสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 61.0 – 83.0 71.4 

ความเร็วลมผิวพื้น กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 3.8 – 6.1 5.0 

อัตราระเหย มิลลิเมตร 112.0 – 176.1 1,667.10 

ปริมาณฝน มิลลิเมตร 936.50-1,751.10 1,217.60 

 

1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

  จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 6,642,718 ไร่ ต้ังอยู่ในเขต ลุ่มน้่าชี และ ลุ่มน้่ามูล  
ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

 1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน         
 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้เป็น พื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ 4.63 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 69.66 ของพื้นท่ีจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว คิดเป็นร้อยละ 40.16 ของพื้นท่ีจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 
57.65 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-2 และรูปท่ี 1-2 
 1.3.2 ทรัพยากรดิน 

 จากจากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน,  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่าแนกกลุ่มดินเป็นดินบนพื้นท่ีราบลุ่ม มีเนื้อท่ีร้อยละ 21.01 ของจังหวัด และดินบน
พื้นท่ีดอน มีเนื้อท่ีร้อยละ 66.51 ของจังหวัด นอกจากนี้เป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมท่ีจะพัฒนาเพื่อ
การเกษตรชลประทาน รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  
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ตารางที่ 1-2  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดขอนแก่น 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

A0 ไร่นาสวนผสม 1227 0.02 

A1 นาข้าว 2,667,446 40.16 

A2 พืชไร ่ 1,586,652 23.89 

 A3 ไม้ยืนต้น 296,335 4.46 

A4 ไม้ผล 38,229 0.58 

A5 พืชสวน 8,008 0.12 

A7 ปศุสัตว์ 18,737 0.28 

A8 พืชน้่า 3 0.00 

A9 เพาะเล้ียงสัตว์น้่า 10,409 0.16 

F พื้นท่ีป่าไม้ 851,429 12.82 

M พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 386,552 5.82 

U พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 451,974 6.80 

W พื้นท่ีน้่า 325,717 4.90 

ที่มา : Agri Map (2561) 
ตารางที่ 1-3  จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 4,418,833 66.51 

ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 1,395,840 21.01 

ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 524,790 7.89 

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 302,241 4.54 

กลุ่มชุดดินผสม 1,629 0.02 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดขอนแก่น (Agri Map พ.ศ.2561) 
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รูปที่ 1-3   แผนที่จ้าแนกกลุ่มที่ดิน จังหวัดขอนแก่น (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 1.4.1 ประชากร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดขอนแก่นมีจ่านวนครัวเรือนท้ังหมด 737,041 ครัวเรือน จ่านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 
1,805,910 คน แนวโน้มจ่านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดขอนแก่น เมื่อท่าการค่านวณอัตราการเจริญเติบโต
ของประชากรเพื่อประมาณการจ่านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า 
ประชากรในจังหวัดขอนแก่นมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 0.36 ซึ่งมีผลท่าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.
2580) จ่านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,940,932 คน (ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560. ; ข้อมูลปี 2560 – 2580 
ค่านวณโดยกรมชลประทาน, 2561) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 
ตารางที่ 1-4  จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 1,805,910 
2565 1,838,758 
2570 1,758,204 
2575 1,906,258 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,940,932 

 ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ่าลองทวีก่าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
 (พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
 
 1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้ 
 เครื่องช้ีวัดสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี พ.ศ. 2559 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าเท่ากับ 194,848 ล้านบาทอยู่ในล่าดับท่ี 17 ของประเทศ และล่าดับ
ท่ี 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 89.61 และภาคเกษตรร้อยละ 
10.39 มีรายได้เฉล่ียต่อหัวต่อเดือนประมาณ 8,101 บาท 
 1.4.3 สภาพการเกษตร 
     ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดขอนแก่นมีจ่านวนครัวเรือนท้ังหมด 767,058 ครัวเรือนมีจ่านวนครัวเรือนเกษตร 
255,814 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.35 ของครัวเรือนท้ังหมด (ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 
 ขนาดท่ีดินถือครองเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 25 เฉล่ียครัวเรือนละ 20.49 
ไร่ พืชหลักท่ีปลูก ได้แก่ ข้าวนาปี อ้อย มันส่าปะหลัง ข้าวนาปรัง ยางพารา ถั่วเหลือง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่ว
เขียว และมะนาวเป็นต้น มีแนวโน้มปลูกมันส่าปะหลัง ยางพาราเพิ่มขึ้น และลดพื้นท่ีการเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ถั่วเหลือง อ้อยโรงงานลง ปี พ.ศ. 2558-2560 ของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัดขอนแก่น แสดงได้ดังตารางท่ี1-5 
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ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558-2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 

พืช 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาป ี 282 283 332 

ข้าวนาปรัง 511 511 560 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 623 616 645 

มันส าปะหลัง 3,212 3,312 3,171 

อ้อย 11,140 9,080 9,220 

ยางพารา 179 183 202 

ปาล์มน้ ามัน 621 609 514 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 

จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตของลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำ คือ ลุ่มน ้ำมูลและลุ่มน ้ำชี  พื นท่ีลุ่มน ้ำมูล ได้แก่ กลุ่มลุ่ม
น ้ำสำขำท่ีไหลลงล้ำห้วยแอก ล้ำห้วยสะแทด และล้ำพังชู ในส่วนพื นท่ีลุ่มน ้ำชี ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้ำท่ีไหลลงอ่ำงเก็บน ้ำ
อุบลรัตน์ กลุ่มลุ่มน ้ำท่ีไหลลงล้ำน ้ำพองตอนล่ำง กลุ่มลุ่มน ้ำท่ีไหลลงแม่น ้ำชี และกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำล้ำปำวตอนบน โดย
มีล้ำน ้ำสำยหลักท่ีไหลผ่ำนจังหวัดขอนแก่น ดังนี  

(1) ล้ำน ้ำพอง มีต้นก้ำเนิดจำกภูกระดึงและเทือกเขำสันปันน ้ำของลุ่มน ้ำป่ำสักกับลุ่มน ้ำชี ไหลผ่ำน 
อ้ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และอ้ำเภออุบลรัตน์ อ้ำเภอน ้ำพอง และไหลบรรจบแม่น ้ำชีในท้องท่ี อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 (1.1) ล้ำน ้ำพองตอนบน ซึ่งอยู่เหนือเข่ือนอุบลรัตน์ ล้ำน ้ำสำขำประกอบด้วย หนองโก ล้ำน ้ำ
พวย ห้วยทรำยขำว ล้ำน ้ำมอ ห้วยแกน และห้วยซ้ำจำน ซึ่งไหลลงเข่ือนอุบลรัตน์ 

 (1.2) ล้ำน ้ำพองตอนล่ำง ซึ่งอยู่ท้ำยเขื่อนอุบลรัตน์ ล้ำน ้ำสำขำประกอบด้วย ห้วยทรำย ห้วยคุม
มุมห้วยยำง ห้วยโจด ห้วยเสือเต้น ห้วยเสียว ห้วยเก้ำคต ห้วยใหญ่ ห้วยสำยบำตร และห้วยพระคือ 

(2) ล้ำน ้ำเชิญ มีต้นก้ำเนิดจำกสันปันน ้ำของลุ่มน ้ำป่ำสักและลุ่มน ้ำชี ใน จังหวัดชัยภูมิ และ อ้ำเภอ ชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น และไหลลงเข่ือนอุบลรัตน์ท่ี อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

(3) ล้ำน ้ำชี มีต้นก้ำเนิดจำกสันปันน ้ำของลุ่มน ้ำป่ำสักและลุ่มน ้ำชี ใน จังหวัดชัยภูมิ  ไหลเข้ำสู่จังหวัด
ขอนแก่นบริเวณ อ้ำเภอแวงน้อย ไหลผ่ำนอ้ำเภอแวงใหญ่ อ้ำเภอชนบท อ้ำเภอมัญจำคีรี อ้ำเภอบ้ำนไผ่ และอ้ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น อ้ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม ไหลผ่ำน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และบรรจบ
แม่น ้ำมูล ท่ีจังหวัดอุบลรำชธำนี  

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำท่ีด้ำเนินกำรในจังหวัดขอนแก่นจำกอดีตจนถึงพ.ศ. 2560 มีจ้ำนวนทั งหมด 693 
แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ 3 โครงกำรขนำดกลำงจ้ำนวน 17 แห่ง และโครงกำรขนำดเล็กจ้ำนวน  
673 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน ้ำได้ควำมจุรวมกัน 2,749.55 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นท่ีชลประทำน 712,834 ไร่ 
รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2-1 , 2-2 และรูปท่ี 2-2   
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รูปที่ 2-1  ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดขอนแก่น 
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ตารางที่ 2-1  โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม

1.อา่งเกบ็น ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 13 262 276               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 2,431.30         84.20             53.38             2,568.88         

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                16,689           1,189             17,878           

2.แกม้ลิง

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                12                 12                 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                -                10.31             10.31             

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) 1 -                230               231               

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 262,585          -                -                262,585          

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) 1 2                  3                  6

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 74,125           14,603           -                88,728           

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -                1                  137               138               

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                330,643          330,643          

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                5                  5                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                12,000           12,000           

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                17                 17                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                -                -                

8.อืน่ ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) -                1                  7                  8                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                -                -                -                

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                1,000             -                1,000             

รวมทกุประเภท

  - จ านวน (แหง่) 3                  17                 673               693               

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 2,431.30         84.20             234.05           2,749.55         

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 336,710          32,292           343,832          712,834          
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ตารางที่ 2-2  โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดขอนแก่น 
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

 2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 ปัญหำภัยแล้งในพื นท่ีจังหวัดขอนแก่นนั น โดยส่วนมำกขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หรือ
ฝนทิ งช่วง เป็นปัญหำท่ีเกิดขึ นเช่นเดียวกับกับพื นท่ีส่วนอื่นๆ ของพื นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหำรุนแรงในพื นท่ีนอกเขตชลประทำน เนื่องจำกปริมำณน ้ำต้นทุนท่ีกักเก็บโดยโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำต่ำงๆ ยัง
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร แม้ว่ำจะมีโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็กกระจำยอยู่ในพื นท่ีต่ำงๆ ของจังหวัดแต่
พื นท่ีรับประโยชน์จ้ำกัดอยู่ในเฉพำะพื นท่ีเท่ำนั น ในขณะท่ีพื นท่ีกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื นท่ีเกษตรน ้ำฝน หรือ
แม้แต่ในเขตพื นท่ีชลประทำนเองบำงโครงกำรก็ยังมีปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำในฤดูแล้ง  พื นท่ีขำดน ้ำรุนแรงในเขต
จังหวัดขอนแก่นได้แก่ บริเวณตอนบนของลุ่มน ้ำสำขำต่ำงๆโดยเฉพำะด้ำนทิศใต้ของจังหวัดบริเวณสันปันน ้ำระหว่ำง
ลุ่มน ้ำชีและลุ่มน ้ำมูล ในท้องท่ีอ้ำเภอแวงน้อย อ้ำเภอแวงใหญ่ กิ่งอ้ำเภอโนนศลำ และอ้ำเภอหนองสองห้อง บริเวณ
ท่ีลำดเชิงเขำภูผำแดง-ภูผำด้ำ ครอบคลุมบำงส่วนของอ้ำเภอโคกโพธิ์ไชย อ้ำเภอมัญจำคีรี อ้ำเภอบ้ำนฝำง รวมทั ง
พื นท่ีเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ขึ นไปด้ำนต้นน ้ำ ในท้องท่ีอ้ำเภอภูเวียง อ้ำเภอโนนสัง อ้ำเภอสีชมพู อ้ำเภอชุมแพ และ
อ้ำเภอภูผำม่ำน โดยพื นท่ีเส่ียงปัญหำภัยแล้งแสดงดังรูปท่ี 2-3 
 

 2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 
 พื นท่ีประสบปัญหำน ้ำท่วมในเขตจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นพื นท่ีรำบลุ่มริมล้ำน ้ำสำยหลัก เช่น ท่ีรำบ
ลุ่มล้ำน้ำเชิญในท้องท่ีอ้ำเภอชุมแพ อ้ำเภอหนองเรือ ท่ีรำบลุ่มล้ำน ้ำพอง โดยเฉพำะช่วงท้ำยฝำยหนองหวำยถึงจุด
บรรจบล้ำน ้ำชี และพื นท่ีรำบลุ่มล้ำน ้ำชีในท้องท่ีอ้ำเภอแวงน้อย อ้ำเภอแวงใหญ่ อ้ำเภอมัญจำคีรี อ้ำเภอชนบท และ
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น โดยพื นท่ีเส่ียงภัยน ้ำท่วมแสดงดังรูปท่ี 2-4 

 2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพื นท่ีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ 
(Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พื นท่ี โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถ่ี ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดยครอบคลุม
ปัญหำน ้ำแล้ง น ้ำท่วม น ้ำเค็มรุกล ้ำ รวมถึงกำรรองรับพื นท่ีส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีพื นท่ีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 
จ้ำนวน 1 พื นท่ี ได้แก่พื นท่ีประสบปัญหำน ้ำท่วมน ้ำแล้งลุ่มน ้ำชีตอนบน มีพื นท่ีประมำณ 6,511,718 ไร่ อยู่ทำง
ตอนบนจนถึงตอนล่ำงของจังหวัด ไปตำมล้ำน ้ำแม่น ้ำชี ครอบคลุมทั งหมด 18 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอแวงน้อย  
อ้ำเภอพล อ้ำเภอแวงใหญ่ อ้ำเภอโคกโพธิ์ไชย อ้ำเภอชนบท อ้ำเภอบ้ำนไผ่ อ้ำเภอเปือยน้อย อ้ำเภอมัญจำคีรี 
อ้ำเภอบ้ำนแฮด อ้ำเภอพระยืน อ้ำเภอบ้ำนฝำง อ้ำเภอหนองเรือ อ้ำเภอชุมแพ อ้ำเภอสีชมพู อ้ำเภออุบลรัตน์ อ้ำเภอ
น ้ำพอง อ้ำเภอเขำสวนกวำง อ้ำเภอโนนศิลำ และอ้ำเภอเมืองขอนแก่น ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 
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รูปที่ 2-3 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดขอนแก่น (กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556) 
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บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น ้า 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบปริมาณน ้าท่ีต้องการส้าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม ทั งมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดขอนแก่นครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม
หลักท่ีส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 
โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 98.87 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพิ่มเป็น 100.67  104.37 และ 106.27 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก โดยเปรียบเทียบพื นท่ีของจังหวัดขอนแก่นกับพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีพื นท่ีครอบคลุม
จังหวัดขอนแก่น จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดขอนแก่น เท่ากับ 
500.00  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
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3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นท่ีชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นท่ี ส่วนฤดูแล้งพื นท่ีเพาะปลูกร้อยละ 10 ของพื นท่ีชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นท่ีเพาะปลูก
โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 6,201.92 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่ม
เป็น 6,373.77 , 6,498.53 และ 6,498.53 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้า ของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นท่ี โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี โดยจังหวัด
ขอนแก่นมีแผนท่ีจะตัดตั งนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตร จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
เท่ากับ 34.11 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น  35.82 , 37.52 และ 40.93 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี   
ในระยะ 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางที่ 3 -1  ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดขอนแก่น 

 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ป ี (พ.ศ.2565) 10 ป ี(พ.ศ.2570) 20 ป ี(พ.ศ.2580)

1 อปุโภค-บริโภค 98.87                100.67              104.37              106.27              

2 รักษาระบบนิเวศ 500.00              500.00              500.00              500.00              

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 870.92              1,042.77            1,167.53            1,167.53            

  - นอกเขตชลประทาน 5,331.01            5,331.01            5,331.01            5,331.01            

  - รวม 6,201.92            6,373.77            6,498.53            6,498.53            

4 อตุสาหกรรม 34.11                35.82                37.52                40.93                

รวม 6,834.91           7,010.26           7,140.42           7,145.73           

ที่ กิจกรรม
ความตอ้งการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ป)ี
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

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

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”  
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

 1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
 2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
 3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
 4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

 1)  การพัฒนาแหล่งน ้ าและเพิ่มพื น ท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้ า (Basin–based 
Approach) 
 2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
 3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
 4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นท่ี (Networking Collaboration Participation) 
 5)  การปรับเปล่ียนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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 4.1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 จังหวัดขอนแก่นอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ บริบท
ของการพัฒนาท่ีผ่านมาและในอนาคต รวมทั งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางดังนี  

1) การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
2) การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 
3) การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 

 4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น 

 วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเช่ือมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดดังกล่าวได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดไว้ดังนี  

1) การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
2) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
4) การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการท่ีมีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการท่ีมีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

 4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

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

 มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการท่ีมีความพร้อมด้านวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันท่ี 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นท่ี (Area base) 
- เป็นโครงการท่ีสามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยู่เดิม ทั ง 25 
ลุ่มน ้าหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นท่ีชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดขอนแก่นมีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 256 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 30 โครงการ 
และขนาดเล็ก 226 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก 233.98 
ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นท่ีชลประทานเพิ่มขึ น 238,200 ไร่ ใช้วงเงินรวม 18,801.0235 ล้านบาท ดังแสดง
ตามตารางท่ี 4-1 

 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า ในยุทธศาสตร์ ท่ี  2 และยุทธศาสตร์ ท่ี  3 เป็น จ้านวน 252  
และ 4 โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการ
ประเภทอ่างเก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้
ทั งการขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 
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ตารางที่ 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น จ้าแนกตามขนาดและระยะ
ด้าเนินการ 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -                 -                 -                 -                 

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -                 -                 -                 -                 

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 

  - วงเงิน (ลา้นบาท) -                 -                 -                 -                 

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 4                   3                   -                 7                   

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 4.63                4.63                -                 9.26                

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 17,800            12,800            -                 30,600            

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,000.0000       1,200.0000       -                 3,200.0000       

3. ขนาดเลก็

  - จ านวน (โครงการ) 55                  27                  -                 82                  

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 12.42              10.77              -                 23.19              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 26,500            12,300            -                 38,800            

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,107.4600       880.0000         -                 1,987.4600       

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 59                  30                  -                 89                  

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 17.05              15.40              -                 32.45              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 44,300            25,100            -                 69,400            

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 3,107.4600       2,080.0000       -                 5,187.4600       

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี

 

ตารางที่ 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

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

ขนาดใหญ่ -               -               -               -               -               -               

ขนาดกลาง 28                8,156 2                  201 3                  8,357

ขนาดเลก็ 224               8,379 2                  65 226               8,444

รวม 252               16,535 4                  266 256               16,801

ขนาดโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่3

รวม(การสร้างความมั่นคงของน้ า (การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด    บทที่ 4  
จังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 4 - 5 

 

 

 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด    บทที่ 4  
จังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 4 - 6 

รูปที่ 4 -1  แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด    บทที่ 4  
จังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 4 - 7 

 

ตารางที่ 4-3  แผนงานโครงการกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น 

 

ตารางที่ 4-4  แผนงานโครงการเล็ก ระยะ 20 ป ีจังหวัดขอนแก่น 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พืน้ท่ีชป..

(ไร่)

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ปกีอ่สร้าง ปแีล้วเสร็จ

วงเงิน

(ล้าน บาท)
ยทุธศาสตร์

1 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นโนนฆ้อง สระโพนทอง เกษตรสมบรูณ์ 0 0.00 2561 2561 30.0000 2

2 แกม้ลิงหนองแซงกระเปา๋พร้อมอาคารประกอบ ศรีส าราญ คอนสวรรค์ 0 0.72 2561 2561 36.0000 2

3 แกม้ลิงหนองแกพร้อมอาคารประกอบ บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ 0 0.68 2561 2561 34.0000 2

4 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นชบีน ภูแลนคา บา้นเขวา้ 2,000 0.00 2561 2561 35.0000 2

5 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นโนนลาน ภูแลนคา บา้นเขวา้ 2,000 0.00 2561 2561 45.0000 2

6 ประตูระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบปากล าหว้ยหวาย  ลุ่มล าชี บา้นเขวา้ 0 0.72 2561 2561 31.6030 2

7 แกม้ลิงอา่งเกบ็น้ าบา้นแท่นพร้อมอาคารประกอบ บา้นแทน่ บา้นแท่น 0 0.97 2561 2561 49.0000 2

8 ระบบส่งน้ าคลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.19+000 - กม.22+000 เขื่อนทดน้ าน้ าเชญิอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ โคกสะอาด ภูเขยีว 1,500 0.00 2561 2561 35.0000 2

9 ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายกดุธาตุพร้อมอาคารประกอบ  โครงการฯ น้ าพรม บา้นแกง้ ภูเขยีว 700 0.00 2561 2561 30.0000 2

10 ปรับปรุงคลองส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ  ปตร.กดุโง้ง กดุตุ้ม เมือง 1,200 2.19 2561 2561 8.0000 2

11 แกม้ลิงบงึกดุหวายพร้อมอาคารประกอบ ระยะท่ี 2 ลาดใหญ่ เมืองชยัภูมิ 0 0.38 2561 2561 14.9444 2

12 ฝายบา้นโนนลาน ถ้ าววัแดง หนองบวัแดง 1,000 1.04 2561 2561 85.0000 2

13 แกม้ลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ วงัชมภู หนองบวัแดง 0 0.90 2561 2561 45.0000 2

14 แกม้ลิงหนองละหานค่ายพร้อมอาคารประกอบ โคกสะอาด หนองบวัระเหว 0 0.91 2561 2561 45.0000 2

15 แกม้ลิงบา้นขามปอ้มพร้อมอาคารประกอบ  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ กดุเลาะ เกษตรสมบรูณ์ 0 0.10 2562 2562 5.5000 2

16 ฝายหว้ยยาง ความกวา้ง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พืน่ที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โนนกอก เกษตรสมบรูณ์ 300 0.33 2563 2563 25.0000 2

17 ฝายหว้ยวงัลึก โนนกอก เกษตรสมบรูณ์ 400 0.34 2561 2561 70.0000 2

18 แกม้ลิงบงึแกง้พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ บา้นเปา้ เกษตรสมบรูณ์ 0 0.40 2562 2562 20.0000 2

19 อาคารบงัคับน้ าหว้ยขา่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ บา้นเปา้ เกษตรสมบรูณ์ 0 0.05 2562 2562 4.4000 2

20 อาคารบงัคับน้ าหว้ยโสก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ บา้นเปา้ เกษตรสมบรูณ์ 0 0.05 2562 2562 4.4000 2  

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนทีช่ป..

(ไร)่

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ปีก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็

วงเงิน

(ล้าน บาท)
ยทุธศาสตร์

1 โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าต าบลบา้นดง  (อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะที่ 1 บา้นดง อบุลรัตน์ 8,000 0.00 2558 2561 317.8440 2

2 ระบบส่งน้ าโครงการสถานีสูบน้ าบา้นดง (อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะท่ี 2 บา้นดง อบุลรัตน์ 7,000 0.00 2559 2562 428.9630 2

3 โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าต าบลโคกสูง (อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะท่ี 1 โคกสูง อบุลรัตน์ 2,000 0.00 2559 2562 258.0000 2

4 โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า บา้นหนองไหล โคกสี เมือง 4,000 0.00 2562 2563 200.0000 2

5 ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ต าบลโคกสูง (อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะท่ี 2 โคกสูง อบุลรัตน์ 16,200 0.00 2563 2564 300.0432 2

6 โครงการสถานีสูบน้ าบา้นกดุหมากเหบ็ จังหวดัขอนแกน่ โนนทอง แวงใหญ่ 0 0.00 2563 2565 420.0000 2

7 ประตูระบายน้ าบา้นโนนเขวา ท่านางแนว แวงน้อย 0 0.00 2564 2566 600.0000 2

8 โครงการอา่งเกบ็น้ าหว้ยจระเข้ ในเมือง เวยีงเกา่ 0 15.37 2564 2566 490.0000 2

9 โครงการระบบส่งน้ าบา้นหนองสีหนาด โคกทอง แวงใหญ่ 4,000 0.00 2564 2566 250.0000 2

10 อา่งเกบ็น้ าหว้ยสามหมอ ซับสมบรูณ์ โคกโพธิไ์ชย 0 5.20 2564 2566 400.0000 2

11 อา่งเกบ็น้ าหว้ยเสือเฒ่า ส าโรง หนองสองหอ้ง 0 1.30 2565 2566 80.0000 2

12 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าพืน้ท่ีขอบอา่งอบุลรัตน์ แกน่ศิลา อบุลรัตน์ 0 0.00 2566 2568 320.0000 2

13 อา่งเกบ็น้ าหว้ยหวา้ โนนฆ้อง กิง่ อ.บา้นฝาง 0 2.20 2568 2569 52.5000 2

14 ปตร.บา้นหนองผักตบ โนนสมบรูณ์ บา้นแฮด 0 0.00 2568 2570 609.2350 2

15 อา่งเกบ็น้ าบา้นปา่ผุ สวนหม่อน มัญจาคีรี 0 40.64 2569 2571 180.0000 2

16 อา่งเกบ็น้ าหว้ยแหง้ตอนล่าง ในเมือง เวยีงเกา่ 0 6.46 2569 2571 250.0000 2

17 ฝายหว้ยน้ าเชญิ นาพยีง ชมุแพ 0 0.00 2569 2570 90.0000 2

18 สูบน้ าบา้นหนองแต้ บา้นดง อบุลรัตน์ 0 0.00 2569 2571 510.0000 2

19 อา่งเกบ็น้ าหว้ยกนทา เขาน้อย เวยีงเกา่ 0 3.09 2571 2573 55.9000 2

20 อา่งเกบ็น้ าหว้ยทรายหนัง สีชมพู สีชมพู 0 5.13 2572 2574 250.0000 2

21 อา่งเกบ็น้ าหว้ยทรายขาว หนองแดง สีชมพู 0 19.79 2572 2574 250.0000 2

22 อา่งเกบ็น้ าหว้ยวงัยาว โนนธาตุ หนองสองหอ้ง 0 30.00 2572 2574 200.0000 2

23 แกม้ลิงบงึละหานนาพร้อมอาคารประกอบ ละหานนา แวงน้อย 5,000 0.00 2559 2563 418.7589 2

24 แกม้บงึแกง่น้ าต้อนพร้อมอาคารประกอบระยะท่ี 1-2 เมืองเกา่ เมือง 0 11.80 2563 2566 850.0000 2

25 แกม้ลิงหนองแปน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะท่ี 1 - 2) กดุกวา้ง หนองเรือ 0 12.00 2563 2565 150.0000 2

26 แกม้ลิงพร้อมอาคารประกอบหนองหว้ยโพง นาแพง โคกโพธิช์ยั 0 1.34 2564 2566 60.0000 2

27 แกม้ลิงพร้อมอาคารประกอบกดุลอบ โนนไชย โคกโพธิช์ยั 0 1.22 2565 2567 70.0000 2

28 แกม้ลิงพร้อมอาคารประกอบหนองสีหนาด-กดุระหวา้ โนนทอง แวงน้อย 0 1.46 2565 2567 95.0000 2

29 โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าเชญิ โนนทอง หนองเรือ 0 0.00 2560 2562 135.9884 3

30 ประตูระบายน้ าหว้ยน้ าลัด  โคกส าราญ บา้นแฮด 0 0.00 2564 2565 65.0000 3



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด    บทที่ 4  
จังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 4 - 8 

 

ตารางที่ 4-4  (ต่อ) แผนงานโครงการเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น 
ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ

พืน้ที่ชป..

(ไร่)

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ปกีอ่สร้าง ปแีล้วเสร็จ

วงเงิน

(ล้าน บาท)
ยทุธศาสตร์

21 ระบบกระจายน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้บา้นโนนฆ้อง สระโพนทอง เกษตรสมบรูณ์ 500 0.00 2562 2562 15.0000 2

22 ฝายกดุอด่ีาน ความกวา้ง 40 เมตร ความยาว 40.34 เมตร สูง 4.5 เมตร พืน่ที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ชอ่งสามหมอ แกง้คร้อ 600 0.35 2563 2563 85.0000 2

23 แกม้ลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ หนองขาม คอนสวรรค์ 0 0.60 2562 2562 45.0000 2

24 ระบบส่งน้ าฝ่ังขวา ระยะที่ 5 โครงการฯน้ าเชญิ จ.ชยัภูมิ 1 สาย โคกสะอาด คอนสาร 1,000 0.00 2562 2562 12.0000 2

25 อาคารบงัคับน้ าหว้ยกดุโง้ง  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ โนนคูณ คอนสาร 0 0.05 2562 2562 7.0000 2

26 ปรับปรุงอาคารบงัคับกดุชา้งไร่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ โนนคูณ คอนสาร 0 0.03 2562 2562 3.0000 2

27 ฝายหว้ยยาง หว้ยยาง คอนสาร 250 0.33 2562 2562 25.0000 2

28 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นหนองกระทุ่ม ชบีน บา้นเขวา้ 2,500 0.00 2564 2564 45.0000 2

29 ระบบส่งน้ าโครงการพฒันาบงึเปอืย ระยะ 3 ตลาดแร้ง บา้นเขวา้ 1,300 1.85 2565 2565 35.0000 2

30 แกม้ลิงหนองแกพร้อมอาคารประกอบ บา้นเต่า บา้นแทน่ 0 0.40 2562 2562 20.0000 2

31 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบทอ่ส่งน้ า บา้นสามสวน สามสวน บา้นแทน่ 3,000 0.00 2562 2562 40.0000 2

32 ฝายคลองบง ความกวา้ง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พืน่ที่รับประโยชน์ 300 ไร่ เกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค์ 300 0.33 2563 2563 25.0000 2

33 แกม้ลิงอา่งเกบ็น้ าค าอหีดู สระโพนทอง เกษตรสมบรูณ์ 0 0.08 2566 2566 10.0000 2

34 ฝายประดาหกั โคกเพชรพฒันา บ าเหน็จณรงค์ 0 0.00 2565 2565 10.0000 2

35 ฝายทา่กระโดด บา้นชวน บ าเหน็จณรงค์ 0 0.00 2565 2565 3.0000 2

36 ปรับปรุงระบบส่งน้ า 1R-RMC อา่งเกบ็น้ าหว้ยทราย บา้นชวน บ าเหน็จณรงค์ 800 0.00 2562 2562 38.0000 2

37 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบทอ่ส่งน้ า บา้นกดุหวัชา้ง กดุยม ภูเขยีว 3,000 0.00 2562 2562 35.0000 2

38 ฝายบา้นโนนฟกัทอง กดุยม ภูเขยีว 0 0.10 2562 2562 30.0000 2

39 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบทอ่ส่งน้ าบา้นแกง้ บา้นแกง้ ภูเขยีว 2,800 0.00 2562 2562 40.0000 2

40 อาคารบงัคับน้ าหว้ยวงัโปร่ง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ บา้นแกง้ ภูเขยีว 0 0.08 2562 2562 4.4000 2

41 แกม้ลิงหนองสามหมื่นระยะที5่  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ บา้นแกง้ ภูเขยีว 0 0.18 2562 2562 5.7560 2

42 แกม้ลิงหนองเซียงซาพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ ผักปงั  ภูเขยีว 0 1.20 2562 2562 10.0000 2

43 ฝายล าหว้ยกดุฉนวน หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0.09 2562 2562 9.5000 2

44 ฝายล าหว้ยบุ่งสะเบา หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0.11 2562 2562 9.5000 2

45 ฝายหว้ยขามแป หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0.10 2562 2562 9.5000 2

46 ฝายหว้ยคลองกลาง หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0.05 2562 2562 10.0000 2

47 อาคารบงัคับน้ าหว้ยบุ่งขี้มอด โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชญิ หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0.04 2562 2562 4.0000 2

48 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นหนองเบน หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0.00 2562 2562 25.0000 2

49 แกม้ลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ โพนทอง เมือง 0 0.70 2562 2562 35.0000 2

50 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้บา้นลาดใหญ่ (ทา่เอยีด) ลาดใหญ่ เมือง 3,000 0.00 2563 2563 45.0000 2

51 แกม้ลิงหนองโง้งพร้อมอาคารประกอบ จ านวน 1 แหง่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชบีน บุ่งคล้า เมืองชยัภูมิ   - 0.04 2563 2563 4.5000 2

52 อาคารทดน้ าคลองหนองอา้ยพมิพ์ บุ่งคล้า เมืองชยัภูมิ 1,200 0.12 2565 2565 12.5000 2

53 ปรับปรุงเพิม่ประสิทธภิาพแกม้ลิงบงึกดุหวาย ลาดใหญ่ เมืองชยัภูมิ 0 0.50 2565 2565 5.0000 2

54 ฝายล าเจียง ถ้ าววัแดง หนองบวัแดง 600 0.30 2561 2561 50.0000 2

55 ฝายล าน้ าเจาะ ถ้ าววัแดง หนองบวัแดง 250 0.31 2561 2561 45.0000 2

56 ปรับปรุงระบบส่งน้ า อา่งเกบ็น้ าบา้นโหล่น(หว้ยปาดหมี) นางแดด หนองบวัแดง 600 1.80 2562 2562 12.0000 2

57 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นศรีสวรรค์ นางแดด หนองบวัแดง 2,000 0.00 2562 2562 45.0000 2

58 ฝายทา่วงัไฮ หนองแวง หนองบวัแดง - 0.35 2562 2562 25.0000 2

59 อา่งเกบ็น้ าวงัปอ หนองแวง หนองบวัแดง 150 0.35 2564 2564 30.0000 2

60 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นหว้ยม่วง(วงักะทะ) หนองแวง หนองบวัแดง 3,000 0.00 2563 2563 50.0000 2

61 ฝายล าหว้ยไผ่ หนองแวง หนองบวัแดง 300 0.25 2564 2564 25.0000 2

62 ฝายหว้ยยางด า หลวงศิริ หนองบวัแดง - 0.31 2562 2562 30.0000 2

63 ฝายบา้นล ากระจวน โคกสะอาด หนองบวัระเหว 2,000 0.54 2561 2561 85.0000 2

64 ฝายล าหว้ยเหล่าเครือซูด โนนกอก เกษตรสมบรูณ์ 500 0.34 2564 2564 30.0000 2

65 ฝายล าหว้ยวงัสาคร โนนกอก เกษตรสมบรูณ์ 200 0.38 2564 2564 35.0000 2

66 เพิม่ประสิทธภิาพระบบชลประทานคลองสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการฯน้ าพรม โนนทอง เกษตรสมบรูณ์ 4,000 1.00 2563 2563 40.0000 2

67 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นยางหวาย (2) ยางหวาย คอนสวรรค์ 2,000 0.00 2566 2566 30.0000 2

68 ระบบส่งน้ าอา่งเกบ็น้ าล าปะทาว (ตอนบน)  นาหนองทุ่ม แกง้คร้อ 1,600 0.95 2564 2564 50.0000 2

69 ฝายบา้นดอนหนั บา้นโสก คอนสวรรค์ 320 0.30 2564 2564 35.0000 2

70 แกม้ลิงอา่งเกบ็น้ าฝายใหม่หว้ยจันหล้า หว้ยยาง คอนสาร 0 0.14 2566 2566 17.0000 2  
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ตารางที่ 4-4  (ต่อ) แผนงานโครงการเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น 
 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พืน้ท่ีชป..

(ไร่)

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ปกีอ่สร้าง ปแีล้วเสร็จ

วงเงิน

(ล้าน บาท)
ยทุธศาสตร์

71 อา่งเกบ็น้ าหว้ยผาน้อย ทุ่งลุยลาย คอนสาร 350 0.38 2564 2564 50.0000 2

72 ระบบส่งน้ าหว้ยหวายพร้อมอาคารประกอบ (ฝายยางบตุาม)ี   จ านวน 1 สาย ลุ่มล าชี บา้นเขวา้ 950 0.00 2566 2566 3.0000 2

73 แกม้ลิงหนองบวัใหญ่พร้อมอาคารประกอบ  หนองบวัใหญ่ จัตุรัส 0 0.80 2563 2563 40.0000 2

74 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ 1,000 0.00 2564 2564 30.0000 2

75 อา่งเกบ็น้ าเขาวงศ์พระจันทร์ หว้ยยายจิ๋ว เทพสถติ 340 0.33 2564 2564 35.0000 2

76 ฝายล าหว้ยเชยีง ชบีน บา้นเขวา้ 420 0.34 2564 2564 40.0000 2

77 เพิม่ประสิทธภิาพล าหว้ยนามั่ง สระพงั บา้นแท่น 0 0.09 2566 2566 11.0000 2

78 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นหวัสะพาน (ท่าจัน) ตลาดแร้ง บา้นเขวา้ 2,100 0.00 2563 2563 45.0000 2

79 เพิม่ประสิทธภิาพล าหว้ยกาย หวัทะเล บ าเหน็จณรงค์ 0 0.08 2566 2566 10.0000 2

80 เพิม่ประสิทธภิาพล าหว้ยแห โอโล ภูเขยีว 0 0.07 2566 2566 9.0000 2

81 แกม้ลิงหว้ยปา่ชี กดุชมุแสง หนองบวัแดง 0 0.08 2566 2566 10.0000 2

82 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้เกษตรแปลงใหญ่ต าบลโคกเพชรพฒันา โคกเพชรพฒันา บ าเหน็จณรงค์ 450 0.00 2563 2563 4.0000 2  
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นท่ี 6,642,718 ไร่  เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 4,627,046 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 69.66 
 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นท่ีชลประทานแล้ว 712,834 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 10.73 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 256 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 30 โครงการ และขนาดเล็ก 226 

โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 233.98 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพื้น ท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น  238,200  ไร่ รวมเป็น  951,034 ไร่  ใช้วงเงินรวม  16,801.0235  ล้านบาท  
โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะส้ัน 154 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 10 โครงการและขนาด
เล็ก 144 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 62.00 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 138,010 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 7,932.3885 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 95 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 13 โครงการและ
โครงการขนาดเล็ก 82  โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 66.87 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 100,190 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 7,172.7350 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะยาว 7 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลางท้ัง 7 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 105.11 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน - ไร่ เนื่องจากเป็น
โครงการในระยะยาวท้าให้ยังไม่ทราบพื้นท่ีชลประทานท่ีแน่ชัด ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
1,695.9000 ล้านบาท 
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ตารางที ่5 -1  ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น  

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

6,896,392 4,820,984 188,709 69,400 258,109

พืน้ทีจ่ังหวัด พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นท่ีส้าหรับบางโครงการท่ีมีพื้นท่ี
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น กรมชลประทานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการพัฒนาแหล่งน้้าในจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นท่ีชลประทานให้มากขึ้น 

 การแก้ไขปัญหาตามกรอบการพัฒนาการชลประทานในจังหวัดขอนแก่น  ควรด้าเนินการพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้้าเพิ่มเติมในตอนบนของลุ่มน้้าสาขาลุ่มน้้าพองตอนบน  และลุ่มน้้าชีส่วนท่ี  3 รวมท้ังการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าของหนองบึงขนาดใหญ่บริเวณท่ีราบลุ่มล้าน้้าชี เช่น หนองแซง อ้าเภอโคกโพธิ์ไชย บึงกุด
เค้า อ้าเภอมัญจาคีรี หนองกองแก้ว บึงแก่งละว้า อ้าเภอชนบท และบึงแก่งน้้าต้อน อ้าเภอเมืองขอนแก่น ส่วนในลุ่ม
น้้าล้าน้้าพองตอนล่างท่ีได้ก่อสร้างโครงการชลประทานหนองหวายไว้แล้วควรเน้นการบริหารจัดการน้้าและปรับปรุง
โครงการให้สามารถบริหารจัดการน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส้าหรับการก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าแห่ง
ใหม่ตามล้าน้้าชีควรพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้้าต้นทุนเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการเดิม  

การพัฒนาแหล่งน้้าโครงการประเภทอ่างเก็บน้้าหรือแก้มลิงจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้้า
และบรรเทาปัญหาน้้าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่นได้ เนื่องจากสามารถลดปริมาณน้้าหลากในฤดูฝนเก็บไว้ใช้ในฤดู
แล้งได้ อย่างไรก็ตามการสร้างอ่างเก็บน ้าอาจจะกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่อาศัยหรือท้ากินในบริเวณอ่างเก็บน ้า  
 แนวทางการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายท่ี
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


