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ค ำน ำ 

  การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการ
ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กรมชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการ
ประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงานและงบประมาณทั งระบบ ซึ่ งมี เป้ าหมายที่ จะผลักดันให้
กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั งโครงการ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และพิจารณาศักยภาพ
ตั งแตร่ะดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูลแผนงาน
โครงการ ต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษา 
ความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูล
แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ ายล่ วงหน้ าระยะปานกลาง (Medium Terms 
Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง 
ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ นทั งการขาด
แคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดยพิจารณา
จาก 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) 

 ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 
พ.ศ.2561) 

 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
และระดับภาค ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทาน 
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
ชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดอ ำนำจเจริญเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  แยกออกจำกจังหวัด

อุบลรำชธำนี เมื่อปี พ.ศ.2536 จำกข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงลึกออนไลน์  (Agri Map 
Online) มีขนำดพ้ืนที่ทั้งหมด 2,039,963 ไร่ หรือประมำณ 3,263.9 ตำรำงกิโลเมตร มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีเนิน
เขำเตี้ยๆ ทอดยำวไปจรดจังหวัดอุบลรำชธำนีที่อ ำเภอชำนุมำน ตั้งอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงเฉลี่ยประมำณ 

68 เมตร สภำพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำยและดินลูกรังบำงส่วน  มีแม่น้ ำโขงเป็นแนวเขตกั้นจังหวัด
อ ำนำจเจริญกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวที่อ ำเภอชำนุมำน มีล ำน้ ำใหญ่ๆ ไหลผ่ำน ได้แก่ ล ำเซบก และ 

ล ำเซบำย จังหวัดอ ำนำจเจริญอยู่ห่ำงกรุงเทพมหำนคร โดยทำงรถยนต์ ประมำณ 568 กิโลเมตร แบ่งเขตกำรปกครอง
ออกเป็น 7 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอชำนุมำน อ ำเภอปทุมรำชวงศำ อ ำเภอพนำ อ ำเภอ 
เสนำงคนิคม อ ำเภอหัวตะพำน และอ ำเภอลืออ ำนำจ โดยมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดต่ำงๆ ทั้ง 4 ด้ำน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร และอ ำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร 
-    ทิศใต ้  ติดต่อ อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ตำมแนวฝั่งแม่น้ ำโขง และติด 
    กับอ ำเภอเขมรำฐ อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น และอ ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัด 
    อุบลรำชธำนี 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  อ ำเภอป่ำติ้ว และอ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
โดยทั่วไปจังหวัดอ ำนำจเจริญอยู่ในเขตอำกำศแบบทุ่งหญ้ำซำวำนำในเขตร้อน สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไป

อยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และในบำงครั้งมีพำยุดีเปรสชัน
พัดมำจำกทะเลจีนใต ้ที่เคลื่อนผ่ำนหรือเคลื่อนเข้ำใกล้ ฝนตกชุกตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคมของ
ทุกปี โดยสำมำรถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอำกำศ ตำมตำรำงที ่1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภำพภูมิอำกำศของจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอำกำศ  องศำเซลเซียส 24.0 - 30.0 27.2 
 ควำมชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 62.0 - 82.0 72.3 
 ควำมเร็วลมผิวพ้ืน  น๊อต 2.7 - 5.3 3.6 
 อัตรำกำรระเหย  มิลลิเมตร 107.1 - 171.2 135.0 
 ปริมำณฝน  มิลลิเมตร 2.5 - 296.8 132.6 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ ำหลักและลุ่มน้ ำย่อย จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ส่วนวางโครงการท่ี 2  ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 2,039,963 ไร่ มีพ้ืนที่ของจังหวัดคำบเกี่ยวระหว่ำง 2 ลุ่มน้ ำ
หลัก ซึ่งประกอบด้วย ลุ่มน้ ำโขง และลุ่มน้ ำมูล และลุ่มน้ ำหลักทั้ง 2 แบ่งออกเป็นลุ่มน้ ำย่อยอีก 3 ลุ่มน้ ำย่อย ดังนี้คือ 

ลุ่มน้ ำโขงตอนล่ำง ลุ่มน้ ำล ำเซบำย และลุ่มน้ ำล ำเซบก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยำกรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จำกข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนำที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำแนกประเภทกำรใช้ที่ดินได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.63 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็น นำข้ำว ประมำณร้อยละ 56.64 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 73.91 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดอ ำนำจเจริญ   

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่ำ 234,009 11.47 
พืชไร่ 235,411 11.54 
พ้ืนทีน่ำ 1,155,401 56.64 
ไม้ยืนต้น 162,812 7.98 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 95,337 4.67 

ไม้ผล 5,935 0.29 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 91,951 4.51 
พ้ืนที่น้ ำ 55,421 2.72 
ทุ่งหญ้ำและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,044 0.10 
สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1,391 0.07 
พืชสวน 119 0.01 
เกษตรผสมผสำน/ไร่นำสวนผสม 132 0.01 

 
ที่มำ : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่กำรใช้ที่ดิน จังหวัดอ ำนำจเจริญ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จำกข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนำที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำแนกกลุ่มดินเป็น ดินบนพื้นที่รำบต่ ำ มีเนื้อที่ร้อยละ 19.75 ของจังหวัด และดินบน
พ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 76.31 ของจังหวัด นอกจำกนี้เป็นพ้ืนที่ที่ไม่สำมำรถหรือไม่เหมำะสมที่จะพัฒนำเพ่ือ
กำรเกษตรชลประทำน รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ ำแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 1,556,624 76.31 
ดินในพื้นท่ีลำดชันสูง 44,529 2.18 
ดินในพื้นท่ีรำบลุ่ม 402,987 19.75 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 22,131 1.08 
กลุ่มชุดดินผสม 13,692 0.67 

ที่มำ : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ.2560 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80,480 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
69,984 ครัวเรือน จ ำนวนประชำกรรวมทั้งสิ้น 378,107 คน แนวโน้มจ ำนวนประชำกรในอนำคตของจังหวัด
อ ำนำจเจริญ เมื่อท ำกำรค ำนวณอัตรำกำรเจริญเติบโตของประชำกรเพ่ือประมำณกำรจ ำนวนประชำกรในอนำคตอีก 
20 ปีข้ำงหน้ำโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐำน พบว่ำ ประชำกรในจังหวัดอ ำนำจเจริญมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 5.27 ซึ่งมีผลท ำให้ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ.2580) จ ำนวนประชำกรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 398,020 คน 
รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ ำนวนประชำกรและกำรคำดกำรณ์ในอนำคต จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 378,107 

2565 382,990 

2570 387,936 

2575 392,945 

2580 (อนำคต 20 ปี) 398,020 

ที่มำ : จำกกำรคำดกำรณ์ประชำกรด้วยแบบจ ำลองทวีก ำลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชำกรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดอ ำนำจเจริญ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอ ำนำจเจริญ (GPP) มีมูลค่ำเท่ำกับ 16,471 ล้ำนบำท อยู่ในล ำดับที่ 
76 ของประเทศ และล ำดับที่ 20 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่ำนอกภำคกำรเกษตรร้อยละ 
71.47 และภำคเกษตรร้อยละ 28.53 โดยมีรำยได้เฉลี่ย 18,231 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ.2560 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80,480 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
69,984 ครัวเรือน หรือร้อยละ 86.85 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
อ ำนำจเจริญ ดังแสดงในตำรำงที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้ำวนำปี 320 335 334 

ข้ำวนำปรัง 478 473 478 

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 

มันส ำปะหลัง 3,224 3,279 3,531 

อ้อย 11,150 8,890 9,210 

ยำงพำรำ 178 185 200 

ปำล์มน้ ำมัน 1144 1101 1200 
ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญ ตั้งอยู่ใน 2 พ้ืนที่ลุ่มน้ ำหลัก คือ ลุ่มน้ ำมูลและลุ่มน้ ำโขง แม่น้ ำที่ส ำคัญ คือแม่น้ ำโขง ซึ่ง
เป็นแม่น้ ำนำนำชำติ มีต้นก ำเนิดอยู่ในเขตทิเบต ไหลผ่ำนประเทศพมำ่ และประเทศลำว ในส่วนที่ไหลผ่ำนเขตจังหวัด
อ ำนำจเจริญ ยำว 38 กิโลเมตร กว้ำงประมำณ 2,000 เมตร และมีแหล่งน้ ำผิวดินที่ส ำคัญ แบ่งเป็นล ำน้ ำย่อยต่ำงๆ 

จ ำนวน 14 ล ำน้ ำ ได้แก่ 

 1 )  ล ำเซบก มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 409 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 36 ล ำห้วย ครอบคลุมพ้ืนที่
อ ำเภอเมือง อ ำเภอลืออ ำนำจ อ ำเภอพนำและอ ำเภอหัวตะพำน มีควำมยำวประมำณ 306 กม. ขนำดควำมกว้ำง 

โดยประมำณระหว่ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วยโดยเฉลี่ย 7,344,000 ลูกบำศก์เมตร กำรไหลของน้ ำ
ระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 

เซนติเมตร 

 2 )  ล ำเซบำย มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 516 ตร.กม.ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 30 ล ำห้วย ครอบคลุมพ้ืนที่
อ ำเภอเมือง อ ำเภอเสนำงคนิคม และอ ำเภอหัวตะพำน มีควำมยำวประมำณ 243 กม. ขนำดควำมกว้ำงระหว่ำง  12-
15 เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วยโดยเฉลี่ย 5,832,000 ลูกบำศก์เมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำง
เดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 

 3 )  ล ำห้วยละโอง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 345 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 32 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอเมือง และอ ำเภอเสนำงคนิคม มีควำมยำวประมำณ 172 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยประมำณ 12-15 เมตร 

มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วยโดยเฉลี่ย 4,128,000  ลูกบำศก์เมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร. 

 4 )  ล ำห้วยปลำแดก มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 170 ตร.กม.ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 12 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอเมือง มีควำมยำวประมำณ 57 กม. ขนำดควำมกว้ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วย โดยเฉลี่ย 

1,368,000 ลูกบำศก์เมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-
40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 

  5 )  ล ำห้วยจันลัน มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 427 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 23 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอเมือง และอ ำเภอลืออ ำนำจ มีควำมยำวประมำณ 134 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยประมำณระหว่ำง 12-15 

เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วย โดยเฉลี่ย 3,216,000 ลูกบำศก์เมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำง
เดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0 เซนติเมตร และสูงสุด 100-200 เซนติเมตร 

 6 )  ล ำห้วยพระเหลำ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 219 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 30 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอพนำ และอ ำเภอปทุมรำชวงศำ มีควำมยำวประมำณ 155 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยประมำณระหว่ำง 12-
15 เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วย โดยเฉลี่ย 1,860,000 ลูกบำศ์กเมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำง
เดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 
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 7 )  ล ำห้วยนำแซง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 62 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 13 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอพนำ  มีควำมยำวประมำณ 57 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยประมำณระหว่ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำ
ตลอดล ำห้วยโดยเฉลี่ย 756,000 ลูกบำศก์เมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-
พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 

 8 )  ล ำห้วยทม มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 357 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 20 ล ำห้วย ครอบคลุมพ้ืนที่
อ ำเภอเสนำงคนิคม และอ ำเภอชำนุมำน มีควำมยำวประมำณ 130 กม.ขนำดควำมกว้ำงระหว่ำง 12-15 เมตร มี
ปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วยโดยเฉลี่ย  1,548,000 ลูกบำศก์เมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 

    9 )  ล ำห้วยตำเทียว มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 345 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 12 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอปทุมรำชวงศำ  มีควำมยำวประมำณ 71 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยประมำณระหว่ำง 12-15 เมตร มี
ปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วยโดยเฉลี่ย 852,000 ลูกบำศ์กเมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-200 เซนติเมตร 

 10 ) ล ำห้วยจิกเปำ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 45 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 10 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอปทุมรำชวงศำ มีควำมยำวประมำณ  30 กม. ขนำดควำมกว้ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วย 

โดยเฉลี่ย 420,000 ลูกบำศ์กเมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำ
ต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 

 11 ) ล ำห้วยทรำย มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 103 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 9 ล ำห้วย  ครอบคลุมพ้ืนที่
อ ำเภอปทุมรำชวงศำ มีควำมยำวประมำณ 37 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยประมำณระหว่ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำ
ตลอดล ำห้วยโดยเฉลี่ย 46,800 ลูกบำศ์กเมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ  6 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน -
พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 12  ) ล ำห้วยคันแท  มี พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
ประมำณ 71 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 7 ล ำห้วย ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอปทุมรำชวงศำ มีควำมยำวประมำณ 

36 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยประมำณระหว่ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วย โดยเฉลี่ย 1,860,000 ลูก
บำศ์กเมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร 

และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 13 ) ล ำห้วยแก้วแมง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 155 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วย
สำขำ 8 ล ำห้วย  ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอชำนุมำน มีควำมยำวประมำณ  49 กม. ขนำดควำมกว้ำง โดยประมำณ
ระหว่ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำตลอดล ำห้วย โดยเฉลี่ย 588,000 ลูกบำศ์กเมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 

เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร  

   14 ) ล ำห้วยตุ้มแตน มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ำประมำณ 119 ตร.กม. ประกอบด้วยล ำห้วยสำขำ 5 ล ำห้วย  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ ำเภอชำนุมำน มีควำมยำวประมำณ 30 กม. ขนำดควำมกว้ำงโดยปริมำณระหว่ำง 12-15 เมตร มีปริมำณน้ ำ
ตลอดล ำห้วย โดยเฉลี่ย 360,000 ลูกบำศ์กเมตร กำรไหลของน้ ำระยะเวลำ 6 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-
พฤศจิกำยน ระดับน้ ำต่ ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร 

 น้ ำจำกล ำห้วยต่ำงๆในเขตจังหวัดอ ำนำจเจริญ ส่วนใหญ่จะไหลลงแม่น้ ำมูล ยกเว้นล ำห้วยในเขตอ ำเภอชำนุ
มำน ที่จะไหลลงแม่น้ ำโขง 
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รูปที ่2-1 ล ำน้ ำและระบบล ำน้ ำ จงัหวัดอ ำนำจเจริญ 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำของกรมชลประทำนที่ด ำเนินกำรในจังหวัดอ ำนำจเจริญจำกอดีตจนถึงปัจจุบันปี 
2560 มีจ ำนวนทั้งหมด 198 โครงกำร สำมำรถเก็บกักน้ ำได้ควำมจุรวมกัน 52.32 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ได้พ้ืนที่
ชลประทำนรวม 111,347 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 5 32 37
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 43.95 5.66 49.61
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 42,137 - 42,137
2.แก้มลิง
  - จ้านวน (แห่ง) - - 10 10
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 2.71 2.71
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) - 89 89
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 15,000 15,000
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) - - - -
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 52 52
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 52,480 52,480
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 7 7
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 1,730 1,730
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - - -
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
8.อ่ืน ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) - 1 2 3
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
รวมทุกประเภท
  - จ านวน (แห่ง) - 6 192 198
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) - 43.95 8.37 52.32
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 42,137 69,210 111,347  
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

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

1 โครงการอ่างเก็บน ้าพุทธอุทยาน บุ่ง เมอืง 15.34 14,614 2528 2530
2 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยโพธ์ิ โนนโพธ์ิ เมอืง 5.39 5,543 2496 2499
3 โครงการอ่างเก็บน ้าร่องน ้าซับ บุ่ง เมอืง 0.42 420 2495 2499
4 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยสีโท หนองมะแซว เมอืง 10.60 8,914 2533 2544
5 โครงการเข่ือนล้าเซบาย สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 12.20 12,646 2541 2545
6 ระบบกระจายน ้า โครงการฝายล้าเซบาย สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน - - 2557 2557

รวม 43.95 42,137

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจงัหวัด 
 2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 พบว่ำพ้ืนทีท่ั้งจังหวัดมี
ปัญหำเสี่ยงภัยแล้งในระดับต่ ำ ปัญหำภัยแล้งในพื้นที่เกิดข้ึนเป็นประจ ำทุกปี โดยในฤดูฝนจะเกิดฝนทิ้งช่วง และในฤดู
แล้ง จะเกิดกำรขำดแคลนทั้งน้ ำอุปโภค บริโภค และน้ ำเพื่อกำรเกษตรกรรม เนื่องจำกกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่ผ่ำนมำยัง
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร และกำรพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ หรือขนำดกลำงในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ยำก เนื่องจำก
ส่วนใหญ่จะมีปัญหำที่ดิน ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

 2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 จังหวัดอ ำนำจเจริญ อยู่ในพ้ืนที่ 2 ลุ่มน้ ำหลัก คือลุ่มน้ ำโขง และลุ่มน้ ำมูล ซึ่งมีสภำพภูมิประเทศของลุ่มน้ ำ
แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ลุ่มน้ ำโขง จะมีลักษณะเป็นเนินเขำ ทอดยำวไปตำมล ำน้ ำหลัก ท ำให้ล ำน้ ำสำขำมีควำมลำด
เอียงสูง และมีควำมยำวเป็นช่วงสั้นๆ สภำวะน้ ำท่วมมักเกิดบริเวณพ้ืนที่โดยรอบของปำกแม่น้ ำสำขำในอ ำเภอชำนุ
มำน และได้รับอิทธิพลจำกระดับควำมสูงของแม่น้ ำโขงโดยตรง ในส่วนของลุ่มน้ ำมูล มีล ำน้ ำย่อยคือ ล ำเซบำย และ
ล ำเซบก จะมีลักษณะพ้ืนที่ที่แบนรำบ บริเวณทั้ง  2  ฝั่งของล ำน้ ำ ในช่วงฤดูน้ ำหลำกมักเกิดภำวะน้ ำเอ่อล้นตลิ่ง ท ำ
ให้เกิดน้ ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้ำงในอ ำเภอเสนำงคนิคม อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอหัวตะพำน อ ำเภอลืออ ำนำจ 

และอ ำเภอพนำ 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วมซ้ ำซำกของจังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA) พ.ศ.2556  พบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดประมำณร้อยละ 60 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้ ำท่วม
ปำนกลำง และประมำณร้อยละ 40 เป็นพื้นทีเ่สี่ยงน้ ำท่วมต่ ำ ดังแสดงในรูปที ่2-4 

 2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ได้ก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดย
ครอบคลุมปัญหำน้ ำแล้ง น้ ำท่วม น้ ำเค็มรุกล้ ำ รวมถึงกำรรองรับพ้ืนที่ส ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 ในส่วนของจังหวัดอ ำนำจเจริญมีพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ (Area 
Base) จ ำนวน 1 พื้นที่ คือ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ ำท่วม บริเวณริมแม่น้ ำชีตอนกลำง มีพ้ืนที่ประมำณ 179,273 ไร่ 
อยู่ทำงตอนล่ำงของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ และอ ำเภอหัวตะพำน 

 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้ ำท่วมของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ต้องมีกำรบูรณำกำร
ร่วมกันทุกภำคส่วน ทั้งมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงและใช้สิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำไม้ต้นน้ ำ กำรจัดท ำ
แหล่งน้ ำชุมชน ต่ำง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทำนมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบโดยกำรจัดท ำแหล่งเก็บ
กักน้ ำทำงตอนบนและล ำน้ ำสำขำต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทั้งภัยแล้งและน้ ำท่วม ในพ้ืนที่ เพำะปลูกมุ่งเน้น
กำรพัฒนำระบบกระจำยน้ ำ รวมถึงกำรเก็บน้ ำในล ำน้ ำ ซึ่งมีทั้งโครงกำรทั้งขนำดกลำงและขนำดเล็ก ตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญต่อไป 
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รูปที ่2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดอ ำนำจเจริญ  
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ทีม่ำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                       บทที่ 2 
จงัหวัดอ้านาจเจริญ                                                                                                                     สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-9 

 
รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้ ำท่วมซ้ ำซำก จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ที่มำ : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 
ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบปริมาณน้ําที่ตองการสําหรับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ เกิดขึ้น ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ําทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดอํานาจเจริญครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ําจากกิจกรรม
หลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ความตองการน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทาย
น้ํา ความตองการน้ําเพื่อการเกษตร และความตองการน้ําเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

3.1 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ําของประชากรโดย
ทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป ,10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในปจจุบัน เทากับ 20.70 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่ม
เปน 20.97 , 21.24 และ 21.79 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป ,10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝน
เพาะปลูกเตม็พืน้ที ่สวนฤดูแลงพ้ืนที่เพาะปลูกรอยละ 10 ของพื้นที่ชลประทาน ความตองการน้ําเพื่อการเกษตรนอก
เขตชลประทานประเมินจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพื้นที่เพาะปลูกโดยรวม
ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรสรุปไดดังนี้ ความตองการใชน้ํา
เพื่อการเกษตร เทากับ 1,327.81 ลานลูกบาศกเมตร/ป และความตองการน้ําเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเปน 1,404.52 , 
1,458.02 และ 1,465.74 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป ,10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.3 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพ้ืนที ่โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป ,10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะห
แนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความ
ตองการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม เทากับ 1.43 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 1.50 , 1.57 และ 1.71 ลาน
ลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป ,10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 
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ตารางที ่3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดอํานาจเจริญ 

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

1 อุปโภค-บริโภค 20.70 20.97 21.24 21.79

2 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 128.24 204.95 258.46 266.17

  - นอกเขตชลประทาน 1,199.57 1,199.57 1,199.57 1,199.57

  - รวม 1,327.81 1,404.52 1,458.02 1,465.74

3 อุตสาหกรรม 1.43 1.50 1.57 1.71

รวม 1,349.93 1,426.98 1,480.83 1,489.24

ท่ี กิจกรรม
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป)
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยงัคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)   การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 
2)   การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ํา 
5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณคาการบริการ ภายในป 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม 
3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 
4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้
1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ มีวิสัยทัศนคือ “ขาวหอมมะลิเปนเลิศ การทองเที่ยวและ
การคาชายแดนไดมาตรฐานสากล” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
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1)   พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด   
2)   พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
3)   พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจรและได
มาตรฐานสากล 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดอํานาจเจริญ 

 วิสัยทัศนจังหวัดอํานาจเจริญ คือ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางการคาสูสากล” 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

1) พัฒนาการผลิตขาวหอมมะล ิและสินคาเกษตรปลอดภัย 
2) บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการบริการสู

สากล 
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงในพ้ืนที่ 
5) อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พลังงาน อยางสมดุลและยั่งยืน 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี ้

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ20 ป และยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที ่
- เปนโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและยุทธศาสตรตาง ๆ  

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ (Area base) 
- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 
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4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยูเดิม ทั้ง 25 

ลุมน้ําหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พื้นที่ชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ําทวม
และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน   

 จังหวัดอํานาจเจริญ มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 490 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 483 โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 22.16 ลาน
ลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 119,766 ไร ใชวงเงินรวม 6,253.8454 ลานบาท ดังแสดงตาม
ตารางที ่4-1 

ตารางที่  4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดและระยะ
ดําเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) - - - -

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 2 5 - 7

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.00 0.92 - 0.92

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 26,030 43,900 - 69,930

  - วงเงิน (ลานบาท) 214.3954 2,070.0000 - 2,284.3954

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 125 114 244 483

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 6.58 2.47 12.19 21.24

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 40,576 2,560 6700 49,836

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,922.2000 841.6000 1206 3,969.4500

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 127 119 244 490

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 6.58 3.39 12.19 22.16

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 66,606 46,460 6,700 119,766

  - วงเงิน (ลานบาท) 2,136.5954 2,911.6000 1,205.6500 6,253.8454

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป
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 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 เปนจํานวน 467 และ 19 

โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอาง
เก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลน
น้ําและน้ําทวม 

ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท)

ขนาดใหญ

ขนาดกลาง 3 634.3954 4 1,650.0000 7 2,284.3954

ขนาดเล็ก 464 3,684.4000 15 262.9500 479 3,947.3500

รวม 467 4,318.7954 19 1,912.9500 486 6,231.7454

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรท่ี 2

(การสรางความม่ันคงของนํ้า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรท่ี 3

(การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย)

 
 
ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ  

พื้นท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 ระบบกระจายนํ้าพรอมอาคารประกอบ 

โครงการระบบกระจายน้ําฝายลําเซบาย

สรางถอนอย หัวตะพาน 13,030 0 2559 2561 94.3954

2 ระบบกระจายนํ้าสายใหญพรอมอาคาร

ประกอบ (จาก กม.18+500 ถึง กม.29+028) 

โครการเขื่อนลําเซบายอํานาจเจริญ

สรางถอนอย หัวตะพาน 13,000 0 2564 2565 120.0000

3 ระบบกระจายนํ้าสายซอย (สาย 7R - 12R )

โครงการเข่ือนลําเซบายอํานาจเจริญ

สรางถอนอย หัวตะพาน 43,900 0.00 2566 2568 420.0000

4 ประตูระบายน้ําลําเซบก ไรขี ลืออํานาจ - 0.56 2565 2566 250.0000

5 ประตูระบายน้ําลําเซบก พรอมขุดลอก 

(เทศบาลตําบลอํานาจ)

อํานาจ ลืออํานาจ 0 0.36 2567 2568 500.0000

6 ประตูระบายน้ําบานโคกเจริญ โคกสาร ชานุมาน - 0.00 2567 2568 400.0000

7 ประตูระบายน้ําบานหินขัน โคกสาร ชานุมาน - 0 2567 2568 500.0000

รวม 69,930 0.92 2,284.3954

ปแลวเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ 
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงนิ
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 อางเก็บน้ําบานหนองลุมพุก ลือ ปทุมราชวงศา - 1.50 2561 2561 22.5000

2 อางเก็บน้ําบานหนองหิน หนองมะแซว เมือง - 2.30 2561 2561 19.4000

3 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานกุดซวย คําพระ หัวตะพาน 1,200 - 2561 2561 27.0000

4 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานนาผาง หวย ปทุมราชวงศา 1,000 - 2561 2561 34.0000

5 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.หนองด่ัง จานลาน พนา 1,000 - 2561 2561 27.5000

6 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานโคกชาด คําพระ หัวตะพาน 1,050 - 2561 2561 27.0000

7
แกมลิงหนองกระฮุง พรอมอาคารประกอบ ไรขี ลืออํานาจ - - 2561 2561 22.5000

8  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยเสารีกพรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา - - 2561 2561 5.0000

9  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยดินสอพรอมระบบกระจายน้ํา คําโพน ปทุมราชวงศา - - 2561 2561 5.0000

10  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยสิมพรอมระบบกระจายน้ํา โพนเมืองนอย หัวตะพาน - - 2561 2561 4.5000

11  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยแสงสีพรอมระบบกระจายน้ํา ลือ ปทุมราชวงศา - - 2561 2561 5.0000

12  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหวาพรอมระบบกระจายน้ํา สิริเสนางค เสนางคนิคม - - 2561 2561 3.5000

13  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยโสกพรอมระบบกระจายน้ํา หวย ปทุมราชวงศา - - 2561 2561 4.0000

14  - งานขยายพื้นที่สงน้ําสถานีสูบน้ํานิคมแปลง 1 ชานุมาน ชานุมาน - - 2561 2561 5.0000

15  - ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ําบานดงสีโท หนองมะแซว เมือง - - 2561 2561 4.5000

16 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานนาไรใหญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม 1,150 - 2562 2562 23.0000

17 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานเชือก(บานโนนสมบูรณ นาจิก เมือง 1,000 - 2562 2562 26.0000

18 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานหนองเทา 2 จิกดู หัวตะพาน 1,250 - 2562 2562 25.0000

19 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานโนนหวาง จานลาน พนา 1,300 - 2562 2562 23.8000

20 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานโนนสมบูรณ นาจิก เมือง 1,000 - 2562 2562 25.0000

21 แกมลิงหนองโดน พรอมอาคารประกอบ ไรขี ลืออํานาจ - - 2562 2562 28.0000

22 แกมลิงหนองคึกฤทธ์ิ พรอมอาคารประกอบ เปอย ลืออํานาจ - - 2562 2562 25.0000

23 แกมลิงหนองผํานอย พรอมอาคารประกอบ ไรสีสุก เสนางคนิคม - - 2562 2562 15.0000

24  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยซอมพรอมระบบกระจายน้ํา หนองไฮ เสนางคนิคม - - 2562 2562 3.5000

25  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยไผ(ตอนลาง)พรอมระบบกระจายน้ํา กุดปลาดุก เมือง - - 2562 2562 5.0000

26  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยโพธิ์พรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ - - 2562 2562 5.0000

27  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยบอ ระยะ 2 พรอมระบบกระจายน้ํา ไกคํา เมือง - - 2562 2562 1.2000

28  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยไผ(ตอนบน)พรอมระบบกระจายน้ํา กุดปลาดุก เมือง - - 2562 2562 5.4000

29  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยแซวพรอมระบบกระจายน้ํา ปลาคาว เมือง - - 2562 2562 6.2000

30  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยพระเหลานอยพรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา - - 2562 2562 5.2000

31  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยเลิศพรอมระบบกระจายน้ํา กุดปลาดุก เมือง - - 2562 2562 4.3000

32  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยเสียวพรอมระบบกระจายน้ํา พนา พนา - - 2562 2562 4.1000

33  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหมูพรอมระบบกระจายน้ํา พระหลา พนา - - 2562 2562 4.3000

34  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยกําป ตอนบนพรอมระบบกระจายน้ํา นาหวา ปทุมราชวงศา - - 2562 2562 6.0000

35  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยบานพรอมระบบกระจายน้ํา จานลาน พนา - - 2562 2562 5.4000

36  - ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ําบานวินัยดี นาปาแซง ปทุมราชวงศา - - 2562 2562 4.1000

37 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยไผพรอมระบบกระจายน้ํา ไกคํา เมือง 50 - 2562 2562 6.5000

38 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนลําเซบกพรอมระบบกระจายน้ํา ดงมะยาง ลืออํานาจ 70 - 2562 2562 6.5000

39 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยสะแบกพรอมระบบกระจายน้ํา นาเวียง เสนางคนิคม 70 - 2562 2562 6.5000

40 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน 1,101 - 2563 2563 32.0000

41 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานดอนวาน หัวตะพาน หัวตะพาน 1,550 - 2563 2563 26.0000

42 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานหนองดั่ง จานลาน พนา 1,800 - 2563 2563 30.0000

43 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานหนองหิน หนองมะแซว เมือง 1,000 - 2563 2563 27.0000

44 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานลือ ลือ ปทุมราชวงศา 1,250 - 2563 2563 25.0000

45 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานนาหมอมา นาหมอมา เมือง 1,250 - 2563 2563 22.5000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสรจ็
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46 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานปาเตย กุดปลาดุก เมือง 1,000 - 2563 2563 22.0000

47 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานหินกอง นาหวา ปทุมราชวงศา 1,100 - 2563 2563 28.0000

48 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ําบานไรสีสุก ไรสีสุก เสนางคนิคม 1,100 - 2563 2563 25.0000

49 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ภูดานกอย คําโพน ปทุมราชวงศา 1,200 - 2563 2563 20.0000

50 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ใหมพัฒนา สรางถอนอย หัวตะพาน 2,300 - 2563 2563 30.0000

51 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.คําสรางบอ น้ําปลีก เมือง 650 - 2563 2563 17.0000

52 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ฟาหวน ไรขี ลืออํานาจ 1,750 - 2563 2563 25.0000

53 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ไรขี ไรขี ลืออํานาจ 2,300 - 2563 2563 25.0000

54 แกมลิงหวยไห   พรอมอาคารประกอบ ลือ ปทุมราชวงศา - - 2563 2563 22.5000

55 แกมลิงหวยบอ พรอมอาคารประกอบ ไมกลอน พนา - - 2563 2563 9.9000

56 แกมลิงหนองฝายใหญ พรอมอาคารประกอบ เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2563 2563 15.0000

57 แกมลิงหวยโปรงนอง พรอมอาคารประกอบ กุดปลาดุก เมือง - - 2563 2563 14.0000

58 แกมลิงหวยไห พรอมอาคารประกอบ ไมกลอน พนา - - 2563 2563 12.0000

59 แกมลิงหวยบอ พรอมอาคารประกอบ ไมกลอน พนา - - 2563 2563 18.3000

60 แกมลิงฮอมหนองบอ พรอมอาคารประกอบ ไมกลอน พนา - - 2563 2563 15.0000

61  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยแดงพรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ - - 2563 2563 4.1000

62  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหวยไผพรอมระบบกระจายน้ํา นาแต เมือง - - 2563 2563 5.5000

63  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยบอพรอมระบบกระจายน้ํา ไกคํา เมือง - - 2563 2563 6.3000

64  - งานพัฒนาแหลงน้ํารองหมาบักขาวพรอมระบบกระจายน้ํา นาปาแซง ปทุมราชวงศา - - 2563 2563 5.0000

65  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยโพธิ์ ตอนบน พรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ - - 2563 2563 6.1000

66  - งานพัฒนาแหลงน้ําหนองจิก พรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา - - 2563 2563 6.2000

67  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยโพธิ์ ตอนบน พรอมระบบกระจายน้ํา โนนโพธิ์ เมือง - - 2563 2563 6.0000

68  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยแซว พรอมระบบกระจายน้ํา นาวัง เมือง - - 2563 2563 5.8000

69 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยหินคันพรอมระบบกระจายน้ํา เสนางคนิคม เสนางคนิคม 80 - 2563 2563 6.5000

70 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยแซวพรอมระบบกระจายน้ํา ดงบัง ลืออํานาจ 100 - 2563 2563 6.5000

71 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหนองหวยบอพรอมระบบกระจายน้ํา ไมกลอน พนา 620 - 2563 2563 6.5000

72 ฝายหวยพระเหลา นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.20 2563 2563 42.0000

73 ฝายหวยละโอง เสนางคนิคม เสนางคนิคม - 0.26 2563 2563 55.0000

74 ฝายหวยแกวแมง ชานุมาน ชานุมาน - 0.25 2563 2563 30.0000

75 แกมลิงหนองโดน จานลาน พนา - 0.14 2563 2563 35.0000

76 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.สรางถอนอก สรางถอนอย หัวตะพาน 2,800 - 2564 2564 30.0000

77 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.กุงชัย ดงบัง ลืออํานาจ 1,600 - 2564 2564 25.0000

78 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ทาวังหิน หัวตะพาน หัวตะพาน 2,600 - 2564 2564 25.0000

79 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ศรีคุณ จานลาน พนา 250 - 2564 2564 30.0000

80 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ทายางชุม คําพระ หัวตะพาน 900 - 2564 2564 25.0000

81 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บ.ทาลาด หนองไฮ เสนางคนิคม 500 - 2564 2564 28.0000

82 แกมลิงหนองคึกฤทธิ์ พรอมอาคารประกอบ หนองไฮ เสนางคนิคม - - 2564 2564 14.0000

83 แกมลิงหวยยาง  พรอมอาคารประกอบ โนนโพธิ์ เมือง - - 2564 2564 16.5000

84 แกมลิงหวยรองบอนอย พรอมอาคารประกอบ จานลาน พนา - - 2564 2564 14.0000

85 แกมลิงหนองโดน พรอมอาคารประกอบ ระยะท่ี 2 ไรขี ลืออํานาจ - - 2564 2564 21.2500

86 แกมลิงอางเก็บน้ําหวยทราย หนองขา ปทุมราชวงศา - - 2564 2564 30.0000

87  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยยาง พรอมระบบกระจายน้ํา จานลาน พนา - - 2564 2564 5.8000

88  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยไผ พรอมระบบกระจายน้ํา กุดปลาดุก เมือง - - 2564 2564 6.8000

89  - งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหินลาด พรอมระบบกระจายน้ํา นาแต เมือง - - 2564 2564 4.8000

90  - งานพัฒนาแหลงน้ําหนองไห พรอมระบบกระจายน้ํา จานลาน พนา - - 2564 2564 5.6000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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91  - งานขยายพื้นท่ีสงน้ําสถานีสูบน้ํานิคมแปลง 2 ชานุมาน ชานุมาน - - 2564 2564 5.8000

92  - ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ําบานวินัยดี นาปาแซง ปทุมราชวงศา - - 2564 2564 5.5000

93  - ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ําบานฤกษอุดม ลือ ปทุมราชวงศา - - 2564 2564 6.2000

94  - ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ําบานดอนเมย 1 ดอนเมย เมือง - - 2564 2564 4.5000

95 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหนองสมบูรณพรอมระบบกระจายนํ้า หนองสามสี เสนางคนิคม 70 - 2564 2564 6.5000

96 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา ลือ ปทุมราชวงศา 110 - 2564 2564 6.5000

97 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา หนองมะแซว เมือง 90 - 2564 2564 6.5000

98 ฝายหวยตาเทียว จานลาน พนา - 0.20 2564 2564 52.0000

99 ฝายหวยเชบก หนองแกว หัวตะพาน - 0.06 2564 2564 45.0000

100 ฝายหวยยาง นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.05 2564 2564 37.0000

101 แกมลิงหนองบานเกา จานลาน พนา - 0.01 2564 2564 40.0000

102  - ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ําบานกุดตากลา นาวัง เมือง - - 2565 2565 5.5000

103 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยปูน โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 7.5000

104 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระสาธารณบ.พุทธรักษา โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.0000

105 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยสมบัติ โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.0000

106 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยอีเหมิบ โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.0000

107 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองประมง โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 4.5000

108 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองสาธารณผีสะมอย โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.5000

109 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองสาธารณบานบุงเขียว โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.5000

110 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยโสกกระแต โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.5000

111 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยสะเงาะ โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.5000

112 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยสมบัติ โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.5000

113 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยทราย โคกกง ชานุมาน - - 2565 2565 5.5000

114 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยทรายพรอมระบบกระจายน้ํา ปากอ ชานุมาน 350 - 2565 2565 6.5000

115 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยกระแสนพรอมระบบกระจายน้ํา ปากอ ชานุมาน 600 - 2565 2565 6.5000

116 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยละโองพรอมระบบกระจายนํ้า นาวัง เมือง 150 - 2565 2565 6.5000

117 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนลําเซนอยพรอมระบบกระจายน้ํา ไกคํา เมือง 55 - 2565 2565 4.8500

118 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยหนองนกเขียนพรอมระบบกระจายน้ําไมกลอน พนา 10 - 2565 2565 5.0000

119 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยแซวพรอมระบบกระจายน้ํา เหลาพรวน เมือง 20 - 2565 2565 6.5000

120 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําชุมชนหนองถ้ํากบพรอมระบบกระจายน้ํานาปาแซง ปทุมราชวงศา 150 - 2565 2565 6.0000

121 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยตุมแตนพรอมระบบกระจายน้ํา โคกสาร ชานุมาน 30 - 2565 2565 5.5000

122 ฝายหวยพระเหลา พนา พนา - 0.20 2565 2565 50.0000

123 ฝายหวยจันลัน3 ไกคํา เมือง - 0.08 2565 2565 45.0000

124 ฝายหวยชางแทง หนองขา ปทุมราชวงศา - 1.00 2565 2565 18.0000

125 ฝายหวยบอ  พื้นท่ีรับประโยชน  330 ไร ไกคํา เมือง - 0.33 2564 2564 25.0000

126 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยแฝก เค็งใหญ หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

127 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองเค็ง เค็งใหญ หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

128 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองสิม เค็งใหญ หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

129 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองตารอ เค็งใหญ หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

130 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบลําเซบก เค็งใหญ หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

131 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยหวา โพนเมืองนอย หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

132 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหนองราง โพนเมืองนอย หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

133 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหนองสิม โพนเมืองนอย หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

134 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายนํ้าหวยเหมา โพนเมืองนอย หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

135 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองดอนสนามมา โพนเมืองนอย หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสรจ็
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136 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยเสียว หนองแกว หัวตะพาน - - 2566 2566 5.5000

137 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา ดงบัง ลืออํานาจ 100 - 2566 2566 6.5000

138 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา 70 - 2566 2566 6.5000

139 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยหินลับพรอมระบบกระจายน้ํา นาหวา ปทุมราชวงศา 180 - 2566 2566 6.5000

140 ฝายหวยคําปาอีอันเนื่องมาจากพระราชดําริพรอมระบบกระจายน้ํา ปากอ ชานุมาน 65 - 2566 2566 5.5000

141 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา พนา พนา 100 - 2566 2566 5.5000

142 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยนาหวาพรอมระบบกระจายน้ํา เสนางคนิคม เสนางคนิคม 40 - 2566 2566 5.5000

143 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยโพธิ์พรอมระบบกระจายน้ํา โนนโพธิ์ เมือง 55 - 2566 2566 5.0000

144 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยกอกนอยพรอมระบบกระจายน้ํา ชานุมาน ชานุมาน 40 - 2566 2566 5.0000

145 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยกระแสนพรอมระบบกระจายน้ํา ปากอ ชานุมาน 70 - 2566 2566 5.0000

146 ฝายหวยตาเทียว หวย ปทุมราชวงศา - 0.06 2566 2566 46.0000

147 ฝายหวยหวา โพนเมืองนอย หัวตะพาน - 0.08 2566 2566 25.0000

148 ฝายหวยพระเหลา พระเหลา พนา - 0.16 2566 2566 43.0000

149 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองโคกสนาม หนองแกว หัวตะพาน - - 2567 2567 5.5000

150 งานพัฒนาแหลงน้ําพรองระบบกระจยน้ําหวยเสียว เค็งใหญ หัวตะพาน - - 2567 2567 5.5000

151 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองชุมชนหนองกุง หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

152 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝายน้ําลนชลประทาน หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

153 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝายหวยตาเท่ียว หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

154 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝาย มข. หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

155 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝายเทศบาลตําบลหวย หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

156 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระน้ําสาธารณะประโยชน หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

157 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระน้ําหนองหัวลิงใหญ หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

158 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองไผ หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

159 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองขอนแกน หวย ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.5000

160 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยยางพรอมระบบกระจายน้ํา นาหวา ปทุมราชวงศา 300 - 2567 2567 6.5000

161 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยซอมพรอมระบบกระจายน้ํา หนองไฮ เสนางคนิคม 50 - 2567 2567 6.5000

162 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยสะแบกพรอมระบบกระจายน้ํา หนองสามสี เสนางคนิคม 120 - 2567 2567 5.5000

163 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา โนนงาม ปทุมราชวงศา 75 - 2567 2567 5.0000

164 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองเลิงทมพรอมระบบกระจายน้ํา บ.โคกชาติ คําพระ หัวตะพาน - - 2567 2567 5.0000

165 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหินลับพรอมระบบกระจายน้ํา นาหวา ปทุมราชวงศา - - 2567 2567 5.0000

166 งานพัฒนาแหลงน้ําลําน้ําคอมพรอมระบบกระจายน้ํา ไมกลอน พนา - - 2567 2567 5.0000

167 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยบุญทันพรอมระบบกระจายน้ํา จานลาน พนา - - 2567 2567 5.0000

168 งานพัฒนาแหลงน้ําบานถอนพรอมระบบกระจายน้ํา ไมกลอน พนา - - 2567 2567 5.0000

169 ฝายลําเซบก ไกคํา เมือง - 0.06 2567 2567 40.0000

170 ฝายหวยนาแซง พระเหลา พนา - 0.18 2567 2567 30.0000

171 ฝายหวยพระเหลา  ลือ ปทุมราชวงศา - 0.06 2567 2567 35.0000

172 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองหัวลิงนอย หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

173 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระน้ําหนองตาเหล็ก หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

174 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองสะโน หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

175 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองหัวคน หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

176 งานพัฒนาแหลงน้ําสระรองหวาย หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

177 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองผางสาธารณะประโยชน หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

178 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบสงน้ําทาน้ําลน หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

179 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา ฝายคึกฤทธิ์ หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

180 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝายหวยวังกอ หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสรจ็
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181 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝาย มข.กุดตาวงศ หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

182 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองสาธารณะประโยชน หวย ปทุมราชวงศา - - 2568 2568 5.5000

183 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยสะแบกพรอมระบบกระจายน้ํา นาเวียง เสนางคนิคม 150 - 2568 2568 5.0000

184 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยโสพระพรอมระบบกระจายน้ํา นาปาแซง ปทุมราชวงศา 45 - 2568 2568 4.5000

185 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา ไรขี ลืออํานาจ 100 - 2568 2568 6.5000

186 งานพัฒนาแหลงน้ําลําน้ําหลงพรอมระบบกระจายน้ํา กุดปลาดุก เมือง - - 2568 2568 5.0000

187 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองโสกดินแดงพรอมระบบกระจายน้ํา โนนโพธิ์ เมือง - - 2568 2568 4.8000

188 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองบอมะฮุกพรอมระบบกระจายน้ํา จิกดู หัวตะพาน - - 2568 2568 4.8000

189 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองกระโยม พรอมระบบกระจายน้ํา จานลาน พนา - - 2568 2568 4.8000

190 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองสามรอบ พรอมระบบกระจายน้ํา นายม เมือง - - 2568 2568 4.8000

191 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองดุนเอี่ยนพรอมระบบกระจายน้ํา หัวตะพาน หัวตะพาน - - 2568 2568 4.8000

192 ฝายหวยเสียว ไมกลอน พนา - 1.00 2568 2568 30.0000

193 ฝายหวยตุมแตน (ตอนบน) คําเขื่อนแกว ชานุมาน - 0.15 2568 2568 35.0000

194 อางเก็บน้ําหนองขอน พรอมระบบสงน้ํา หัวตะพาน หัวตะพาน 300 0.10 2568 2568 16.0000

195 ฝายหวยคอ โคกกลาง ลืออํานาจ - 0.06 2568 2568 25.0000

196 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝายชลประทานลําหวยวงศ หวย ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

197 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองกกแต หวย ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

198 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองสาธารณะประโยชน หวย ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

199 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระน้ํารองขี้หิต หวย ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

200 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝายหวยตาเท่ียว หวย ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

201 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝาย มข. หวย ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

202 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําฝาย มข. หวย ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

203 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนโปงดินแดง เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2569 2569 5.5000

204 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบสงน้ําหวยกืกกากตอนบน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2569 2569 5.5000

205 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองวังมนหวยหินฮาว เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2569 2569 5.5000

206 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา 170 - 2569 2569 6.0000

207 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา ดงบัง ลืออํานาจ 120 - 2569 2569 6.0000

208 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยนาหวาพรอมระบบกระจายน้ํา นาเวียง เสนางคนิคม 120 - 2569 2569 6.0000

209 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองไผพรอมระบบกระจายน้ํา กุดปลาดุก เมือง - - 2569 2569 4.8000

210 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองนกเจาพรอมระบบกระจายน้ํา สรางถอนอย หัวตะพาน - - 2569 2569 4.8000

211 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองน้ําเค็มพรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ - - 2569 2569 5.5000

212 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยลํากลางพรอมระบบกระจายน้ํา โพนทอง เสนางคนิคม - - 2569 2569 7.5000

213 งานพัฒนาแหลงน้ํารองมะหรี่พรอมระบบกระจายน้ํา กุดปลาดุก เมือง - - 2569 2569 6.0000

214 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําชุมชน นาหวา ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.5000

215 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยกื้กกาก ลือ ปทุมราชวงศา - - 2569 2569 5.0000

216 ฝายหวยยาง จานลาน พนา - 0.05 2569 2569 -

217 ฝายลําเซบก หนองแกว หัวตะพาน - 0.08 2569 2569 -

218 ฝายฯหวยโปรง (ตอนบน) ปากอ ชานุมาน - 0.05 2569 2569 -

219 ฝายหวยแสนสี ลือ ปทุมราชวงศา - 0.05 2569 2569 -

220 ฝายหวยบาน นาผือ เมือง - 0.01 2569 2569 -

221 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนฝายกั้นน้ําภูถ้ําพระ เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

222 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองหวยชันสารธารณะประโยชนตอนบน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

223 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองหวยชันสารธารณะประโยชนตอนลาง เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

224 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองฮอมหนองบัวสาธารณะประโยชน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

225 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองตับเตาสาธารณะประโยชน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสรจ็
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226 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยหินลับสาธารณะประโยชนเสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

227 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยเดื่อสาธารณะประโยชนเสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

228 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยมวงสาธารณะประโยชนเสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

229 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยนาหวา เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

230 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองบัวขาวสาธารณะประโยชน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

231 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองกุดฟาสาธารณประโยชน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2570 2570 5.5000

232 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา ลือ ปทุมราชวงศา 140 - 2570 2570 6.0000

233 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ 50 - 2570 2570 6.0000

234 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยละโองพรอมระบบกระจายน้ํา เสนางคนิคม เสนางคนิคม 100 - 2570 2570 6.0000

235 ฝายหวยโพธิ์ เปลือย ลืออํานาจ - 0.06 2570 2570 -

236 ฝายหวยงูเหลือม (รองหนองนกเขียน) ไมกลอน พนา - 0.10 2570 2570 -

237 ฝายฯหวยคําปะอี ชานุมาน ชานุมาน - 0.05 2570 2570 -

238 ฝายหวยไผ กุดปลาดุก เมือง - 0.05 2570 2570 -

239 ฝายหวยเสียว หนองแกว หัวตะพาน - 0.06 2570 2570 -

240 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองฮีสาธารณประโยชน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2571 2571 5.5000

241 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบสงน้ําหวยบาน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2571 2571 5.5000

242 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบสงน้ําฝายชลประทานละโอง เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2571 2571 5.5000

243 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบสงน้ําฝายชลประทานละโอง เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2571 2571 5.5000

244 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองบักโลนสาธารณะประโยชน เสนางคนิคม เสนางคนิคม - - 2571 2571 5.5000

245 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยขาม นายม เมือง - - 2571 2571 5.5000

246 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองดอนปูตา นายม เมือง - - 2571 2571 5.5000

247 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองนาใหญ นายม เมือง - - 2571 2571 6.5000

248 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองนาซํา นายม เมือง - - 2571 2571 7.0000

249 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยขาม นายม เมือง - - 2571 2571 6.4000

250 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยถิน นายม เมือง - - 2571 2571 6.4000

251 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยสะแบกพรอมระบบกระจายน้ํา นาเวียง เสนางคนิคม 150 - 2571 2571 6.0000

252 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยสีโทพรอมระบบกระจายน้ํา หนองมะแซว เมือง 75 - 2571 2571 6.0000

253 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยไรพรอมระบบกระจายน้ํา ไกคํา เมือง 55 - 2571 2571 6.0000

254 ฝายหวยหินส่ิว ชานุมาน ชานุมาน - 0.06 2571 2571 -

255 ฝายหวยดอนหวาย ดงมะยาง ลืออํานาจ - 0.10 2571 2571 -

256 ฝายหวยขาม นาหมอมา เมือง - 0.05 2571 2571 -

257 ฝายหวยเวียงหลวง โพนเมืองนอย หัวตะพาน - 0.05 2571 2571 -

258 ฝายหวยทราย หนองขา ปทุมราชวงศา - 1.00 2571 2571 24.0000

259 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยแดง นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

260 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยสามรอบ นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

261 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยวังแสง นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

262 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองคึกฤทธิ์ นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

263 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองเปรม นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

264 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองเครื่อจาน นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

265 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองกุดสิม นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

266 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําลําหวยยาง นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

267 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองกุง นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

268 งานพัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ําหวยผีบา นายม เมือง - - 2572 2572 6.4000

269 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา หวยไร เมือง 85 - 2572 2572 6.0000

270 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยปลาแดกพรอมระบบกระจายน้ํา คําพระ หัวตะพาน 150 - 2572 2572 6.0000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสรจ็
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271 งานพัฒนาแหลงนํ้าฝายนํ้าลนหวยยางพรอมระบบกระจายน้ํา นาปาแซง ปทุมราชวงศา 45 - 2572 2572 6.0000

272 ฝายหวยสายหนองไร คําเขื่อนแกว ชานุมาน - 0.05 2572 2572 -

273 ฝายหวยคอ โคกกลาง ลืออํานาจ - 0.06 2572 2572 -

274 ฝายหวยผีบา นํ้าปลีก เมือง - 0.04 2572 2572 -

275 ฝายลําเซบก หนองแกว หัวตะพาน - 0.06 2572 2572 -

276 อางเก็บนํ้าหวยคําปะอี หนองไฮ เสนางคนิคม - 1.00 2572 2572 26.0000

277 งานพัฒนาแหลงนํ้าหนองบาน นายม เมือง - - 2573 2573 6.4000

278 งานพัฒนาแหลงนํ้าหนองหวยแดง นายม เมือง - - 2573 2573 6.4000

279 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยแซว หรอมระบบกระจายนํ้า นาวัง เมือง - - 2573 2573 5.5000

280 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยยางพรอมระบบกระจายน้ํา จานลาน พนา - - 2573 2573 5.5000

281 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยไผตอนกลางพรอมระบบกระจายนํ้า กุดปลาดุก เมือง - - 2573 2573 5.5000

282 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยหินลาดพรอมระบบกระจายนํ้า นาแต เมือง - - 2573 2573 5.5000

283 งานพัฒนาแหลงนํ้าหนองไหพรอมระบบกระจายนํ้า จานลาน พนา - - 2573 2573 5.5000

284 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยถ้ําไฮพรอมระบบกระจายน้ํา โพนทอง เสนางคนิคม - - 2573 2573 5.5000

285 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยสวาดิ์สพรอมระบบกระจายนํ้า พนา พนา - - 2573 2573 7.0000

286 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยจดพรอมระบบกระจายนํ้า เปลือย ลืออํานาจ - - 2573 2573 5.0000

287 งานพัฒนาแหลงนํ้าหวยรองเหมืองพรอมระบบกระจายน้ํา ดงบัง ลืออํานาจ - - 2573 2573 6.5000

288 งานพัฒนาแหลงนํ้าฝายนํ้าลนหวยสีโทพรอมระบบกระจายนํ้า สรางนกทา เมือง 50 - 2573 2573 6.0000

289 งานพัฒนาแหลงนํ้าฝายนํ้าลนหวยละโองพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง 45 - 2573 2573 6.0000

290 งานพัฒนาแหลงนํ้าฝายนํ้าลนหวยนาหวาพรอมระบบกระจายนํ้า หนองสามสี เสนางคนิคม 50 - 2573 2573 6.0000

291 ฝายหวยปลาแดก ไกคํา เมือง - 0.08 2573 2573 -

292 ฝายหวยกอก นาผือ เมือง - 0.03 2573 2573 -

293 ฝายหวยบง นาผือ เมือง - 0.05 2573 2573 -

294 ฝาย หวยตาว คึมใหญ เมือง - 0.06 2573 2573 -

295 ฝายหวยหนอง ปลาคาว เมือง - 0.06 2573 2573 -

296 ฝายหวยโพธิ์ โนนโพธิ์ เมือง - 0.06 2573 2573 -

297 ฝายหวยปลาแดก คําพระ หัวตะพาน - 0.06 2573 2573 -

298 ฝายหวยยาง (ตอนบน) กุดปลาดุก เมือง - 0.05 2573 2573 -

299 ฝายหวยทม (ตอนลาง) ปากอ ชานุมาน - 0.05 2573 2573 -

300 อางเก็บนํ้าชุมชนถ้ําแสงเพชร หนองมะแซว เมือง - 0.25 2573 2573 15.0000

301 ฝายหวยแกวแมง คําเขื่อนแกว ชานุมาน - 0.06 2573 2573 25.0000

302 ฝายหวยวังคันแท โนนหนามแทง เมือง - 0.06 2573 2573 15.0000

303 ฝายหวยกระแสน ปากอ ชานุมาน - 0.05 2573 2573 18.0000

304 อางเก็บนํ้าหวยคันแท คําโพน ปทุมราชวงศา - 0.36 2573 2573 25.0000

305 ฝายหวยชางลม นาแต เมือง - 0.06 2573 2573 20.0000

306 อางเก็บนํ้าหวยเอิดเติด นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.15 2573 2573 50.0000

307 ฝายหวยพระเหลา พระเหลา พนา - 0.08 2573 2573 40.0000

308 ฝายหวยดอนหวาย ไมกลอน พนา - 0.05 2573 2573 20.0000

309 ฝายหวยหมาดํา คําโพน ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 25.0000

310 ฝายหวยนาหวา นาเวียง เสนางคนิคม - 0.05 2573 2573 20.0000

311 ฝายหวยสีดา คําเขื่อนแกว ชานุมาน - 0.06 2573 2573 25.0000

312 ฝายหวยสีดา ปากอ ชานุมาน - 0.07 2573 2573 -

313 ฝายหวยหินโงม สรางนกทา เมือง - 0.06 2573 2573 -

314 อางฯ หวยทราย เหลาพรวน เมือง - 0.08 2573 2573 -

315 ฝายหวยทราย นาแต เมือง - 0.05 2573 2573 -

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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316 ฝายหวยทราย สรางนกทา เมือง - 0.05 2573 2573 -

317 ฝายหวยตูม สรางนกทา เมือง - 0.05 2573 2573 -

318 ฝายหวยแซว ปลาคาว เมือง - 0.05 2573 2573 -

319 ฝายหวยเสียว หนองแกว หัวตะพาน - 0.05 2573 2573 -

320 ฝายหวยสีโท สรางนกทา เมือง - 0.05 2573 2573 -

321 ฝายรองเมา ไรขี ลืออํานาจ - 0.07 2573 2573 -

322 ฝายหวยแซว ไมกลอน พนา - 0.06 2573 2573 -

323 ฝายรองหนองนกเขียน ไมกลอน พนา - 0.05 2573 2573 -

324 ฝายหวยงูเหลือม ไมกลอน พนา - 0.05 2573 2573 -

325 ฝายหวยเสียว ไมกลอน พนา - 0.05 2573 2573 -

326 ฝายหวยยาง จานลาน พนา - 0.06 2573 2573 -

327 ฝายหวยยาง จานลาน พนา - 0.05 2573 2573 -

328 ฝายหวยยาง พระเหลา พนา - 0.05 2573 2573 -

329 ฝายหวยดู พระเหลา พนา - 0.05 2573 2573 -

330 ฝายหวยบุญทัน จานลาน พนา - 0.05 2573 2573 -

331 ฝายรองบอน จานลาน พนา - 0.06 2573 2573 -

332 ฝายหวยคันแท คําโพน ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

333 ฝายหวยผีหลอก คําโพน ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

334 อางฯ หวยเอิดเดิต หนองขา ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

335 ฝายหวยตานาง นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

336 ฝายหวยหวยวังโดน นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

337 ฝายหวยโปง นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.08 2573 2573 -

338 ฝายหวยยาง นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

339 ฝายรองบักกึก ลือ ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

340 ฝายหวยแกงเม็ก โนนงาม ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

341 ฝายหวยวังโก โนนงาม ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

342 ฝายหวยจกิเปา โนนงาม ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

343 ฝายหวยจกิเปา โนนงาม ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

344 ฝายหวยคําพา ลือ ปทุมราชวงศา - 0.07 2573 2573 -

345 ฝายหวยจกิเปา ลือ ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

346 ฝายหวยจกิเปา ลือ ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

347 ฝายหวยไฮ ลือ ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

348 ฝายหวยแสนสี ลือ ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

349 ฝายหวยไมเกีย ลือ ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

350 ฝายหวยไมเกีย หวย ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

351 ฝายหวยโสพระ นาหวา ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

352 ฝายหวยโสพระ นาหวา ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

353 ฝายหวยโสพระ นาปาแซง ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

354 ฝายหวยกําป นาหวา ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

355 ฝายหวยกําป หวย ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

356 ฝายหวยศาลา นาหวา ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

357 ฝายหวยศาลา นาหวา ปทุมราชวงศา - 0.06 2573 2573 -

358 อางฯ หวยหินกอง หวย ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

359 ฝายหวยมวง หวย ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

360 ฝายคําหวยสีดา คําเขื่อนแกว ชานุมาน - 0.06 2573 2573 -

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

361 ฝายหวยทราย หนองขา ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

362 อางฯหวยตาว คึมใหญ เมือง - 0.08 2573 2573 -

363 ฝายหวยไร บุง เมือง - 0.05 2573 2573 -

364 ฝายหวยโสมระ นาหวา ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

365 ฝายหวยเสารึก พระเหลา พนา - 0.05 2573 2573 -

366 ฝายมงคล นาเวียง เสนางคนิคม - 0.06 2573 2573 -

367 ฝายหวยสะแบก นาเวียง เสนางคนิคม - 0.07 2573 2573 -

368 ฝายหวยสะแบก หนองสามสี เสนางคนิคม - 0.08 2573 2573 -

369 ฝายหวยขมิ้น หนองสามสี เสนางคนิคม - 0.05 2573 2573 -

370 ฝายหวยสามขา รัตนวารี หัวตะพาน - 0.06 2573 2573 -

371 ฝายหวยโตงโตน รัตนวารี หัวตะพาน - 0.05 2573 2573 -

372 ฝายหวยคํามะฮี สรางถอนอย หัวตะพาน - 0.05 2573 2573 -

373 ฝายหวยคํามะฮี สรางถอนอย หัวตะพาน - 0.05 2573 2573 -

374 ฝายหวยสามขา สรางถอนอย หัวตะพาน - 0.05 2573 2573 -

375 ฝายหวยยางยาย คําเข่ือนแกว ชานุมาน - 0.05 2573 2573 -

376 อางฯ หวยคําปะอึก หนองไฮ เสนางคนิคม - 0.05 2573 2573 -

377 ฝายหวยนาหวา เสนางคนิคม เสนางคนิคม - 0.05 2573 2573 -

378 ฝายหวยหินฮาว โพนทอง เสนางคนิคม - 0.05 2573 2573 -

379 ฝายหวยไผ กุดปลาดุก เมือง - 0.06 2573 2573 -

380 ฝายหวยนาหวา (ฝงแดง ) โพนเมืองนอย หัวตะพาน - 0.05 2573 2573 -

381 ฝายหวยนาหวา โพนเมืองนอย หัวตะพาน - 0.05 2573 2573 -

382 ฝายหวยบาน ไมกลอน พนา - 0.05 2573 2573 -

383 ฝายหนองกุดน้ําไส จานลาน พนา - 0.05 2573 2573 -

384 ฝายหวยชางแทง หนองขา ปทุมราชวงศา - 0.05 2573 2573 -

385 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหินแดงพรอมระบบกระจายนํ้า คําเข่ือนแกว ชานุมาน - - 2574 2574 5.0000

386 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยพันทรายพรอมระบบกระจายนํ้า คําเข่ือนแกว ชานุมาน - - 2574 2574 5.0000

387 งานพัฒนาแหลงน้ํารองมวงตอนบนพรอมระบบกระจายนํ้า ลือ ปทุมราชวงศา - - 2574 2574 5.0000

388 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองชุมชนสระไรเหนียวพรอมระบบกระจายนํ้า ลือ ปทุมราชวงศา - - 2574 2574 5.0000

389 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองผางพรอมระบบกระจายน้ํา ลือ ปทุมราชวงศา - - 2574 2574 5.0000

390 งานพัฒนาแหลงน้ําหนองกุดแคนพรอมระบบกระจายนํ้า ลือ ปทุมราชวงศา - - 2574 2574 5.0000

391 งานพัฒนาแหลงน้ํารองหินแลนพรอมระบบกระจายนํ้า ลือ ปทุมราชวงศา - - 2574 2574 5.0000

392 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยโสกพรอมระบบกระจายนํ้า ลือ ปทุมราชวงศา - - 2574 2574 5.0000

393 งานพัฒนาแหลงน้ําทํานบหวยไรพรอมระบบกระจายนํ้า พนา พนา - - 2574 2574 5.0000

394 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยเสียวพรอมระบบกระจายนํ้า พนา พนา - - 2574 2574 5.0000

395 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยเสียวตอนกลางพรอมระบบกระจายน้ํา พนา พนา - - 2574 2574 5.0000

396 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายนํ้า พนา พนา - - 2574 2574 5.0000

397 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยโสพระพรอมระบบกระจายนํ้า นาปาแซง ปทุมราชวงศา 40 - 2574 2574 6.0000

398 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนรองนาไฮพรอมระบบกระจายนํ้า ดอนเมย เมือง 10 - 2574 2574 6.0000

399 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยแซวพรอมระบบกระจายนํ้า เหลาพรวน เมือง 85 - 2574 2574 6.0000

400 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยสวาสดิ์พรอมระบบกระจายนํ้า พนา พนา - - 2575 2575 5.0000

401 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหลงพรอมระบบกระจายนํ้า พนา พนา - - 2575 2575 4.5000

402 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองดู พนา พนา - - 2575 2575 6.5000

403 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองนาเทิง พนา พนา - - 2575 2575 3.8000

404 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองบัว พนา พนา - - 2575 2575 3.7500

405 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองสระหลวง ม.3 พนา พนา - - 2575 2575 4.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

406 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสรางขอนพลาด พนา พนา - - 2575 2575 4.0000

407 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระหลวง ม.6 พนา พนา - - 2575 2575 4.0000

408 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองขุน พนา พนา - - 2575 2575 4.0000

409 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระหลวง ม.11 พนา พนา - - 2575 2575 4.0000

410 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระหลวง ม.1 คึมใหญ เมือง - - 2575 2575 4.0000

411 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระนํ้า(ดอนปาชา) คึมใหญ เมือง - - 2575 2575 4.0000

412 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระหนองเม็ก ม.5 คึมใหญ เมือง - - 2575 2575 4.0000

413 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระคําปลาหลาย คึมใหญ เมือง - - 2575 2575 4.0000

414 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระคําบก คึมใหญ เมือง - - 2575 2575 4.0000

415 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยละโองพรอมระบบกระจายนํ้า เสนางคนิคม เสนางคนิคม 55 - 2575 2575 6.0000

416 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยแซวพรอมระบบกระจายนํ้า เหลาพรวน เมือง 120 - 2575 2575 6.0000

417 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยทมพรอมระบบกระจายนํ้า โคกกง ชานุมาน 120 - 2575 2575 5.0000

418 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระคําเม็ก คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

419 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนสระหลวง ม.7 คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

420 งานพัฒนาแหลงน้ําอางหวยละโองพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

421 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายโปรงแดงพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

422 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายฮองเม็กพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

423 งานพัฒนาแหลงน้ําหฝายนํ้าลนพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

424 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายหวยกกแดงพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

425 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยยางกุดพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 4.0000

426 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยถํ้าเตาพรอมระบบกระจายนํ้า ม.4 คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 5.5000

427 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายตาดบักเหมาพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 6.0000

428 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายคําอีง้ึมพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 6.5000

429 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายคําดานพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 6.5000

430 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยถํ้าเตาพรอมระบบกระจายนํ้า ม.6 คึมใหญ เมือง - - 2576 2576 6.5000

431 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยผีบาพรอมระบบกระจายนํ้า นํ้าปลีก เมือง 85 - 2576 2576 5.0000

432 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยจนัลันพรอมระบบกระจายนํ้า แมด ลืออํานาจ 90 - 2576 2576 5.0000

433 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยตาเทียวพรอมระบบกระจายนํ้า หวย ปทุมราชวงศา 75 - 2576 2576 5.0000

434 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยยางพรอมระบบกระจายนํ้า โคกสาร ชานุมาน 95 - 2576 2576 5.0000

435 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายหวยคํายางเหลวพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2577 2577 6.5000

436 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายหวยคําสรางบุนพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2577 2577 6.5000

437 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายลําหวยทรายพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2577 2577 6.5000

438 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายหวยถํ้าแขพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2577 2577 6.5000

439 งานพัฒนาแหลงน้ําอางหวยวังโกนพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2577 2577 6.5000

440 งานพัฒนาแหลงน้ําอางหวยมวงพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2577 2577 6.5000

441 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายโรงเรียนคึมใหญพรอมระบบกระจายนํ้า คึมใหญ เมือง - - 2577 2577 6.5000

442 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยไหพรอมระบบกระจายนํ้า บ.หนองหลุมพุก ลืออํานาจ ปทุมราชวงศา - - 2577 2577 6.5000

443 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหินกองพรอมระบบกระจายนํ้า นาหวา ปทุมราชวงศา - - 2577 2577 6.5000

444 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยพระเหลานอย พระเหลา พนา - - 2577 2577 6.5000

445 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยตุมแตนพรอมระบบกระจายนํ้า โคกสาร ชานุมาน 70 - 2577 2577 5.0000

446 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยยางพรอมระบบกระจายนํ้า นํ้าปลีก เมือง 90 - 2577 2577 5.0000

447 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายนํ้า นาปาแซง ปทุมราชวงศา 90 - 2577 2577 5.0000

448 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายนํ้าลนหวยแซวพรอมระบบกระจายนํ้า เหลาพรวน เมือง 90 - 2577 2577 5.0000

449 งานพัฒนาแหลงน้ําหวยหินโงม จานลาน พนา - - 2578 2578 6.5000

450 งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนหนองหวยบอ ไมกลอน พนา - - 2578 2578 6.5000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงนิ
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

451 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําดงบังพรอมระบบกระจายน้ํา ดงบัง ลืออํานาจ 60 - 2578 2578 6.5000

452 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําดอนหวายพรอมระบบกระจายน้ํา โคกกลาง ลืออํานาจ 70 - 2578 2578 6.5000

453 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยใหญพรอมระบบกระจายน้ํา จิกดู หัวตะพาน 300 - 2578 2578 6.5000

454 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยมะฮุกพรอมระบบกระจายน้ํา จิกดู หัวตะพาน 1,200 - 2578 2578 6.5000

455 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยละโอง(ตอนบน)พรอมระบบกระจายน้ําหนองไฮ เสนางคนิคม 320 - 2578 2578 6.5000

456 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยบงพรอมระบบกระจายน้ํา นาผือ เมือง 250 - 2578 2578 6.5000

457 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยคูณพรอมระบบกระจายน้ํา โคกกลาง ลืออํานาจ 150 - 2578 2578 6.5000

458 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ 70 - 2578 2578 6.5000

459 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา นาปาแซง ปทุมราชวงศา 90 - 2578 2578 5.0000

460 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา 150 - 2578 2578 5.0000

461 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยทมพรอมระบบกระจายน้ํา ปากอ ชานุมาน 250 - 2578 2578 5.0000

462 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ 75 - 2578 2578 5.0000

463 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา นาปาแซง ปทุมราชวงศา 90 - 2578 2578 5.0000

464 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา 150 - 2578 2578 5.0000

465 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยทมพรอมระบบกระจายน้ํา ปากอ ชานุมาน 250 - 2578 2578 5.0000

466 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา เปอย ลืออํานาจ 75 - 2578 2578 5.0000

467 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนลําเซบกพรอมระบบกระจายน้ํา หนองแกว หัวตะพาน 50 - 2579 2579 6.5000

468 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยนาแซงพรอมระบบกระจายน้ํา ไมกลอน พนา 50 - 2579 2579 6.5000

469 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยบุญทันพรอมระบบกระจายน้ํา จานลาน พนา 250 - 2579 2579 6.5000

470 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยนาหวาพรอมระบบกระจายน้ํา นาเวียง เสนางคนิคม 100 - 2579 2579 6.5000

471 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยบงพรอมระบบกระจายน้ํา ไรสีสุก เสนางคนิคม 30 - 2579 2579 6.5000

472 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําละโอง ( ตอนลาง )พรอมระบบกระจายน้ําคึมใหญ เมือง 250 - 2579 2579 6.5000

473 งานพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําหวยแกงพรอมระบบกระจายน้ํา หนองไฮ เสนางคนิคม 250 - 2579 2579 6.5000

474 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยจันลันพรอมระบบกระจายน้ํา ดงบัง ลืออํานาจ 50 - 2579 2579 6.5000

475 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยคอพรอมระบบกระจายน้ํา อํานาจ ลืออํานาจ 40 - 2579 2579 6.5000

476 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา พระเหลา พนา 70 - 2579 2579 6.5000

477 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยโพธิ์พรอมระบบกระจายน้ํา โนนโพธิ์ เมือง 50 - 2579 2579 5.0000

478 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยพระเหลาพรอมระบบกระจายน้ํา ไมกลอน พนา 85 - 2579 2579 5.0000

479 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยโปรงพรอมระบบกระจายน้ํา หวย ปทุมราชวงศา 40 - 2579 2579 5.0000

480 งานพัฒนาแหลงน้ําฝายน้ําลนหวยเสียวพรอมระบบกระจายน้ํา ไมกลอน พนา 15 - 2579 2579 5.0000

481 อางเก็บน้ําหาดสวนยา จิกดู หัวตะพาน - 2.20 2579 2579 27.0000

482 อางเก็บน้ําบอบักฮุก จิกดู หัวตะพาน - 0.80 2579 2579 35.0000

483 อางเก็บน้ําหวยโนนคอ จิกดู หัวตะพาน - 0.90 2579 2579 32.0000

รวม 49,836 21.24 3,969.4500

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสรจ็
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดอํานาจเจริญ มีพื้นที่ 2,039,963 ไร  เปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,563,224 ไร หรือประมาณรอยละ 76.63 

ของพื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานแลว 111,347 ไร หรือประมาณรอย
ละ 7.12 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 490 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และขนาดเล็ก 483 

โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 22.16 ลานลูกบาศกเมตร และจะ
มีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 119,766 ไร ใชวงเงินรวม 6,253.8454 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได
ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 127 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาด
เล็ก 125 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 6.58 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 66,606 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,136.5954 ลานบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 119 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ และเปน
โครงการขนาดเล็ก 114 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 3.39 ลานลูกบาศกเมตร 
และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 46,460 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 2,911.6000 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 244 โครงการ เปนโครงการขนาดเล็ก 244 โครงการ หาก
กอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 12.19 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 6,700 ไร ใช
เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะยาว 1,205.6500 ลานบาท 

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดอํานาจเจริญ  

พ้ืนท่ีชลประทานที่เพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนท่ีชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

2,039,963 1,563,224 111,347 119,766 231,113

พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
พ้ืนที่ชลประทาน

ปจจุบัน
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพื้นที่สําหรับบางโครงการที่มีพื้นที่
ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง
การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน
เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนให
เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่
ไดวางไวเปนสําคัญ 

 


