
รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้า

จังหวัดอุบลราชธานี

ส้านักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
ธันวาคม 2561



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด                                                                                                                  สารบัญ 
จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                                                                       

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

 

สารบัญ 

    หน้า 

1. สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด  

 1.1 สภาพภูมปิระเทศ 1-1 

 1.2 สภาพภูมิอากาศ 1-1 

 1.3 สภาพดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1-4 

 1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 1-6 

2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้้าและการพัฒนาในปัจจุบัน  

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาต ิ 2-1 

        2.2  โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน                    2-6 

 2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 2-9 

3. ความต้องการใช้น้้า   

 3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 3-1 

 3.2 ความตอ้งการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 3-1 

 3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 3-1 

 3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 3-2 

4. แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด  

 4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  4-1 

 4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2580)   4-2 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ   

 5.1 สรุป   5-1 

 5.2 ข้อเสนอแนะ   5-2 

 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                  ค าน า 
จังหวัดอุบลราชธาน ี                                                                                                                                                                     

ส านักบริหารโครงการ    กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

 

  
ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ท่ีได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 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 แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากร
น า้ ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ 

(PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูล
แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น 

ต าแหน่งท่ีตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ นทั งการ
ขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดยพิจารณาจาก 

นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็นแผนงานการพัฒนา
โครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

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

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ท่ี
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย  จาก
ข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์  (Agri Map Online) มีพื้นท่ี 9,670,841 ไร่ หรือ
ประมาณ 15,473 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดเป็นท่ีราบสูงต่่าสลับกัน ลาดเอียงไปทาง
ตะวันออกมีแม่น้่ามูล ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้่าโขงท่ีอ่าเภอโขงเจียม 

มีล่าน้่าส่าคัญ ได้แก่ ล่าเซบก ล่าเซบาย ล่าโดมใหญ่ ล่าโดมน้อย และมีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดนทาง
ตอนใต้ มีเทือกเขาท่ีส่าคัญ  คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก  ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัด
อุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่าง
กรุงเทพ 630 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ่าเภอได้แก่ อ่าเภอเมือง
อุบลราชธานี อ่าเภอวารินช่าราบ อ่าเภอเดชอุดม อ่าเภอพิบูลมังสาหาร อ่าเภอเขมราฐ อ่าเภอเข่ืองใน อ่าเภอตระการ
พืชผล อ่าเภอม่วงสามสิบ อ่าเภอน้่ายืน อ่าเภอบุณฑริก อ่าเภอศรีเมืองใหม่ อ่าเภอโขงเจียม อ่าเภอกุดข้าวปุ้น อ่าเภอ
นาจะหลวย อ่าเภอตาลสุม อ่าเภอโพธิ์ไทร อ่าเภอส่าโรง อ่าเภอสิรินธร อ่าเภอดอนมดแดง อ่าเภอทุ่งศรีอุดม อ่าเภอ
นาเยีย อ่าเภอนาตาล อ่าเภอเหล่าเสือโก้ก อ่าเภอสว่างวีระวงศ์ และอ่าเภอน้่าขุ่น  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดอ ำนำจเจริญ จังหวัดยโสธร และ สปป.ลำว 
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และราชอาณาจักรกัมพูชา 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี  จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้า
เมืองร้ อน  ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉี ยง ใ ต้จะมีอากาศชุ่ม ช้ืน  และมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แต่ในฤ ดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ช่วงต่อระหว่างฤดู
มรสุมท้ังสองตรงกับฤดูร้อน  เป็นระยะเวลาท่ีดวงอาทิตย์ก่าลังเคล่ือนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พื้นดิน
จะสะสมความร้อนไว้ ท่าให้อากาศร้อน  ฟ้าหลัวแห้งและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นครั้งคราว   ฤดูร้อนเริ่มในเดือน
มีนาคม ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี 
โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 
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ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายเดือน ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 36.5 – 17.7 27.7 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 94.0 – 41.0 72.3 
 ความเร็วลมผิวพื้น  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 9.81 – 5.00 6.67 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 171.2 – 107.1 1,620 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 296.8 – 2.5 1,591.3 
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รูปที่ 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง ขอบเขตลุ่มน้่าหลักและลุ่มน้่าย่อย จังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนวางโครงการที่ 2 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 9,670,841 ไร่ มีพื้นท่ีต้ังอยู่ใน 3 ลุ่มน้่า ได้แก่ ลุ่มน้่าโขง  ลุ่ม
น้่าชี และลุ่มน้่ามูล ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้่ามูล ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ่าแนกได้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 6,008,784 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 62.1 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนา ประมาณร้อยละ 48.46 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด แสดง
ในตารางท่ี 1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี   

ประเภท เน้ือที ่(ไร่) ร้อยละ

พืน้ท่ีนา 4,686,504 48.46

พืน้ท่ีป่า 1,949,908 20.16

ไมย้ืนต้น 800,990 8.28

พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 768,930 7.95

พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 455,229 4.7

พชืไร่ 441,115 4.56

พืน้ท่ีน้้า 356,971 3.69

พืน้ท่ีลุ่ม 115,297 1.19

ไมผ้ล 68,641 0.7

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 10,143 0.1

พชืสวน 9,720 0.1

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์้้า 5,538 0.05

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,814 0.01

พชืน้้า 39 0
 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน จังหวัดอุบลราชธานี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ่าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในท่ีดอน 
มีเนื้อที่ร้อยละ 58.38 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  

ตารางที ่1-3 จ่าแนกกลุ่มดินท่ีพบในจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเภท พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ

ดินในพืน้ทีด่อนในเขตดินแห้ง 5,646,266 58.38

ดินในพืน้ทีร่าบลุ่ม 2,232,789 23.08

กลุ่มชุดดินผสม 1,003,200 10.37

ดินในพืน้ทีล่าดชันสูง 523,264 5.41

พืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด 265,335 2.74  
ที่มา : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี มีจ่านวนครัวเรือนท้ังหมด 489,801 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
291,165 ครัวเรือน จ่านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 1,869,633 คน แนวโน้มจ่านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อท่าการค่านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ่านวนประชากรในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย
ร้อยละ 9.4 ซึ่งมีผลท่าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ่านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,045,681 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 
ตารางที ่1-4 จ่านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. ประชากร (คน)

2560 (ปัจจุบัน) 1,869,633

2565 1,912,171

2570 1,955,677

2575 2,000,173

2580 (อนาคต 20 ป)ี 2,045,681  
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ่าลองทวีก่าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดอุบลราชธานี (AGRI MAP พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุบลราชธานี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 113,541 ล้านบาท อยู่ในล่าดับ
ท่ี 21 ของประเทศ และล่าดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
80.4 และภาคเกษตรร้อยละ 19.6   โดยมีรายได้เฉล่ีย 24,380 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี มีจ่านวนครัวเรือนท้ังหมด 489,801 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
291,165 ครัวเรือน หรือร้อยละ 37.28 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัด
อุบลราชธานี ดังแสดงในตารางท่ี 1-5 

ตารางที ่1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ข้าวนาปี 311 326 327

ข้าวนาปรัง 426 410 453

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 853 741 789

มนัส้าปะหลัง 3,269 3,297 3,472

ออ้ย 11,030 8,870 8,850

ยางพารา 168 183 206

ปาล์มน้้ามนั 1,470 1,169 1,243

พืชเศรษฐกิจ
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่)

 
ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

       จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีอยู่ตอนปลายสุดของแม่น ้าหลายสาย ประกอบด้วยลุ่มน ้าหลัก 3 ลุ่มน ้า คือ 

ลุ่มน ้าโขง ลุ่มน ้าชี และลุ่มน ้ามูล สามารถแบ่งออกเป็นลุ่มน ้าย่อยจ้านวน 9 ลุ่มน ้า คือ แม่น ้าโขงตอนล่าง ล้าน ้าชี
ตอนล่าง  ห้วยขะยุง ล้าเซบาย ล้าเซบก ล้าโดมใหญ่ ล้าน ้ามูลตอนล่าง ห้วยตุงลุง และล้าโดมน้อย มีปริมาณน ้าท่าใน
ล้าน ้าเฉล่ีย  9,220  ล้านลูกบาศกเ์มตร. (รายงานการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แยกเป็น   

- ล้าน ้าท่ีไหลลงแม่น ้าโขง  จ้านวน  1  ลุ่มน ้าย่อย  ปริมาณน ้าท่า  1,582.65 ล้านลูกบาศกเ์มตร  
- ล้าน ้าท่ีไหลลงแม่น ้าชี     จ้านวน  1  ลุ่มน ้าย่อย  ปริมาณน ้าท่า  227.30    ล้านลูกบาศก์เมตร  
- ล้าน ้าท่ีไหลลงแม่น ้ามูล  จ้านวน  7  ลุ่มน ้าย่อย  ปริมาณน ้าท่า  7,410.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ลุ่มน ้าย่อยต่างๆ มีดังนี    

 1. แม่น ้าโขงตอนล่าง เป็นล้าน ้าสายยาวที่สุดสายหนึ่งของทวีปเอเซีย มีความยาว ประมาณ 4,400  กิโลเมตร 

ต้นน ้าเกิดจากทิวเขาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของท่ีราบสูงธิเบต  ไหลขนานอยู่ในตอนกลาง ระหว่างล้าน ้าแยงซี
เกียงทางด้านเหนือ และล้าน ้าสาละวินทางด้านใต้ ล้าน ้าโขงไหลมาทางตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพื นท่ีภูเขาชัยซอน จน
มาถึงท่ีราบสูงยูนนานจึงไหลวกลงมาทางใต้ เข้าสู่ประเทศลาว ท่ีบริเวณเมืองสิงห์ เมื่อไหลมาถึงเมืองห้วยทราย ช่วงนี 
ท้องน ้าเต็มไปด้วยหินผาและเกาะแก่งใช้เดินเรือไม่ได้ 

 ล้าน ้าโขงไหลผ่านประเทศไทย และใช้เป็นพรมแดนไทยกับลาว โดยเริ่มตั งแต่ปากน ้าเหือง จนถึงปากน ้ามูล 

อาจจะแบ่งออกเป็นตอน ๆ ตามสภาพทางกายภาพที่แตกต่างกันได้ดังนี   

  - ตอนระหว่าง อ้าเภอเชียงของ - อ้าเภอเมืองหนองคาย ใช้เดินเรือได้บ้างแต่ไม่สะดวก เพราะท้อง
น ้าเต็มไปด้วยเกาะแก่ง และกระแสน ้าไหลเช่ียว  

  - ตอนอ้าเภอเมืองหนองคาย - อ้าเภอเมืองมุกดาหาร ช่วงนี ล้าน ้าขยายกว้างออก พื นล้าน ้าเปล่ียน
สภาพจากเดิมท่ีเป็นพื นหิน และดินแดงมาเป็นพื นทราย พื นน ้าราบเรียบใช้เดินเรือได้สะดวก ล้าน ้ากว้างประมาณ 

700- 1,000 เมตร บริเวณจังหวัดนครพนม และกว้าง 1,350 เมตร ในเขตจังหวัดมุกดาหาร และมีความลึกประมาณ 

15-25 เมตร  

  - ตอนใต้ลงมาบริเวณอ้าเภอเขมราฐ  เป็นตอนท่ีกระแสน ้าไหลเช่ียวจัด มีเกาะแก่งอยู่กลางน ้าไม่
สะดวก และยากแก่การเดินเรือ ช่วงนี มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ในระยะต่อมาทางฝรั่งเศสได้จัดการแก้ไข 

จนใช้เดินเรือได้โดยใช้เรือท่ีมีระวางขับน ้าไม่เกิน 30 ตัน ตอนต่อลงไปถึงแก่งโขน ซึ่งเป็นตอนสุดเขตแดนลาว ล้าน ้า
โขงไหลเข้าสู่ดินแดนเขมร มีแก่งโขนซึ่งเป็นแก่งใหญ่เป็นลาดหินสูงประมาณ 17 เมตร ได้มีการขุดร่องน ้าอ้อมแก่งนี 
เพื่อให้เรืออ้อมลงมาทางใต้ แควต่าง ๆ ท่ีไหลลงสู่ล้าน ้าโขงในช่วงท่ีไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่เป็นจ้านวน
มาก ดังนี   
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  - ทางฝ่ังตะวันตก ซึ่งอยู่ในฝ่ังไทย ได้แก่ ล้าน ้ากก ล้าน ้ารวก ล้าน ้าแม่จัน ล้าน ้าอิง ล้าน ้าเหือง ล้าน ้า
เลย ล้าน ้าโขง ล้าน ้าสงคราม ล้าน ้าก่้า ห้วยบางทราย ห้วยมุก ห้วยบังอี่ และล้าน ้ามูล 

  2.   ล้าน ้าชีตอนล่าง เป็นสาขาใหญ่ท่ีสุดของล้าน ้ามูล มีขนาด และความยาวเกือบเท่ากัน ล้าชีหล่อ
เลี ยงจังหวัดในภาคนี   ๘  จังหวัด มีล้าห้วย และล้าน ้าเล็กไหลลงสู่ล้าชีเป็นจ้านวนมาก ตอนต้นน ้าแบ่งออกเป็นสอง
แคว แควเหนือ ต้นน ้ามาจากบึงอีจ้อย ในทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มาบรรจบกับแคว
ตะวันตก คือล้าคันถ ูซึ่งเกิดจากทิวเขาดงพระยาเย็น ไหลผ่านอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ
แควทั งสองนี ไหลมาบรรจบกันแล้ว ก็ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอปัญจคีรี อ้าเภอเมืองขอนแก่น จากนั นก็มีล้า
น ้าพองไหลมาบรรจบ แล้วไหลผ่าน อ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จากนั นมีล้าน ้าปาว ล้าน ้าไหลไหลมา
บรรจบ แล้วไหลต่อไปผ่านอ้าเภอเมืองยโสธร อ้าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อ้าเภอมหาชนะชัย แล้วไปบรรจบล้า
น ้ามูลท่ีบ้านท่าดอน  ใกล้อ้าเภอเมืองอุบลฯ 

  - ล้าชีมีล้าน ้าไหลมาบรรจบเป็นจ้านวนมาก  ท่ีส้าคัญคือ น ้าพอง น ้าปาว และห้วยยาว น ้าพอง  เป็น
แควใหญ่สุดของล้าชี ไหลผ่านเขตจังหวัดเลย อุดร ชัยภูมิ และขอนแก่น ต้นน ้าเกิดจากเขากระทิง (เขากระด่ิง) มีล้า
ห้วย หลายสายไหลมาบรรจบท่ีส้าคัญคือ น ้าพะเนียง น ้าพาย และน ้าเซิน  

  - น ้าพะเนียง  ต้นน ้าเกิดจากทิวเขาในจังหวัดเลย และเขาเก้ายอด ไหลมาบรรจบน ้าพอง ท่ีบ้านกุด 

ปล ้า   

  - น ้าพาย  ต้นน ้าเกิดจากทิวเขาภูกระดึง และรับน ้าจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาบรรจบ  

  - พองท่ีบ้านกุดหาอ้าเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น 

  - น ้าเซิน  ต้นน ้าเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์ และขอบท่ีราบสูงโคราช ตอนต้นน ้ามีล้าห้วยสายเล็ก ๆ 

ไหลมาร่วมได้แก่ น ้าแสม น ้าหก และน ้าสาย ห้วยเหล่านี ไหลมาร่วมท่ีบ้านชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลไปบรรจบ
น ้าพองท่ีบ้านอู่มุ้ง อ้าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น น ้าพองไหลไปบรรจบ ล้าชี ท่ีบ้านเผือ จังหวัดขอนแก่น มีความยาว
ประมาณ 100 กิโลเมตร  น ้าปาว รับน ้าจากหนองหาร ในเขตอ้าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี    กับหนองพันสัก
จังหวัดกาฬสินธุ์  

  - หนองหาร  ได้รับน ้าจากเขาผาแข็ง มีความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร  

  - หนองพันสัก  ได้รับน ้าจากเขาผาพัก และดงแม่เผ็ด (แม่เปรต) มีขนาดเล็กกว่าหนองหารเล็กน้อย  

  - น ้าปาวไหลผ่าน  จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วไปบรรจบล้าชีท่ีบ้านสิดดั ง  อ้าเภอกมลาสัย  จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร  

  - ห้วยยาว  ไหลมาบรรจบล้าชี ถัดจากล้าปาวไปทางตะวันออก ต้นน ้าเกิดจาก 

เทือกเขาภูพาน และได้รับน ้าจาก ล้าห้วยต่าง ๆ จากดงแม่เปรต ห้วยยาวไหลผ่าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด แล้วไป
บรรจบล้าชีในเขต จังหวัดยโสธร ตอนต้นน ้าเรียกว่า ห้วยไผ่ เป็นล้าน ้าท่ีเป็นแนวแบ่งเขต อ้าเภอยางตลาด อ้าเภอกุฉิ



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                          บทที่ 2 
จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                         สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-3 

นารายณ์ และอ้าเภอกมลาสัย ตอนปลายน ้าเป็นแนวเส้นแบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานีกับ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความยาว
ประมาณ 120 กิโลเมตร  

 ล้าน ้าท่ีไหลอยู่รอบนอกของท่ีราบสูง หรือในลุ่มน ้าโขง เป็นล้าน ้าซึ่งเกิดทางแถบเหนือของทิวเขาเลย ทิวเขา
เก้าลูก และทิวเขาภูพาน และพวกท่ีเกิดทางทิศตะวันออกของทิวเขาภูพาน ได้แก่ล้าน ้าเหือง ล้าน ้าเลย ล้าน ้าโมง ล้า
น ้าสวย ล้าห้วยหลวง ล้าน ้าสงคราม ล้าน ้ายวม ล้าน ้าก่้า ห้วยบางทราย ห้วยมุก ห้วยบังอี่ 

 3. ห้วยขะยุง  มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาด้านใต้ของ อ. กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ ไหลผ่าน อ.กันทรลักษ์ ไป
บรรจบกับแม่น ้ามูลก่อนถึงสบชี-มูล เล็กน้อย มีความยาวล้าน ้าประมาณ 175กม. โดยมีห้วยทาเป็นล้าน ้าสาขามีความ
ยาวประมาณ 160 กม. พื นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 3,347 ตร.กม. มีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,466 ล้าน
ลูกบาศ์กเมตร หรือประมาณร้อยละ 7.53 ของปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติทั งหมดของลุ่มน ้า  

 4. ล้าเซบาย มีต้นก้าเนิดจากสันปันน ้าของลุ่มน ้าเซบายและห้วยบังอี่ไหลผ่านอ้าเภอเลิงนกทา   จังหวัด
ยโสธร  อ้าเภอม่วงสามสิบ  และอ้าเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี  แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น ้ามูลก่อนถึงอ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพื นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 2,969 ตารางกิโลเมตร ความ มีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ
ประมาณปีละ 1,666 ล้านลูกบาศ์กเมตรหรือประมาณร้อยละ 8.54 ของปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติทั งหมดของลุ่ม
น ้ามูล 

 5. ล้าเซบก มีต้นก้าเนิดบริเวณอ้าเภอเมือง  จังหวัดอ้านาจเจริญ  ไหลผ่านอ้าเภอตระการพืชผล  อ้าเภอตาล
สุม จังหวัดอุบลราชธานี และไหลลงแม่น ้ามูลในพื นท่ีอ้าเภอพิบูลมังสาหารพื นท่ีลุ่มน ้าประมาณ  3,518   ตร.กม.  มี
ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,986 ล้านลูกบาศ์กเมตรหรือประมาณร้อยละ 10.18 ของปริมาณน ้าท่า
ตามธรรมชาติทั งหมดของลุ่มน ้ามูล มีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน ้าดิบเพื่อการผลิตประปาของเทศบาลต้าบลอ้านาจ 

จังหวัดอ้านาจเจริญ และเป็นแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

 6. ล้าโดมใหญ่ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาด้านใต้ของ  อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธานี ไหลผ่าน อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี ไปบรรจบกับแม่น ้ามูลท่ีด้านเหนือของ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีความยาวล้าน ้าประมาณ 

220 กม. พื นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 4,846 ตร.กม. มีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 2,440 ล้านลูกบาศ์กเมตร 

หรือประมาณร้อยละ 12.53 ของปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติทั งหมดของลุ่มน ้ามูล 

7. ล้าน ้ามูลตอนล่าง แม่น ้ามูลไหลผ่านอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี วารินช้าราบ พิบูลมัง 

สาหาร และโขงเจียม ช่วงท่ีไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการสร้าง
เข่ือนปากมูล ท่ีบริเวณปากแม่น ้ามูล 

8. ห้วยตุงลุง เป็นล้าห้วยสาขาของแม่น ้ามูล มีความยาวประมาณ 78.9 กิโลเมตร พื นท่ี 

ลุ่มน ้าประมาณ 842.113   ตร.กม.  ซึ่งล้าน ้าเล็กๆ เหล่านี ช่วยอ้านวยประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรในการท้ามาหา เลี ยง
ชีพในช่วงฤดูฝนอันเหมาะแก่การท้าไร่ท้านา 
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9. ล้าโดมน้อย มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาไหลผ่าน  อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี และไปบรรจบกับแม่น ้ามูลท่ีด้านเหนือน ้า  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีเล็กน้อยบนล้าน ้านี ได้มีการ
ก่อสร้างเข่ือนสิรินธร เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งน ้าให้พื นท่ีชลประทานได้ประมาณ 160,000 ไร่ มีความยาวล้าน ้า
ประมาณ 127 กม. พื นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 2,164 ตร.กม. มีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ  1,667 ล้านลูก
บาศ์กเมตร หรือประมาณร้อยละ 8.56 ของปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติทั งหมดของลุ่มน ้ามูล 

10. ห้วยส้าราญ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาด้านใต้ของ  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไหลบรรจบกับห้วยแฮด ท่ี อ.
เมือง จ.ศรีสะเกษ ก่อนท่ีจะไหลลงแม่น ้ามูล มีความยาวล้าน ้าประมาณ 180 กม. มีปริมาณพื นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 

3,502 ตร.กม. มีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ  1,016 ล้านลูกบาศ์กเมตร หรือประมาณร้อยละ 5.22 

ของปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติทั งหมดของลุ่มน ้ามูล 
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รูปที ่2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดอุบลราชธานี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีในปัจจุบัน 

 จังหวัดอุบลราชธานี มีการพัฒนาโครงการชลประทานทั งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภท
ต่างๆ ท่ีได้ด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้านวนทั งสิ น 438 แห่ง  สามารถเก็บกักน ้าได้ 2,280.19 ล้านลูกบาศก์เมตร 

พื นท่ีชลประทาน 552,049 ไร่ รายละเอยีดตามตารางท่ี 2-1 , 2-2 , 2-3 และรูปท่ี 2-2   

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม
1.อา่งเกบ็น ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 4 14              105            123            
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 2,104.00      139.55        30.44          2,273.99      
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 58680 45,281        7,400          111,361       
2.แกม้ลิง
  - จ้านวน (แห่ง) -             -             10              10              
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             -             5.13            5.13            
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -             -             -             -             
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) 0 13              102            115            
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 0 -             -             -             
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) 0 -             -             
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 0 -             -             
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 4 129            133            
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 241,724 167,564       409,288       
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 6               6               
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 17,400        17,400        
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1               1               
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -             
8.อืน่ ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) 6               44              50              
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             1.07            1.07            
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -             14,000        14,000        
รวมทกุประเภท
  - จ านวน (แหง่) 8               33              397            438            
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 2,104.00      139.55        36.64          2,280.19      
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 300,404       45,281        206,364       552,049        
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่/ขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี  
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน

(ลา้น ลบ.ม.) (ไร)่ เริม่ เสร็จ

1  เขื่อนสิรินธร (กฟผ.) ชอ่งเม็ก สิรินธร 1,966.00 - 2512 2527

2  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย โนนกลาง พบิลูมังสาหาร - 183,044 2511 2527

3
 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพฒันาลุ่มน ้า

ชตีอนล่างและเซบายตอนล่าง
ปะอาว เมือง 69.00 58,680 2540 2544

4  ฝายธาตุน้อย ธาตุน้อย เขื่องใน 56.00 - 2535 2541

5  ฝายอา้นาจเจริญ (ปะอา่ว) ปะอาว เมือง 13.00 - 2544 2548

6  สถานีสูบน ้า P.2 บา้นไทย เขื่องใน - 35,800 2538 2545

7  สถานีสูบน ้า PR.3 กอ่เอ้ เขื่องใน - 13,400 2538 2545

8  สถานีสูบน ้า P.4 สหธาตุ เขื่องใน - 9,480 2551 2554

รวม 2,104.00    300,404          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 
ตารางที ่2-3 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดอุบลราชธานี 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน

(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1 อา่งเกบ็น ้าห้วยวงัแดง โพธิ์ไทร พบิูลมงัสาหาร 0.66 615               2494 2495

2 อา่งเกบ็น ้าหนองเหล่าหิน สร้างถ่อ เขื่องใน 2.48 1,000             2494 2494

3 อา่งเกบ็น ้าหนองช้างใหญ่ หัวเรือ เมอืง 7.68 4,500             2496 2497

4 อา่งเกบ็น ้าสระสมงิ หนองบก เหล่าเสือโกก้ 1.04 750               2496 2497

5 อา่งเกบ็น ้าห้วยถ ้าแข้ ค้าเจริญ ตระการพชืผล 13.70 11,614           2527 2529

6 อา่งเกบ็น ้าห้วยจันลา โดมประดิษฐ์ น ้ายืน 16.90 10,300           2531 2532

7 อา่งเกบ็น ้าห้วยพลาญเสือ(ตอนบน) โดมประดิษฐ์ น ้ายืน 5.00 2531 2531

8 อา่งเกบ็น ้าห้วยพลาญเสือ(ตอนล่าง) โดมประดิษฐ์ น ้ายืน 33.50 5,823             2531 2532

9 อา่งเกบ็น ้าห้วยวงัใหญ่ โดมประดิษฐ์ น ้ายืน 8.00 9,979             2537 2539

10 อา่งเกบ็น ้าห้วยสะพงน้อย ห้วยข่า บุณฑริก 14.70 2542 2545

11 อา่งเกบ็น ้าห้วยเดือนห้า ห้วยข่า บุณฑริก 16.50 2540 2545

12 อา่งเกบ็น ้าห้วยโดน โพนงาม บุณฑริก 4.70 2546 2548

13 อา่งเกบ็น ้าห้วยละมดื ห้วยข่า บุณฑริก 6.70 2549 2551

14 อา่งเกบ็น ้าห้วยหินกอง คอนแลน บุณฑริก 8.00 700               2539 2539

15 ระบบกระจายน ้าล้าโดมน้อย นิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย สิรินธร 2550 2550

16 ฝายยางล้าโดมน้อย ห้วยข่า บุณฑริก 2554 2555

17
 ระบบท่อส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาและ

ระบบสายซอยอา่งเกบ็น ้าห้วยหินกอง
คอนแลน บุณฑริก 2555 2556

18 ฝายยางห้วยบังโกย เขมราฐ เขมราฐ 2548 2551

19 ฝายยางล้าโดมน้อย โพนงาม บุณฑริก 2548 2549

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                          บทที่ 2 
จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                         สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-9 

ตารางที ่2-3 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ) 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน

(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

20
ระบบกระจายน ้าสายซอย (ใหม)่ 

โครงการฝายล้าโดมใหญ่
โพธิ์ไทร พบิูลมงัสาหาร 2548 2555

21

ปรับปรุงระบบกระจายน ้าสายซอย 

โครงการฝายล้าเซบก (จ้านวน 11 

สาย)

ท่าเมอืง ดอนมดแดง 2549 2556

22 ฝายยางห้วยตุงลุง (กดุกว่ย) เออืดใหญ่ ศรีเมอืงใหม่ 2549 2550

23 ฝายยางห้วยขุหลุ เกษม ตระการพชืผล 2549 2550

24 ฝายยางห้วยบังโกย เขมราฐ เขมราฐ 2549 2551

25 ฝายยางห้วยตาเทียว เป้า ตระการพชืผล 2551 2554

26 ฝายยางห้วยตุงลุง (ดอนน ้าค้า ) ค้าไหล ศรีเมอืงใหม่ 2551 2554

27
ระบบกระจายน ้าสถานีสูบน ้า PR3 

โครงการฝายอ้านาจเจริญ
กอ่เอ้ เขื่องใน 2551 2556

28
ปรับปรุงระบบกระจายน ้าสายซอย 

(สาย 7R-8R) โครงการฝายล้าเซบก
ท่าเมอืง ดอนมดแดง 2553 2556

29 ฝายยางล้าเซบาย หนองขอน เมอืง 2554 2556

30 ฝายยางล้าโดมใหญ่ โดมประดิษฐ์ น ้ายืน 2555 2557

31 ฝายยางล้าโดมใหญ่ พรสวรรค์ นาจะหลวย 2555 2557

32 ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ เซเป็ด ตระการพชืผล 0.86 2559 2559

33 ฝายยางห้วยตุงลุง ค้าไหล ศรีเมอืงใหม่ 1.14 2558 2560

รวม 141.56       45,281           

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื นท่ีเส่ียงภัยแล้งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2556 ตามรูปท่ี 2-3 พบว่า
พื นท่ีส่วนใหญ่เกือบทั งจังหวัด ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งในระดับรุนแรงหรือจัดอยู่ในพื นท่ีประสบปัญหาภัยแล้งใน
ระดับต้่าเท่านั น ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 
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รูปที ่2-3 พื นท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดอุยลราชธานี 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 จังหวัดอุบลราชธานี   เป็นจังหวัดท่ีอยู่ตอนปลายสุดของล้าน ้าและเป็นจุดรวมของแม่น ้าหลายสาย  ในช่วง
เดือนสิงหาคม และกันยายน  น ้าในลุ่มน ้าสาขาของแม่น ้าชี และแม่น ้ามูลเพิ่มมากขึ น สาเหตุเกิดจากร่องความกด
อากาศต้่าท่ีพัดผ่าน ท้าให้ปริมาณฝนท่ีตกในลุ่นน ้ามีมาก ประกอบกับการปลดปล่อยน ้าจากเข่ือนอุบลรัตน์ และเขื่อน
ล้าปาวที่เกินปริมาตรการเก็บกักมาสมทบ ท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้ามูลสูงขึ น ปัญหาน ้าท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี
แตกต่างจากพื นท่ีอื่นเพราะจะมีน ้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน มีสาเหตุมาจากสภาพของแม่น ้าแคบลง ท้าให้สภาพ
การไหลไม่สะดวก ก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังพื นท่ีการเกษตรและชุมชน  พื นท่ีท่ีประสบปัญหาเส่ียงต่อการเกิดทุก
ภัยในระดับรุนแรงอยู่บริเวณจุดบรรจบล้าน ้าสาขากับแม่น ้ามูล เช่น แม่น ้าชี ล้าเซบาย ล้าเซบก  และริมฝ่ังแม่น ้า
ได้แก่ พื นท่ีริมฝ่ังแม่น ้าชีอ้าเภอเขื่องใน ริมฝ่ังแม่น ้ามูลในเขตพื นท่ีอ้าเภอเมือง อ้าเภอวารินช้าราบ อ้าเภอดอนมด
แดง ริมฝ่ังล้าโดมใหญ่ในเขตพื นท่ีอ้าเภอเดชอุดม และอ้าเภอนาเยีย นอกจากนี ยังจังหวัดอุบลราชธานียังประสบ
ปัญหาเกิดอุทกภัยท่ีเกิดในระดับความรุนแรงปานกลาง กระจายอยู่ท่ัวพื นท่ี โดยส่วนใหญ่อยู่ ในบริเวณพื นท่ีลุ่มของ
ล้าน ้าสาขาต่าง ๆ  

 จากข้อมูลพื นท่ีเส่ียงภัยน ้าท่วมซ ้าซากของจังหวัดอุบลราชธานี โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพื นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นท่ีเส่ียงน ้าท่วมซ ้าซากน้อยและเส่ียง
ปานกลาง และมีพื นท่ีเส่ียงสูง โดยความเส่ียงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝ่ังแม่น ้าชี และแม่น ้ามูล ดังแสดงในรูปท่ี 

2-4 
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รูปที่ 2-4 พื นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก จังหวัดอุบลราชธานี 

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

 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พื นท่ี โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเค็มรุกล ้า รวมถึงการรองรับพื นท่ีส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีพื นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จ้านวน 2 พื นท่ี ได้แก่ พื นท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมลุ่มน ้ามูลตอนล่าง มีพื นท่ีประมาณ 803,700 ไร่ อยู่ในเขต
อ้าเภอเมือง อ้าเภอวารินช้าราบ อ้าเภอเหล่าเสือโก๊ก อ้าเภอดอนมดแดง และอ้าเภอตาลสุม ไปตามล้าน ้ามูล และ
พื นท่ีเส่ียงภัยท่วมแล้งริมแม่น ้าชีตอนกลาง อีก 372,173 ไร่ ครอบคลุมพื นท่ีอ้าเภอเขื่องในและอ้าเภอเหล่าเสือโก๊ก  
ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 
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รูปที่ 2-5 พื นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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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 ้าของจังหวัดอุบลราชธานีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจาก
กิจกรรมหลักท่ีส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศน์ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-
1 โดยมรีายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 102.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพิ่มเป็น 104.69 , 107.07 และ 112.0 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 นท่ีของจังหวัดอุบลราชธานีกับพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีพื นท่ีครอบคลุม
จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดอุบลราชธานี  เท่ากับ 

422.24 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นท่ีชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นท่ี ส่วนฤดูแล้งพื นท่ีเพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นท่ีชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นท่ีเพาะปลูก
โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการ
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ใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 6,999.68 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเป็น 

7,333.72  , 7,573.56 และ 7,574.24 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 ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นท่ี  โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต  5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 11.35 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 12.64 , 13.76 และ 

16.17 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อปุโภค-บริโภค 102.36              104.69              107.07              112.00              

2 รักษาระบบนิเวศน์ 422.24              422.24              422.24              422.24              

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 871.13              1,205.17            1,445.01            1,445.69            

  - นอกเขตชลประทาน 6,128.55            6,128.55            6,128.55            6,128.55            

  - รวม 6,999.68            7,333.72            7,573.56            7,574.24            

4 อตุสาหกรรม 11.35                12.64                13.76                16.17                

รวม 7,535.63           7,873.29           8,116.63           8,124.65           

ที่ กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ช่ือว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 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 ป ี(พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.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 ้าและเพิม่พื นท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้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 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
 กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอ้านาจเจริญ มีวิสัยทัศน์คือ “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล ”  และมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2)   การขยายฐานตลาดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
3)   สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี 

 วิสัยทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี คือ “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเท่ียวหลายมิติ เกษตรสู่
สากล” พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย  รองรับการขยายตัวจาก
ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัด
เป็นเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค พัฒนาการท่องเท่ียวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนและ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการท่องเท่ียว  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
3) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
4) การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
5) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

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 และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  
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- 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 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการท่ีมีความพร้อมด้านวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันท่ี 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

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

 จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 800 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 83 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 717 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก 550.57 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นท่ีชลประทานเพิ่มขึ น 364,106 ไร่ ใช้วงเงินรวม 32,097.95 ล้านบาท ดังแสดงตามตาราง
ท่ี 4-1 
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ตารางที ่4 -1สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปีจังหวัดอุบลราชธานี จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -                  -                  -                  

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) -                  -                  

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -                  -                  -                  

  - วงเงิน (ลา้นบาท) -                  -                  -                  

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 16                   23                   44                   83                   

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 4.02                 13.48                443.10              460.60              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 75,205              128,891            -                  204,096            

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 4,015.8100         6,709.0000         13,193.0100       23,917.8200       

3. ขนาดเลก็

  - จ านวน (โครงการ) 257                  108                  352                  717                  

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 36.40                15.70                37.87                89.97                

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 136,480            23,100              430                  160,010            

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 5,322.4500         2,617.6800         240.0000           8,180.1300         

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 273                  131                  396                  800                  

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 40.42               29.18               480.97              550.57              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 211,685            151,991            430                  364,106            

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 9,338.2600        9,326.6800        13,433.0100       32,097.9500       

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี  

 

 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 และยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นจ้านวน 705 และ 95 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลน
น ้าและน ้าท่วม 
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ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง 72                20,356.7750    11                3,561.0500     83                23,917.8250    

ขนาดเลก็ 633               6,577.0000     84                1,604.0000     717               8,181.0000     

รวม 705               26,934           95                5,165            800               32,098.8250    

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2

(การสร้างความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3

(การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)
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รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-7 

ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

คันลืม โครงการพฒันาพื นท่ีชลประทาน

บริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

ทรายมูล พบิลูมังสาหาร 1500 0 2561 2561 101.626

2

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

โนนขา่ (แหง่ท่ี2)  โครงการพฒันาพื นท่ี

ชลประทานบริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

โพธิศ์รี พบิลูมังสาหาร 2400 0 2561 2561 107.8

3

สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าลาดวารี PR1  

ต้าบลค้าเขื่อนแกว้  อา้เภอสิรินธร  จังหวดั

อบุลราชธานี

ค้าเขื่อนแกว้ สิรินธร 30000 0 2561 2565 957

4

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

ใหม่แสนสุข  โครงการพฒันาพื นท่ี

ชลประทานบริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

เหล่าแดง ดอนมดแดง 2000 0 2562 2562 93

5

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

วงัสะแบงเหนือ  โครงการพฒันาพื นท่ี

ชลประทานบริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

หนองแสงใหญ่ โขงเจียม 2500 0 2564 2564 123

6

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

ท่าเสียว (แหง่ท่ี2)  โครงการพฒันาพื นท่ี

ชลประทานบริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

ทรายมูล พบิลูมังสาหาร 1800 0 2564 2564 130

7

โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบ

ส่งน ้า PL5  ต้าบลกดุลาด อา้เภอเมือง

อบุลราชธานี จังหวดัอบุลราชธานี

กดุลาด เมือง 20325 0 2560 2564 843.2

8 โครงการฝายยางบา้นค้าสะอาด ยางใหญ่ น ้ายนื 0 0.9988 2561 2562 141.12

9

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

ดอนพนัชาด  โครงการพฒันาพื นท่ี

ชลประทานบริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

ตาลสุม ตาลสุม 580 0 2563 2563 69

10

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

โอด (แหง่ท่ี2)  โครงการพฒันาพื นท่ี

ชลประทานบริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

ท่าเมือง ดอนมดแดง 2400 0 2563 2563 98

11

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

หนองมะนาว  โครงการพฒันาพื นท่ี

ชลประทานบริเวณลุ่มน ้ามูลตอนล่าง

กดุลาด เมือง 3000 0 2563 2564 120

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

12
โครงการฝายยางบา้นดอนใหญ่ จังหวดั

อบุลราชธานี
ขหุลุ ตระการพชืผล 0 0.95 2563 2564 140.49

13
โครงการฝายยางบา้นค้าไหล จังหวดั

อบุลราชธานี
ค้าเจริญ ตระการพชืผล 0 0.85 2563 2564 150.525

14 ประตูระบายน ้าหว้ยขหุลุ เกษม ตระการพชืผล 0 0.63 2563 2565 261.05

15 ประตูระบายน ้าหว้ยที คอนสาย ตระการพชืผล 0 0.6 2564 2565 320

16

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบกระจาย

น ้าสถานีสูบน ้า(PL2 ) โครงการเขื่อนล้าเซ

บายอบุลราชธานี

หนองเหล่า ม่วงสามสิบ 3250 0 2565 2566 100

17 ระบบส่งน ้า อา่งเกบ็น ้าหว้ยสะพงน้อย หว้ยขา่ บณุฑริก 10000 0 2565 2567 170

18
ระบบกระจายน ้าฝ่ังซ้าย สถานีสูบน ้าบา้น

สร้างแกว้(P2) โครงการเขื่อนล้าโดมใหญ่
โพธิไ์ทร พบิลูมังสาหาร 10637 0 2565 2567 240

19

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบกระจายน ้า

 สถานีสูบน ้าบา้นแกง่โพธิ ์(P1) โครงการ

เขื่อนล้าโดมใหญ่

โพธิไ์ทร พบิลูมังสาหาร 30820 0 2565 2568 585

20

ระบบกระจายน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา สถานีสูบ

น ้าบา้นแจงหอไตร(ส่วนท่ีเหลือ)จาก กม.

12+000 ถงึ กม.18+000  โครงการเขื่อนล้า

เซบก

ท่าเมือง ดอนมดแดง - 0 2566 2567 140

21

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบกระจาย

น ้าสถานีสูบน ้า PR1โครงการเขื่อนล้าเซบาย

อบุลราชธานี

หนองเหล่า เขื่องใน 31150 0 2566 2568 440

22

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบกระจาย

น ้าสถานีสูบน ้า PL1 โครงการเขื่อนล้าเซบาย

อบุลราชธานี

ดอนแดงใหญ่ ม่วงสามสิบ 9660 0 2566 2568 240

23 ระบบส่งน ้า อา่งเกบ็น ้าหว้ยเดือนหา้ หว้ยขา่ บณุฑริก 6500 0 2566 2568 200

24

ระบบกระจายน ้าสายซอยฝ่ังขวา สถานีสูบน ้า

บา้นแจงหอไตรคลองสาย 9R - 14 R (ส่วนท่ี

เหลือ)  โครงการเขื่อนล้าเซบก

ท่าเมือง ดอนมดแดง 8064 0 2566 2567 150

25 อา่งเกบ็น ้าหว้ยสูบ นาค้า ศรีเมืองใหม่ 0 5.85 2566 2567 240

26
ระบบกระจายน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย สถานีสูบ

น ้าบา้นแจงหอไตร โครงการเขื่อนล้าเซบก
ท่าเมือง ดอนมดแดง - 0 2566 2566 40

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

27

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า บา้น

ท่าเมืองใหม่ PR-10  ต้าบลหว้ยขะยงุ  

อา้เภอวารินช้าราบ  จังวดัอบุลราชธานี

หว้ยขะยงุ วารินช้าราบ 8700 0 2563 2566 360

28
ระบบกระจายน ้าสายซอยฝ่ังซ้าย สถานีสูบ

น ้าบา้นแจงหอไตร โครงการเขื่อนล้าเซบก
ท่าเมือง ดอนมดแดง 7310 0 2566 2567 170

29 ระบบส่งน ้า อา่งเกบ็น ้าหว้ยสูบ นาค้า ศรีเมืองใหม่ 6000 0 2568 2569 140

30 ประตูระบายน ้าหว้ยตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม 0 0.5 2565 2568 650

31
ประตูระบายน ้าหว้ยตาเทียวพร้อมสถานีสูบ

น ้าและระบบส่งน ้า
หนองเต่า ตระการพชืผล - 0.69 2566 2568 500

32 ประตูระบายน ้าหว้ยชาเนียร (สะเนียน ) หนองแสงใหญ่ โขงเจียม 0 0 2566 2567 160

33 ประตูระบายน ้าหว้ยระเว ทรายมูล พบิลูมังสาหาร 0 0 2566 2567 120

34 ประตูระบายน ้าหว้ยกวา้ง คันไร่ สิรินธร 0 0 2566 2568 400

35 ประตูระบายน ้าล้าซอม กดุเรือ ทุ่งศรีอดุม 0 0 2566 2567 250

36 ประตูระบายน ้าหว้ยปากแซง พะลาน นาตาล 0 0 2566 2567 250

37 ประตูระบายน ้าหว้ยแดง ค้าเขื่อนแกว้ สิรินธร 0 0 2567 2568 300

38 ประตูระบายน ้าล้าโดมน้อย ค้าเขื่อนแกว้ สิรินธร 0 0 2567 2568 350

39
โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยบอนอนัเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ จังหวดัอบุลราชธานี
โซง น ้ายนื 5500 6.44 2564 2568 874

40 ฝายบา้นขามปอ้ม กดุเลาะ เกษตรสมบรูณ์ 0 0 2569 2571 108.5

41 อา่งเกบ็น ้าล้าชลีองตอนบน ตลาดแร้ง บา้นเขวา้ 0 14.735 2570 2572 250

42 อา่งเกบ็น ้าหว้ยยาง ตลาดแร้ง บา้นเขวา้ 0 13.78 2570 2572 482.38

43 อา่งเกบ็น ้าล้าชลีองตอนล่าง ภูแลนคา บา้นเขวา้ 0 17.993 2570 2572 550

44 อา่งเกบ็น ้าหว้ยตักตาด โคกเริงรมย์ บ้าเหน็จณรงค์ 0 9.9096521 2570 2572 346.8

45 อา่งเกบ็น ้าหว้ยทรายตอนล่าง บา้นตาล บ้าเหน็จณรงค์ 0 5.9056441 2570 2572 206.7

46 อา่งเกบ็น ้าหว้ยเด่ือ กดุชมุแสง หนองบวัแดง 0 13.058561 2571 2573 457.57

47 ปรับปรุงฝายกดุอด่ีาน หนองสังฆ์ แกง้คร้อ 0 13.158089 2571 2573 180

48 อา่งเกบ็น ้าหว้ยยาง หว้ยไร่ คอนสวรรค์ 0 15 2571 2573 550

49 โครงการอา่งเกบ็น ้าบอ่ทองค้า โคกสูง เมือง 0 0.539 2571 2572 100

50 ฝายบา้นระหดั กดุเลาะ เกษตรสมบรูณ์ 0 0 2572 2573 91

51 ฝายบา้นกดุเลาะ กดุเลาะ เกษตรสมบรูณ์ 0 0 2572 2573 85

52 อา่งเกบ็น ้าหว้ยตลุกหนิ (ปา่หม้อ) โคกกงุ แกง้คร้อ 0 19.379549 2572 2574 670

53 อา่งเกบ็น ้าหว้ยคนทา หนองไผ่ แกง้คร้อ 0 3.3592434 2573 2575 150

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง

 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-10 

ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

54 อา่งเกบ็น ้ากดุแกง้คร้อ หนองไผ่ แกง้คร้อ 0 6.0480192 2573 2575 211.68

55 อา่งเกบ็น ้าหว้ยโสก หว้ยไร่ คอนสวรรค์ 0 6.2 2573 2575 250

56 โครงการสูบน ้าบงึละหาน ละหาน จัตุรัส 0 0 2573 2575 300

57 โครงการปรับปรุงบงึละหาน ละหาน จัตุรัส 0 1 2573 2574 60

58 อา่งเกบ็น ้าหนองพนักก๊ หนองโดน จัตุรัส 0 26.59 2573 2575 750

59 อา่งเกบ็น ้าหว้ยหนิเหบิทรายขาว ซับใหญ่ ซับใหญ่ 0 7.3 2573 2575 350

60 ฝายบา้นโจด สามสวน บา้นแท่น 0 0 2574 2575 135.1

61 ปตร.บา้นสามสวน สามสวน บา้นแท่น 0 0 2574 2576 216

62 อา่งเกบ็น ้าหว้ยหลอหลอด เกาะมะนาว บ้าเหน็จณรงค์ 0 10.160467 2574 2576 335.62

63 อา่งเกบ็น ้าโกรกหนิปนู เกาะมะนาว บ้าเหน็จณรงค์ 0 6.82 2574 2576 300

64 อา่งเกบ็น ้าล้าเจาตอนบน เจาทอง ภักดีชมุพล 0 11.3 2574 2576 396.33

65 อา่งเกบ็น ้าบา้นปรางค์เหนือ เจาทอง ภักดีชมุพล 0 8.07 2574 2576 450

66 อา่งเกบ็น ้าล้าเจียง บา้นเจียง ภักดีชมุพล 0 44.5 2574 2576 850

67 อา่งเกบ็น ้าหว้ยสวนหมู บา้นเจียง ภักดีชมุพล 0 11.516804 2575 2577 403.09

68 อา่งเกบ็น ้าล้าเจาตอนล่าง แหลมทอง ภักดีชมุพล 0 7.1312678 2575 2577 249.6

69 ฝายอโุมงค์ บา้นแกง้ ภูเขยีว 0 0 2575 2577 244.3

70 ฝายน ้าล้นล้าน ้าพรม บา้นหนองเซียงซา ผักปงั ภูเขยีว 0 0 2575 2577 238

71 ฝายน ้าล้นล้าน ้าพรม บา้นหนองคอนไทย หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0 2575 2577 233.45

72 ฝายน ้าล้นล้าน ้าพรม บา้นสีปลาด หนองคอนไทย ภูเขยีว 0 0 2575 2577 115.5

73 อา่งเกบ็น ้าหนองหญ้าปล้อง นาฝาย เมืองชยัภูมิ 0 6.6018955 2576 2578 215.81

74 ฝายบา้นตาดโตน นาฝาย เมืองชยัภูมิ 0 0 2576 2578 215.8

75 อา่งเกบ็น ้าหว้ยแคน นาเสียว เมืองชยัภูมิ 0 1.8 2576 2578 120

76 อา่งเกบ็น ้าหว้ยยางเตี ย ถ า้ววัแดง หนองบวัแดง 0 12.011943 2576 2578 420.42

77 อา่งเกบ็น ้าบา้นโหล่น นางแดด หนองบวัแดง 0 30 2576 2578 168

78 อา่งเกบ็น ้าคลองเจริญ นางแดด หนองบวัแดง 0 11.5 2577 2579 112.5

79 อา่งเกบ็น ้าล้าเชยีงทา (โคกสะอาด) โคกสะอาด หนองบวัระเหว 0 36.45 2577 2579 359.374

80 อา่งเกบ็น ้าหว้ยตะโก โคกสะอาด หนองบวัระเหว 0 6.3989984 2577 2579 223.96

81 อา่งเกบ็น ้าหว้ยแย้ วงัตะเข้ หนองบวัระเหว 0 13.158089 2577 2579 460.53

82 อา่งเกบ็น ้าหว้ยยาง หว้ยแย้ หนองบวัระเหว 0 38.776902 2577 2579 400

83
โครงการผันน ้าจากล้าน ้าชเีขา้สู่อา่งเกบ็น ้า

บา้นโหล่น-คลองเจริญ
นางแดด หนองบวัแดง 0 13.158089 2577 2578 180

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

ชทีวน
ชทีวน เขื่องใน 2,000            -             2561 2561 45.0000   

2
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นนาค้าภูฮี
ท่าเมือง ดอนมดแดง 1,000            -             2561 2561 25.0000   

3 แกม้ลิงบา้นโนนค้อพร้อมอาคารประกอบ ไร่ใต้ พบิลูมังสาหาร - -             2561 2561 10.0000   

4
กอ่สร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบ

ส่งน ้าบา้นค้าไฮ (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ธาตุน้อย เขื่องใน 1,000            -             2561 2561 29.4000   

5

กอ่สร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบ

ส่งน ้าบา้นนาทุ่งมั่ง (คบ.ชล่ีางและเซบาย

ล่าง)

หนองขอน เมือง 1,000            -             2561 2561 24.6607   

6
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองบวัพฒันา
โดมประดิษฐ์ น ้ายนื 100              -             2561 2561 9.0000     

7
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองยาง
ท่าเมือง ดอนมดแดง 1,500            -             2562 2562 35.0000   

8
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นบอ่เสียว
ขามเปี้ย ตระการพชืผล 1,500            -             2562 2562 47.0000   

9
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

โนนค้อลุคุ
ไร่ใต้ พบิลูมังสาหาร 3,000            -             2562 2562 60.0000   

10
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

คันไร่เหนือ
คันไร่ สิรินธร 2,000            -             2565 2565 35.0000   

11
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นทม
บา้นแดง ตระการพชืผล 1,250            -             2562 2562 28.5000   

12 สถานีสูบน ้าบา้นดอนดู่ แหง่ท่ี 2 (มูลล่าง) บุ่งมะแลง สวา่งวรีะวงศ์ 1,300            -             2562 2562 48.0000   

13
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นแหลมทอง
โนนกอ่ สิรินธร 3,000            -             2565 2565 40.0000   

14
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นนาเจริญ
นาเยยี นาเยยี 1,200            -             2562 2562 25.0000   

15 แกม้ลิงลุ่มน ้าช ี(ระยะ 2) ชทีวน เขื่องใน -               -             2562 2562 20.0000   

16
แกม้ลิงบงึสวะพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ

 2)
ดอนมดแดง ดอนมดแดง -               -             2562 2562 20.0000   

17
แกม้ลิงกดุบงัคง (กดุมะคง) พร้อมอาคาร

ประกอบ
ท่าชา้ง สวา่งวรีะวงศ์ -               -             2562 2562 35.0000   

18 แกม้ลิงบา้นไฮตาก แกง้ เดชอดุม -               0.15            2563 2563 15.0000   

19 อาคารบงัคับน ้าพร้อมขดุลอกหว้ยค้าพีเ่ขย นาพนิ ตระการพชืผล -               -             2563 2563 16.0000   

20 อาคารบงัคับน ้าพร้อมขดุลอกหว้ยหลักปา้ย นาเยยี นาเยยี -               0.19            2563 2563 35.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

21 อาคารบงัคับน ้าหว้ยบวัเทียมพร้อมขดุลอก กลาง เดชอดุม -               0.04            2562 2562 40.0000   

22 อาคารบงัคับน ้าพร้อมขดุลอกหว้ยนา นาเยยี นาเยยี -               0.30            2562 2562 37.0000   

23 อาคารบงัคับน ้าหว้ยสะพอื นาพนิ ตระการพชืผล -               -             2562 2562 25.0000   

24 อาคารบงัคับน ้าหว้ยปนู ตูม นาจะหลวย -               -             2564 2564 20.0000   

25 ประตูระบายน ้าหว้ยตองแวด โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ - 0.29            2563 2563 25.0000   

26

กอ่สร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบ

ส่งน ้าบา้นโนนสมบรูณ์ (คบ.ชล่ีางและเซ

บายล่าง)

หวัดอน เขื่องใน 1,000            -             2562 2562 25.0000   

27
กอ่สร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบ

ส่งน ้าบา้นธาตุลุ่ม (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
สหธาตุ เขื่องใน 1,000            -             2562 2562 12.2202   

28
แกม้ลิงกดุโพธิ ์พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
ค้อทอง เขื่องใน -               0.15            2562 2562 6.1205     

29
แกม้ลิงกดุหลุ่ม พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองขอน เมือง -               0.15            2564 2564 9.8000     

30
แกม้ลิงหว้ยขี ลิง พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ปะอาว เมือง -               0.15            2564 2564 12.0000   

31
แกม้ลิงหว้ยนาทาม พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
กอ่เอ้ เขื่องใน -               0.15            2562 2562 12.0000   

32
แกม้ลิงหว้ยงิ ว(ส่วนท่ี 3) พร้อมอาคาร

ประกอบ  (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หวัดอน เขื่องใน - 0.04            2562 2562 4.6514     

33 กอ่สร้างคันดินริมตล่ิงล้าเซบก ขามเปี้ย ตระการพชืผล -               -             2564 2564 30.0000   

34
กอ่สร้างคลองรับน ้าจากสถานีสูบน ้าฝายธาตุ

น้อยเพือ่เติมอา่งเกบ็น ้าหนองเหล่าหนิ
สร้างถอ่ เขื่องใน -               -             2564 2564 30.0000   

35 สถานีสูบน ้าบา้นท่าลาด แหง่ท่ี 2 (มูลล่าง) เหล่าแดง ดอนมดแดง 1,000            -             2563 2563 51.0000   

36 สถานีสูบน ้าบา้นกดุลาดใต้ (มูลล่าง) กดุลาด เมือง 1,120            -             2563 2563 45.0000   

37
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นไฮตาก
แกง้ เดชอดุม 1,500            -             2563 2563 50.0000   

38
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นบุ่งค้า
พรสวรรค์ นาจะหลวย 1,500            -             2564 2564 30.0000   

39
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นท่าบอ่แบง
ขามเปี้ย ตระการพชืผล 1,500            -             2563 2563 36.0000   

40
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้  พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นเอน็อา1 หมู่ 2
ตระการ ตระการพชืผล 1,200            -             2564 2564 25.0000   

41
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นกดุลาด (2)
กดุลาด เมือง 1,120            -             2563 2563 69.7000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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42
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหาดทรายคูณ
บา้บแมด บณุฑริก 2,000            -             2565 2565 30.0000   

43
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองเมืองน้อย
ท่าลาด ม่วงสามสิบ 1,500            -             2563 2563 23.0000   

44
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

ฝายยางบา้นนาเยยี
นาเยยี นาเยยี 1,500            -             2564 2564 35.0000   

45
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นสุงชา้ง
คันไร่ สิรินธร 2,000            -             2563 2563 35.0000   

46 แกม้ลิงหนองบวัพร้อมอาคารประกอบ ตะบา่ย ศรีเมืองใหม่ -               0.06            2564 2564 5.3180     

47 แกม้ลิงหว้ยพะเนาพร้อมอาคารประกอบ วาริน ศรีเมืองใหม่ -               0.06            2564 2564 12.0000   

48 แกม้ลิงหว้ยสะตันพร้อมอาคารประกอบ พะลาน นาตาล -               -             2564 2564 15.0000   

49 แกม้ลิงหนองค้าหาดพร้อมอาคารประกอบ หนองผือ เขมราฐ -               -             2564 2564 15.0000   

50 แกม้ลิงหนองตาถาพร้อมอาคารประกอบ เขมราฐ เขมราฐ -               -             2564 2564 15.0000   

51 แกม้ลิงหนองหม้อแตกพร้อมอาคารประกอบ เกา่ขาม น ้ายนื -               0.03            2564 2564 1.0000     

52 แกม้ลิงหว้ยโพธิพ์ร้อมอาคารประกอบ โซง น ้ายนื -               0.04            2564 2564 1.3600     

53 แกม้ลิงหว้ยผาแปน้พร้อมอาคารประกอบ หนองอม้ ทุ่งศรีอดุม -               0.05            2564 2564 1.4600     

54 แกม้ลิงหว้ยอสัเมาะพร้อมอาคารประกอบ สีวเิชยีร น ้ายนื -               0.06            2564 2564 2.0000     

55
แกม้ลิงหนองเลิงบอ่ พร้อมอาคารประกอบ 

(ท่าลาด)
หนองเมือง ม่วงสามสิบ -               -             2563 2563 33.2000   

56
แกม้ลิงหนองปลาหลาก พร้อมอาคาร

ประกอบ
บุ่งหวาย วารินช้าราบ -               -             2565 2565 30.0000   

57 แกม้ลิงกดุหวาย พร้อมอาคารประกอบ บุ่งหวาย วารินช้าราบ -               -             2563 2563 50.0000   

58 แกม้ลิงหว้ยสวาสด์ิพร้อมอาคารประกอบ นาเลิน ศรีเมืองใหม่ -               0.03            2564 2564 10.0000   

59 แกม้ลิงหว้ยสร้างแปน้พร้อมอาคารประกอบ ตากแดด ตระการพชืผล -               0.06            2565 2565 10.0000   

60 แกม้ลิงหว้ยตาเทียวพร้อมอาคารประกอบ ขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น -               0.02            2565 2565 10.0000   

61 แกม้ลิงหว้ยโลกพร้อมอาคารประกอบ นาจะหลวย นาจะหลวย -               0.45            2564 2564 1.4600     

62 แกม้ลิงหนองน้อยพร้อมอาคารประกอบ ส้าโรง โพธิไ์ทร -               -             2564 2564 5.0000     

63 แกม้ลิงหว้ยไฮพร้อมอาคารประกอบ ตบหู เดชอดุม -               0.30            2564 2564 10.0000   

64 แกม้ลิงหนองสีนวนพร้อมอาคารประกอบ เซเปด็ ตระการพชืผล -               0.03            2565 2565 10.0000   

65 แกม้ลิงหว้ยดูกพร้อมอาคารประกอบ สมสะอาด เดชอดุม -               0.30            2564 2564 10.0000   

66 แกม้ลิงหว้ยทีพร้อมอาคารประกอบ เกษม ตระการพชืผล -               0.03            2565 2565 5.0000     

67 แกม้ลิงหว้ยทีพร้อมอาคารประกอบ ถ า้แข้ ตระการพชืผล -               0.03            2564 2564 2.0000     

68 แกม้ลิงหว้ยผีผ่วนพร้อมอาคารประกอบ โคกจาก ตระการพชืผล -               0.03            2564 2564 2.0000     

69 แกม้ลิงล้าน ้าชมุ  พร้อมอาคารประกอบ แดงหม้อ เขื่องใน -               -             2564 2564 20.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

70
แกม้ลิงหว้ยบงึพร้อมอาคารประกอบ ระยะท่ี

 2
บุ่งมะแลง สวา่งวรีะวงศ์ -               -             2565 2565 10.0000   

71 แกม้ลิงล้าหวัยบวั กลาง เดชอดุม -               0.60            2564 2564 20.0000   

72 อาคารบงัคับน ้าหว้ยมะปรางพร้อมขดุลอก หว้ยยาง โขงเจียม -               -             2563 2563 30.0000   

73 อาคารบงัคับน ้าหว้ยแซะ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ -               -             2563 2563 15.0000   

74 อาคารบงัคับน ้าหว้ยพระโรจน์พร้อมขดุลอก โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ -               -             2564 2564 10.0000   

75 อาคารบงัคับน ้าหว้ยบงพร้อมอาคารประกอบ ส้าโรง โพธิไ์ทร -               -             2564 2564 5.0000     

76 อาคารบงัคับน ้าหว้ยเทียมน้อยพร้อมขดุลอก โนนสมบรูณ์ นาจะหลวย -               0.20            2563 2563 10.0000   

77 อาคารบงัคับน ้าหว้ยฝ่ังแดงพร้อมขดุลอก ยาง น ้ายนื -               0.20            2564 2564 10.0000   

78 อาคารบงัคับน ้าหว้ยอารียพ์ร้อมขดุลอก นาหอ่ม ทุ่งศรีอดุม -               0.20            2563 2563 15.0000   

79 อาคารบงัคับน ้าหว้ยอารองพร้อมขดุลอก สมสะอาด เดชอดุม -               0.15            2563 2563 15.0000   

80 อาคารบงัคับน ้าหว้ยขามพร้อมขดุลอก ขี เหล็ก น ้าขุ่น -               0.16            2563 2563 10.0000   

81 อาคารบงัคับน ้าหว้ยขี หนูพร้อมขดุลอก นาหอ่ม ทุ่งศรีอดุม -               0.35            2564 2564 10.0000   

82 เขื่อนหว้ยจันลา โดมประดิษฐ์ น ้ายนื 10,300          -             2564 2564 3.0000     

83 เขื่อนหว้ยหนิกอง คอแลน บณุฑริก 2,500            -             2565 2565 3.0000     

84 เขื่อนหว้ยอม้ นาจะหลวย นาจะหลวย 200              - 2564 2564 2.5000     

85 เขื่อนหว้ยน ้าใส ชอ่งเม็ก สิรินธร -               -             2565 2565 2.0000     

86 เขื่อนหว้ยวงัใหญ่ โดมประดิษฐ์ น ้ายนื 9,957            -             2564 2564 3.0000     

87 เขื่อนหว้ยเวอ่ ชอ่งเม็ก สิรินธร -               -             2565 2565 2.0000     

88 เขื่อนหว้ยพลาญเสือตอนล่าง โดมประดิษฐ์ น ้ายนื 5,823            -             2564 2564 3.0000     

89 เขื่อนหว้ยยอดมน ชอ่งเม็ก สิรินธร -               -             2565 2565 2.0000     

90 เขื่อนหว้ยเวอ่ ชอ่งเม็ก สิรินธร -               -             2563 2563 2.0000     

91 เขื่อนหว้ยงิ ว หว้ยขา่ บณุฑริก -               -             2565 2565 2.0000     

92
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหาดทรายคูณ
บา้บแมด บณุฑริก 1,300            - 2563 2563 41.0000   

93
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นโนนกาหลงน้อย
บา้นโนนกาหลง พบิลูมังสาหาร 1,100            - 2564 2564 25.0000   

94
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองแวง-ปา่เกา้
บา้นโนนกาหลง พบิลูมังสาหาร 1,200            - 2563 2563 25.0000   

95
กอ่สร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบ

ส่งน ้าบา้นเสียม (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หวัดอน เขื่องใน 1,000            -             2563 2563 25.0000   

96
กอ่สร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบ

ส่งน ้าบา้นวงัออ้  (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หวัดอน เขื่องใน 1,000            -             2565 2565 25.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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97
แกม้ลิงหนองดูน พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ธาตุน้อย เขื่องใน -               0.21            2564 2564 10.0000   

98
แกม้ลิงกดุหลวง พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
สหธาตุ เขื่องใน -               0.21            2563 2563 31.2000   

99
แกม้ลิงกดุฮี พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.ชี

ล่างและเซบายล่าง)
สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.65            2563 2563 48.0000   

100
แกม้ลิงกดุโพลง พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หว้ยเรือ เขื่องใน -               0.60            2563 2563 30.0000   

101
แกม้ลิงกดุผือเหนือ-ผือใต้ พร้อมอาคาร

ประกอบ  (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หว้ยเรือ เขื่องใน -               0.19            2564 2564 12.0000   

102
แกม้ลิงกดุน้อย พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
หว้ยเรือ เขื่องใน -               0.15            2565 2565 15.6000   

103
แกม้ลิงหนองสิม พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ยางขี นก เขื่องใน -               0.01            2565 2565 48.0000   

104
แกม้ลิงหนองสามหง่า พร้อมอาคารประกอบ

  (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
บา้นไทย เขื่องใน -               0.09            2565 2565 9.6000     

105
แกม้ลิงกดุโง๊ะ พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
สหธาตุ เขื่องใน -               0.07            2565 2565 16.8000   

106
แกม้ลิงผักตบ พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.ชี

ล่างและเซบายล่าง)
ค้อทอง เขื่องใน -               0.15            2565 2565 72.0000   

107 ปตร.กดุโพลง หว้ยเรือ เขื่องใน -               1.41            2564 2564 10.0000   

108 ปตร.กดุโง๊ะ สหธาตุ เขื่องใน -               0.17            2564 2564 10.0000   

109 ปตร.กดุน้อย หว้ยเรือ เขื่องใน -               0.36            2564 2564 10.0000   

110 ปตร.กดุเอยีน ค้อทอง เขื่องใน -               0.50            2564 2564 10.0000   

111 ปตร.แกง้ตาปดี สหธาตุ เขื่องใน -               0.39            2564 2564 15.0000   

112 ฝายหว้ยบวั กลาง เดชอดุม -               0.07            2563 2563 15.0000   

113 ฝายหว้ยโพธิ์ ตาเกา น ้าขุ่น -               0.06            2563 2563 15.0000   

114 ฝายหว้ยแสนพราน บุ่งมะแลง สวา่งวรีะวงศ์ -               0.12            2563 2563 25.0000   

115 ฝายหว้ยสะเดาะห์ นาเยยี นาเยยี -               0.10            2563 2563 25.0000   

116 ฝายหว้ยตาหวดิ ท่าเมือง ดอนมดแดง -               0.06            2563 2563 20.0000   

117 สถานีสูบน ้าบา้นชาดค้าพวง (แหง่ท่ี 2) ทรายมูล พบิลูมังสาหาร -               -             2563 2563 33.0000   

118 ฝายหว้ยตาด  (ปชด.) นาแวง เขมราฐ -               0.20            2563 2563 30.0000   

119 ปตร.หว้ยมะอึ โขงเจียม โขงเจียม -               0.06            2563 2563 15.0000   

120 ปตร.หว้ยหมู ค้าเขื่อนแกว้ สิรินธร -               0.06            2563 2563 15.0000   

121 ปตร.หว้ยพอก หนองแสงใหญ่ โขงเจียม -               0.06            2563 2563 15.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

122 ปตร.หว้ยแคน ค้าเขื่อนแกว้ สิรินธร -               0.06            2563 2563 15.0000   

123 ปตร.หว้ยแคน โขงเจียม โขงเจียม -               0.06            2563 2563 15.0000   

124
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นผึ งโดม
แกง่โดม สวา่งวรีะวงศ์ 900              -             2564 2564 30.0000   

125
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองมะนาว
กดุลาด เมือง 1,500            -             2564 2564 20.0000   

126
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นนาดี
นาดี นาเยยี 1,000            -             2565 2565 25.0000   

127
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองแปน
นาดี นาเยยี 1,000            -             2565 2565 25.0000   

128
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นใหม่แสนสุข
เหล่าแดง ดอนมดแดง 2,000            -             2564 2564 30.0000   

129
ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นดอน

แดงใหญ่
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ 2,000            -             2564 2564 20.0000   

130
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นท่าลาด
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ 3,000            -             2564 2564 30.0000   

131
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นโนนสมบรูณ์
หวัดอน เขื่องใน 2,000            -             2564 2564 20.0000   

132 ระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นท่าวารี หวัดอน เขื่องใน 2,000            -             2564 2564 20.0000   

133
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นภูวไิล
ขี เหล็ก น ้าขุ่น 2,000            -             2564 2564 20.0000   

134 แกม้ลิงหว้ยไผ่พร้อมอาคารประกอบ ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ -               0.06            2564 2564 10.0000   

135 แกม้ลิงหว้ยกะเบาพร้อมอาคารประกอบ พะลาน นาตาล -               -             2564 2564 15.0000   

136 แกม้ลิงบา้นเทพาพร้อมอาคารประกอบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ -               -             2564 2564 1.6000     

137 แกม้ลิงหนองสร้างพร้อมอาคารประกอบ เหล่าบก ม่วงสามสิบ -               -             2564 2564 1.0000     

138 อาคารบงัคับน ้าพร้อมขดุลอกหว้ยนามน ตาลสุม ตระการพชืผล -               -             2564 2564 30.0000   

139 อาคารบงัคับน ้าพร้อมขดุลอกหว้ยแคนใหญ่ ตาลสุม ตระการพชืผล -               -             2564 2564 30.0000   

140 อาคารบงัคับน ้าหว้ยหนิลาดพร้อมขดุลอก โนนกาเล็น ส้าโรง -               -             2564 2564 12.0000   

141 เขื่อนสระสมิง หนองบก เหล่าเสือโกก้ 750              -             2564 2564 4.0000     

142 เขื่อนหว้ยค้าหมากใหญ่ คอแลน บณุฑริก -               -             2565 2565 2.0000     

143 เขื่อนหว้ยผีแปลง โนนกอ่ สิรินธร -               -             2565 2565 2.0000     

144 เขื่อนหว้ยสะพงน้อย หว้ยขา่ บณุฑริก -               -             2565 2565 2.0000     

145
แกม้ลิงหว้ยขี ลิงพร้อมอาคารประกอบ (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
ปะอาว เมือง -               0.15            2564 2564 12.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

146 ปตร.กดุวงัเมือง แดงหม้อ เขื่องใน -               1.88            2565 2565 10.0000   

147 ปตร.แชก่อย นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.18            2565 2565 15.0000   

148 ปตร.กดุปไูต่ แดงหม้อ เขื่องใน -               2.24            2565 2565 15.0000   

149 ปตร.กดุปลาขาว นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.36            2565 2565 10.0000   

150 ปตร.หนองเลิงยาว ธาตุน้อย เขื่องใน -               0.18            2565 2565 10.0000   

151 ฝายหว้ยกระจิน พงัแคน นาตาล -               0.30            2564 2564 48.0000   

152 ฝายหว้ยม่วง เหล่างาม โพธิไ์ทร -               0.06            2564 2564 15.0000   

153 ฝายหว้ยท่าแตง นาเลิน ศรีเมืองใหม่ -               0.06            2564 2564 15.0000   

154 ฝายหว้ยยาง หว้ยยาง โขงเจียม -               0.12            2564 2564 25.0000   

155 ฝายหว้ยทราย นาจะหลวย นาจะหลวย -               0.06            2564 2564 20.0000   

156 สถานีสูบน ้าบา้นเด่ือโดม โพธิไ์ทร พบิลูมังสาหาร -               -             2564 2564 35.0000   

157 ฝายล้าโดมน้อย(ปชด.) หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.20            2564 2564 40.0000   

158 แกม้ลิงกดุผักตบ ค้อทอง เขื่องใน -               1.00            2564 2564 40.0000   

159 แกม้ลิงค้าไฮ ธาตุน้อย เขื่องใน -               0.80            2564 2564 30.0000   

160
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นแกง้กกไฮ
โนนสวรรค์ นาจะหลวย 2,000            -             2565 2565 20.0000   

161
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้  พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นเอน็อา2 หมู่ 2
ตระการ ตระการพชืผล 2,500            -             2565 2565 40.0000   

162
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นดงบงัเหนือ
ดอนมดแดง ดอนมดแดง 1,500            -             2565 2565 15.0000   

163
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นสวา่ง
ท่าเมือง ดอนมดแดง 3,000            -             2565 2565 30.0000   

164
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นทุ่งใต้(1)
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ 2,000            -             2565 2565 20.0000   

165
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นท่าเมือง(2)
ท่าเมือง ดอนมดแดง 2,000            -             2563 2563 45.0000   

166
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นกอ่ฮาง
หนองฮาง ม่วงสามสิบ 2,000            -             2565 2565 20.0000   

167
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นผือ
นาเลิง ม่วงสามสิบ 2,000            -             2565 2565 20.0000   

168
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นทุ่งใต้(2)
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ 2,000            -             2565 2565 20.0000   

169
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นมะเขอื
หนองบอ่ เมือง 1,960            -             2565 2565 20.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

170
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองบอ่
หนองบอ่ เมือง 2,000            -             2565 2565 20.0000   

171
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองกวาง
ศรีสุข เขื่องใน 2,000            -             2565 2565 20.0000   

172
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นดุมใหญ่
ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ 2,000            -             2565 2565 20.0000   

173
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นจิกเทิง  (ระบบท่อ)
จิกเทิง ตาลสุม 3,000            -             2565 2565 40.0000   

174
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นดอนหวาย
นาคาย ตาลสุม 2,000            -             2565 2565 20.0000   

175
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นม่วงโคน
ตาลสุม ตาลสุม 2,000            -             2565 2565 20.0000   

176
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นเหล่าค้า
โนนกอ่ สิรินธร 3,000            -             2565 2565 40.0000   

177
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นโนนจิก
คูเมือง วารินช้าราบ 1,000            -             2565 2565 20.0000   

178
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นโนนสวา่ง
โนนกอ่ สิรินธร 3,000            -             2565 2565 35.0000   

179 แกม้ลิงหว้ยน ้าออ้มพร้อมอาคารประกอบ หว้ยฝ้ายพฒันา ตระการพชืผล -               0.06            2565 2565 2.0000     

180 แกม้ลิงหว้ยกดุกลอยพร้อมอาคารประกอบ โนนสวา่ง กดุขา้วปุ้น -               0.06            2565 2565 2.0000     

181 แกม้ลิงหว้ยหนิซ้อนพร้อมอาคารประกอบ ขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น -               0.04            2565 2565 2.0000     

182 แกม้ลิงบา้นโคกน้อย บา้นตูม นาจะหลวย -               0.15            2565 2565 5.0000     

183 แกม้ลิงบา้นค้าสะอาด ยางใหญ่ น ้ายนื -               0.14            2565 2565 5.0000     

184 แกม้ลิงบา้นโนนสวา่ง ยางใหญ่ น ้ายนื -               0.13            2565 2565 5.0000     

185 แกม้ลิงบา้นแกง้ขอ โนนสวรรค์ นาจะหลวย -               0.12            2565 2565 5.0000     

186 แกม้ลิงบา้นฝ่ังเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.10            2565 2565 5.0000     

187 แกม้ลิงบา้นโคกเทียม พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.11            2565 2565 5.0000     

188 แกม้ลิงบา้นค้าตาว กลาง เดชอดุม -               0.11            2565 2565 5.0000     

189 แกม้ลิงบา้นเม็กใหญ่ กลาง เดชอดุม -               0.12            2565 2565 5.0000     

190 แกม้ลิงบา้นโพธิไ์ทร ตบหู เดชอดุม -               0.15            2565 2565 5.0000     

191 แกม้ลิงบา้นกลาง ท่าโพธิศ์รี เดชอดุม -               0.14            2565 2565 5.0000     

192 แกม้ลิงหนองคล้า ท่าโพธิศ์รี เดชอดุม -               0.13            2565 2565 5.0000     

193 แกม้ลิงหนองใหญ่ ท่าโพธิศ์รี เดชอดุม -               0.15            2565 2565 5.0000     

194 แกม้ลิงหนองแจ้งโพธิ์ ท่าโพธิศ์รี เดชอดุม -               0.14            2565 2565 5.0000     

195 แกม้ลิงหนองหวาย กลาง เดชอดุม -               0.12            2565 2565 5.0000     

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

196 แกม้ลิงหนองหวาย เมืองเดช เดชอดุม -               0.11            2565 2565 5.0000     

197 แกม้ลิงแขมเจริญ เมืองเดช เดชอดุม -               0.12            2565 2565 5.0000     

198 แกม้ลิงโนนสวา่ง โพนงาม เดชอดุม -               0.11            2565 2565 5.0000     

199 แกม้ลิงสมสะอาด สมสะอาด เดชอดุม -               0.12            2565 2565 5.0000     

200 แกม้ลิงหนองหวัลิง สมสะอาด เดชอดุม -               0.13            2565 2565 5.0000     

201 แกม้ลิงหนองบวัพร้อมอาคารประกอบ หนองไฮ ส้าโรง -               -             2565 2565 2.3000     

202 แกม้ลิงหนองโสกงูใหญ่ กระเดียน ตระการพชืผล -               0.14            2565 2565 50.0000   

203
อาคารบงัคับน ้าหว้ยท่าแตงพร้อมอาคาร

ประกอบ
นาค้า ศรีเมืองใหม่ -               -             2565 2565 30.0000   

204 อาคารบงัคับน ้าหว้ยซันพร้อมขดุลอก โนนสมบรูณ์ เดชอดุม -               0.21            2565 2565 7.0000     

205 เขื่อนหว้ยเดือนหา้ หว้ยขา่ บณุฑริก -               -             2565 2565 2.0000     

206 เขื่อนหว้ยโดน โพนงาม บณุฑริก -               -             2565 2565 2.0000     

207 เขื่อนหว้ยละมืด หว้ยขา่ บณุฑริก -               -             2565 2565 2.0000     

208 ปตร.กดุชเีฒ่า นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               1.43            2564 2564 20.0000   

209 ฝายหว้ยอม้ นาจะหลวย นาจะหลวย -               0.17            2565 2565 30.0000   

210 ฝายหว้ยหวา้ พงัแคน นาตาล -               0.08            2565 2565 18.0000   

211 ฝายหว้ยหนิส่ิว ค้าคร่ัง เดชอดุม -               0.03            2565 2565 11.0000   

212 ฝายหว้ยเขมร  หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.06            2565 2565 15.0000   

213 ฝายหว้ยอารีย์ ทุ่งเทิง เดชอดุม -               0.06            2565 2565 20.0000   

214 อา่งเกบ็น ้าหว้ยโปง่ลิง(ปชด.) โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               1.30            2565 2565 50.0000   

215 ฝายหว้ยยาง (แหง่ท่ี 2)(ปชด.) โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.05            2565 2565 15.0000   

216
กอ่สร้างทางผันน ้าชตีอนล่างพร้อมอาคาร

ประกอบ
สหธาตุ สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.25            2563 2563 310.0000  

217

 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

หว้ยโพธิ ์แหง่ท่ี 1 พื นท่ีรับผลประโยชน์ 

3,000 ไร่

นาโพธิ์ บณุฑริก - - 2563 2563 40.0000   

218
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าหว้ย

โพธิ ์แหง่ท่ี 2 พื นท่ีรับผลประโยชน์ 2,000 ไร่
นาโพธิ์ บณุฑริก - - 2563 2563 40.0000   

219
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

โนนสมบรูณ์
โนนกลาง พบิลูมังสาหาร 2,000            - 2563 2563 35.0000   

220
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นนาเจริญ
นาเยยี นาเยยี 1,200            - 2563 2563 25.0000   

221
สถานีสูบน ้าด้วยโซล่าเซลล์ พร้อมระบบส่ง

น ้าบา้นร่องกอ่
โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ 500              - 2563 2563 15.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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222
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้น

ขามเปี้ย
ขามเปี้ย ตระการพชืผล 1,500            -             2563 2563 40.0000   

223
แกม้ลิงกดุออ้ พร้อมอาคารประกอบ  พื นท่ี

รับผลประโยชน์
หนองกนิเพล วารินช้าราบ - 1.56            2563 2563 25.0000   

224
แกม้ลิงอา่งหนิ(หว้ยนาหลุบ)พร้อมอาคาร

ประกอบ
ขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น - 0.20            2563 2563 30.0000   

225 แกม้ลิงร่องตาคอย พร้อมอาคารประกอบ หนองกนิเพล วารินช้าราบ - 1.48            2563 2563 15.0000   

226
แกม้ลิงกดุบงัคง (กดุมะคง) พร้อมอาคาร

ประกอบ ระยะท่ี 2
ท่าชา้ง สวา่งวรีะวงศ์ - 0.30            2563 2563 40.0000   

227
แกม้ลิงหว้ยไผ่หนองอเีลิงพร้อมอาคาร

ประกอบ
ไร่ใต้ พบิลูมังสาหาร - 0.36            2563 2563 20.0000   

228

แกม้ลิงล้าหว้ยยาง (หว้ยค้าเนียม) พร้อม

อาคารประกอบ พื นท่ีรับผลประโยชน์ 1,000

 ไร่ ความจุ 0.14 ล้าน ลบ.ม.

เหล่าเสือโกก้ เหล่าเสือโกก้ -               0.14            2563 2563 20.0000   

229

แกม้ลิงหนองขาม (หนองใหญ่) พร้อม

อาคารประกอบ พื นท่ีรับผลประโยชน์ 300 

ไร่ ความจุ 0.34 ล้าน ลบ.ม.

เมืองเดช เดชอดุม -               0.34            2563 2563 35.0000   

230

แกม้ลิงหว้ยอารีย ์(หนองหวัลิง) พร้อม

อาคารประกอบ พื นท่ีรับผลประโยชน์ 500 

ไร่ ความจุ 0.34 ล้าน ลบ.ม.

นาหอ่ม ทุ่งศรีอดุม -               0.34            2563 2563 25.0000   

231

แกม้ลิงร่องมะค่า พร้อมอาคารประกอบ  

พื นท่ีรับผลประโยชน์ 1,000 ไร่ ความจุ 

0.11 ล้าน ลบ.ม.

ท่าเมือง ดอนมดแดง -               0.11            2563 2563 38.0000   

232

แกม้ลิงบา้นไฮตาก พร้อมอาคารประกอบ 

พื นท่ีรับผลประโยชน์ 270 ไร่ ความจุ 0.40 

ล้าน ลบ.ม.

แกง้ เดชอดุม -               0.40            2563 2563 15.0000   

233

แกม้ลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ

 พื นท่ีรับผลประโยชน์ 1,000 ไร่ ความจุ 

0.26 ล้าน ลบ.ม.

โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ -               0.26            2563 2563 15.0000   

234

แกม้ลิงพร้อมระบบกระจายน ้าบา้นวารีอดุม 

 พื นท่ีรับผลประโยชน์ 400 ไร่ ความจุ 0.35

 ล้าน ลบ.ม.

ท่าโพธิศ์รี เดชอดุม -               0.35            2563 2563 30.0000   

235

แกม้ลิงหว้ยตาหวดิ พร้อมอาคารประกอบ 

พื นท่ีรับผลประโยชน์ 500 ไร่ ความจุ 0.15 

ล้าน ลบ.ม.

หนองบก เหล่าเสือโกก้ -               0.15            2563 2563 15.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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236
อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยขา้วสาร พร้อมระบบ

กระจายน ้า
สระสมิง วารินช้าราบ - 0.27            2563 2563 25.0000   

237
อาคารบงัคับน ้าหว้ยตองแวด พร้อมระบบ

กระจายน ้า
ศรีไค วารินช้าราบ - 0.13            2563 2563 25.0000   

238
อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยปลาดุก ( ล้าหว้ยเสย)

 พร้อมระบบกระจายน ้า
โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ - 0.29            2563 2563 25.0000   

239

อาคารบงัคับน ้าพร้อมระบบส่งน ้า หว้ยนาง

ตุ่ม (ร่องไผ่) พื นท่ีรับผลประโยชน์ 500 ไร่ 

ความจุ 0.15 ล้าน ลบ.ม.

นาเรือง นาเยยี - 0.15            2563 2563 10.0000   

240
อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยหอย พร้อมระบบ

กระจายน ้า
โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ - 0.17            2563 2563 25.0000   

241 พฒันาแหล่งน ้าเขอืงใหญ่ หนองเต่า ตระการพชืผล -               -             2563 2563 26.0000   

242

อาคารบงัคับน ้าหว้ยเสียว พร้อมระบบ

กระจายน ้า พื นท่ีรับผลประโยชน์ 800 ไร่ 

ความจุ 0.10 ล้าน ลบ.ม.

โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ -               0.10            2563 2563 15.0000   

243

อาคารบงัคับน ้าหว้ยแสง(ล้าหว้ยน้อย) 

พร้อมระบบกระจายน ้า พื นท่ีรับ

ผลประโยชน์ 1,000 ไร่ ความจุ 0.18 ล้าน 

ลบ.ม.

หนองเมือง ม่วงสามสิบ -               0.18            2563 2563 12.0000   

244

อาคารบงัคับน ้าหว้ยนางตุ้ม(ตอนล่าง) พื นท่ี

รับผลประโยชน์ 1,800 ไร่ ความจุ 0.06 

ล้าน ลบ.ม.

ปา่โมง เดชอดุม -               0.06            2563 2563 15.0000   

245

อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยเปอืยพร้อมระบบ

กระจายน ้า พื นท่ีรับผลประโยชน์ 300 ไร่ 

ความจุ 0.21 ล้าน ลบ.ม.

โนนกาเล็น ส้าโรง -               0.21            2563 2563 20.0000   

246

อาคารบงัคับน ้าหว้ยหเูสือ พร้อมระบบ

กระจายน ้า พื นท่ีรับผลประโยชน์ 1,000 ไร่

 ความจุ 0.15 ล้าน ลบ.ม.

โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ -               0.15            2563 2563 15.0000   

247

อาคารบงัคับน ้าหว้ยร่องแก พร้อมระบบ

กระจายน ้า พื นท่ีรับผลประโยชน์ 800 ไร่ 

ความจุ 0.11 ล้าน ลบ.ม.

หนองเมือง ม่วงสามสิบ -               0.11            2563 2563 10.0000   

248 อาคารบงัคับน ้าหว้ยโพธิต์อนบน นาโพธิ์ บญุฑริก - 0.65            2563 2563 15.0000   

249 อาคารบงัคับน ้าหว้ยโพธิต์อนล่าง นาโพธิ์ บญุฑริก - 0.32            2563 2563 20.0000   

250
แกม้ลิงกดุไฟไหม้-กดุกะทอด พร้อมอาคาร

ประกอบ
หนองกนิเพล วารินช้าราบ - 0.29            2564 2564 37.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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251
แกม้ลิงกดุตาไข-กดุปลาปงึ-กดุจอก พร้อม

อาคารประกอบ
หนองกนิเพล วารินช้าราบ - 0.29            2564 2564 35.0000   

252
โครงการพฒันาลุ่มน ้าบริเวณกดุฤาไชย  

พร้อมอาคารประกอบ
บุ่งไหม วารินช้าราบ - 1.08            2564 2564 45.0000   

253
อาคารบงัคับน ้าหว้ยคุ้ม พร้อมอาคาร

ประกอบ
หว้ยขะยงุ วารินช้าราบ - 0.29            2564 2564 20.0000   

254
อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยซัน พร้อมระบบ

กระจายน ้า
สระสมิง วารินช้าราบ - 0.27            2564 2564 10.0000   

255
อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยวงัจาน พร้อมระบบ

กระจายน ้า
โพธิศ์รี พบิลูมังสาหาร - 0.17            2564 2564 10.0000   

256 อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยพะไล พร้อมขดุลอก บา้นแขม พบิลูมังสาหาร - 0.10            2564 2564 10.0000   

257
อาคารบงัคับน ้าล้าหว้ยหนองยาว พร้อม

ระบบกระจายน ้า
โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ - 0.10            2564 2564 10.0000   

258
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหวาง (ต่อคลอง)
ชทีวน เขื่องใน 1,500            -             2566 2566 35.0000   

259
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นท่าสนามชยั (ต่อคลอง)
หนองบอ่ เมือง 1,000            -             2566 2566 30.0000   

260 ประตูระบายน ้าหว้ยขา้วสาร บุ่งมะแลง สวา่งวรีะวงศ์ -               -             2566 2566 93.0000   

261
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหอ่งซัน
บุ่งหวาย วารินช้าราบ 2,000            -             2566 2566 20.0000   

262
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองชาด
ค้าเขื่อนแกว้ สิรินธร 2,000            -             2565 2566 35.0000   

263 เขื่อนหว้ยกาหลง สองคอน โพธิไ์ทร 100              -             2566 2566 5.0000     

264 เขื่อนหว้ยซึง นาโพธิก์ลาง โขงเจียม 500              -             2566 2566 5.0000     

265
แกม้ลิงหนองค้า พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
กลางใหญ่ เขื่องใน -               0.13            2566 2566 43.2000   

266
แกม้ลิงกดุทรายวน พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ค้อทอง เขื่องใน -               0.10            2566 2566 36.0000   

267
แกม้ลิงกดุปลาไหล พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หว้ยเรือ เขื่องใน -               0.29            2566 2566 26.4000   

268
แกม้ลิงกดุวงัยาง พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ชทีวน เขื่องใน -               0.35            2566 2566 48.0000   

269
แกม้ลิงกดุชเีฒ่า พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.86            2566 2566 132.0000  

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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270
แกม้ลิงกดุวงัเมือง พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.80            2567 2567 57.6000   

271
แกม้ลิงหนองเลิง พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ค้อทอง เขื่องใน -               0.08            2567 2567 33.6000   

272
แกม้ลิงหนองแหลม พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
บา้นไทย เขื่องใน -               0.08            2567 2567 7.2000     

273
แกม้ลิงกดุแชก่อย พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.08            2567 2567 27.6000   

274
แกม้ลิงกดุปไูต่ พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.96            2567 2567 72.0000   

275
แกม้ลิงกดุปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.15            2568 2568 15.6000   

276
แกม้ลิงกดุไคร้ พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.35            2568 2568 30.0000   

277
แกม้ลิงกดุโง้ง พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.ชี

ล่างและเซบายล่าง)
นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.46            2568 2568 33.6000   

278
แกม้ลิงหนองเลิงยาว พร้อมอาคารประกอบ 

 (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ธาตุน้อย เขื่องใน -               0.08            2568 2568 48.0000   

279
แกม้ลิงกดุชเีฒ่า พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.61            2569 2569 72.0000   

280
แกม้ลิงกดุซาว พร้อมอาคารประกอบ  (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
หว้ยเรือ เขื่องใน -               0.07            2569 2569 14.4000   

281
แกม้ลิงกดุนาแซง พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองบอ่ เมือง -               0.19            2569 2569 19.2000   

282
แกม้ลิงหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองบอ่ เมือง -               0.11            2569 2569 28.8000   

283
แกม้ลิงกดุผักขา พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองบอ่ เมือง -               0.10            2569 2569 12.0000   

284
แกม้ลิงกดุตาจาน พร้อมอาคารประกอบ  

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองบอ่ เมือง -               0.11            2569 2569 12.4800   

285
แกม้ลิงหว้ยยาง พร้อมอาคารประกอบ (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองฮาง ม่วงสามสิบ -               0.11            2569 2569 15.0000   

286
แกม้ลิงหว้ยชกัแล่น พร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองฮาง ม่วงสามสิบ -               0.11            2569 2569 12.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

287
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นโนนสมบรูณ์
นาเยยี นาเยยี 2,000            -             2566 2566 25.0000   

288
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองกระบอื
นาเรือง นาเยยี 1,000            -             2566 2566 25.0000   

289
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นคันลึม
ทรายมูล พบิลูมังสาหาร 3,000            -             2566 2566 30.0000   

290
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นบากชมุ
โนนกอ่ สิรินธร 3,000            -             2565 2566 35.0000   

291

กอ่สร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบ

ส่งน ้าบา้นธาตุน้อย  (คบ.ชล่ีางและเซบาย

ล่าง)

ธาตุน้อย เขื่องใน 1,000            -             2566 2566 25.0000   

292
แกม้ลิงหว้ยท่าโตนพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ -               0.15            2569 2569 12.0000   

293
แกม้ลิงกดุฮีพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชี

ล่างและเซบายล่าง)
สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

294
แกม้ลิงหนองเบญพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

295
แกม้ลิงหว้ยหนิลาดพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ -               0.15            2569 2569 12.0000   

296
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นหนองฝาง
โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ 1,000            -             2566 2566 20.0000   

297
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นนาชมุ
สระสมิง วารินช้าราบ 1,000            -             2566 2566 20.0000   

298
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน ้า

บา้นใหม่นาค้า ( ชป.ปากมูล เพิม่เติม )
ค้าเขื่อนแกว้ สิรินธร 2,000            -             2566 2566 35.0000   

299
กอ่สร้างสถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบา้น

ปา่กอ่  (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองเหล่า เขื่องใน 1,000            -             2567 2567 25.0000   

300 แกม้ลิงหนองฮีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชทีวน เขื่องใน -               0.15            2569 2569 20.0000   

301
แกม้ลิงกดุตรากร้าพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ชทีวน เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

302
แกม้ลิงหว้ยหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ

 (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ชทีวน เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

303
แกม้ลิงหว้ยหนองเหล่าพร้อมอาคารประกอบ

 (คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ -               0.15            2569 2569 12.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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304
แกม้ลิงกดุปลาหวายพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

305 ปตร.กดุซาว หว้ยเรือ เขื่องใน -               0.16            2566 2566 10.0000   

306 ปตร.กดุนาแซง หนองบอ่ เมือง -               0.45            2566 2566 10.0000   

307 ปตร.กดุผักขา หนองบอ่ เมือง -               0.22            2566 2566 10.0000   

308 ปตร.ปากกดุตาจาน หนองบอ่ เมือง -               0.25            2566 2566 10.0000   

309 แกม้ลิงกดุศรีมังคละ ค้าน ้าแซบ วารินช้าราบ -               -             2566 2566 100.0000  

310 แกม้ลิงบุ่งกาแซว ในเมือง เมือง -               -             2566 2566 50.0000   

311
แกม้ลิงหว้ยค้าพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชี

ล่างและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

312
แกม้ลิงกดุหล่มพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชี

ล่างและเซบายล่าง)
หนองขอน เมือง -               0.02            2566 2566 10.0000   

313
แกม้ลิงบา้นนาโพธิพ์ร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
ค้อทอง เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

314
แกม้ลิงหนองตอหลอพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

315 ปตร.ปลายกดุตาจาน หนองบอ่ เมือง -               0.25            2566 2566 10.0000   

316 ฝายหว้ยน ้าใส คันไร่ สิธนิธร -               0.20            2566 2566 40.0000   

317 ฝายหว้ยแม่นูน นาโพธิ์ พบิลูมังสาหาร -               0.18            2566 2566 30.0000   

318 ฝายหว้ยสวาสด์ิ(หว้ยตาหวงั) นาเลิน ศรีเมืองใหม่ -               0.20            2566 2566 30.0000   

319 ฝายหว้ยเด่ือ โนนกอ่ สิรินธร -               0.15            2566 2566 30.0000   

320 อา่งเกบ็น ้าล้าโดมใหญ่(ปชด.) โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.06            2566 2566 20.0000   

321 ฝายหว้ยเขยีง(ปชด.) โพนงาม บณุฑริก -               0.12            2566 2566 25.0000   

322
แกม้ลิงกดุชเีฒ่าพร้อมอาคารประกอบ (คบ.

ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

323
แกม้ลิงกดุปลาขาวพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ -               0.15            2569 2569 9.0000     

324
แกม้ลิงกดุเวยีงพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชี

ล่างและเซบายล่าง)
หวัดอน เขื่องใน -               0.15            2569 2569 6.0000     

325
แกม้ลิงหนองแวงพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

326
แกม้ลิงหนองอเีลิงพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

327
แกม้ลิงหว้ยค้าผึ งพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
หนองเหล่า ม่วงสามสิบ -               0.15            2569 2569 12.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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328
แกม้ลิงหนองเวยีนพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

329
แกม้ลิงหนองตาท้าวพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

330
แกม้ลิงร่องขี นาคพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

331
แกม้ลิงกดุวงัเมืองพร้อมอาคารประกอบ 

(คบ.ชล่ีางและเซบายล่าง)
แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2569 2569 10.0000   

332 คันพนังปอ้งกนัตล่ิงบา้นค้าไฮ ธาตุน้อย เขื่องใน -               -             2567 2567 50.0000   

333
กอ่สร้างทางระบายน ้าฉกุเฉนิ(Bottom 

Drain)
ธาตุน้อย เขื่องใน -               -             2567 2567 5.0000     

334 ฝายหว้ยหวา้ คันไร่ สิรินธร -               0.17            2567 2567 35.0000   

335 ฝายหว้ยเสียว (ตอนกลาง) หนองขอน เมือง -               0.06            2567 2567 20.0000   

336 ฝายหว้ยเหล็กเปยีก หว้ยไผ่ โขงเจียม -               0.07            2567 2567 15.0000   

337 ฝายหว้ยฮู หนองสิม เขมราฐ -               0.07            2567 2567 15.0000   

338 ฝายหว้ยน ้าค้า ขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น -               0.06            2567 2567 20.0000   

339 ฝายหว้ยพระเจ้า(ปชด.) โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.06            2567 2567 15.0000   

340 ฝายหว้ยพระเจ้า(ปชด.) โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.06            2567 2567 15.0000   

341 อา่งเกบ็น ้าหว้ยหนิกอง ยางใหญ่ น ้ายนื -               0.20            2568 2568 40.0000   

342 ฝายหว้ยนางตุ้ม (ตอนล่าง) ปา่โมง เดชอดุม -               0.06            2568 2568 18.0000   

343 ฝายหว้ยสมัน โพนสวรรค์ นาจะหลวย -               0.10            2568 2568 22.0000   

344 ฝายหว้ยทราย ดอนจิก พบิลูมังสาหาร -               0.17            2568 2568 35.0000   

345 อา่งเกบ็น ้าชอ่งอานม้าตอนท่ี 2(ปชด.) โซง น ้ายนื 1,000            1.70            2568 2568 80.0000   

346 ฝายหว้ยหมากใหญ(่ปชด.) คอแลน บณุฑริก -               0.12            2568 2568 25.0000   

347 ฝายหว้ยเด่ือ โนนกอ่ สิรินธร -               0.06            2569 2569 -          

348 ฝายหว้ยแม่นูน (3) นาโพธิ์ พบิลูมังสาหาร -               0.12            2569 2569 -          

349 ฝายหว้ยฮู หนองคูน เขมราฐ -               0.06            2569 2569 -          

350 ฝายหว้ยนาบวั หว้ยยาง โขงเจียม -               0.06            2569 2569 -          

351 ฝายหว้ยมะต้อง(ปชด.) โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2569 2569 -          

352 ฝายหว้ยมะไฟใหญ(่ปชด.) คอแลน บณุฑริก -               0.12            2569 2569 -          

353 ฝายหว้ยนางตุ้ม (ตอนบน) ปา่โมง เดชอดุม -               0.06            2570 2570 20.0000   

354 ฝายหว้ยขวาหนิ นาจะหลวย นาจะหลวย -               0.06            2570 2570 20.0000   

355 ฝายหว้ยเสียว (ตอนกลาง ) หนองขอน เมือง -               0.06            2570 2570 20.0000   

356 ฝายหว้ยจะหลวย บา้นตูม นาจะหลวย -               0.15            2570 2570 20.0000   

357 ฝายหว้ยระหา้ นาตาล นาตาล -               0.12            2570 2570 20.0000   

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

358 ฝายหว้ยเชยีงแกว้ (ปชด.) โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.12            2570 2570 20.0000   

359 ฝายหว้ยทรายใหญ(่ปชด.) คอแลน บณุฑริก -               0.06            2570 2570 20.0000   

360 ปอ้งกนัตล่ิงบา้นธาตุน้อย ธาตุน้อย เขื่องใน -               -             2567 2567 25.0000   

361 ปอ้งกนัตล่ิงบา้นแกง้โพธิ์ ค้อทอง เขื่องใน -               -             2567 2567 25.0000   

362 ปอ้งกนัตล่ิงบา้นแดงหม้อ แดงหม้อ เขื่องใน -               -             2567 2567 30.0000   

363 ปอ้งกนัตล่ิงบา้นท่าไห ท่าไห เขื่องใน -               -             2567 2567 30.0000   

364 ปอ้งกนัตล่ิงบา้นทัน ธาตุน้อย เขื่องใน -               -             2567 2567 40.0000   

365 ปอ้งกนัตล่ิงบา้นท่าศาลา ชทีวน เขื่องใน -               -             2567 2567 40.0000   

366 ฝายหว้ยโจด ขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น -               0.06            2571 2571 20.0000   

367 ฝายหว้ยแคน(ตอนล่าง) ปา่โมง เดชอดุม -               0.12            2571 2571 20.0000   

368 ฝายหว้ยแคน (ตอนบน) ปา่โมง เดชอดุม -               0.10            2571 2571 20.0000   

369 ฝายค้าพีเ่ขย เซเปด็ ตระการพชืผล -               0.06            2571 2571 20.0000   

370 ฝายหว้ยปากแซง  (ปชด.) พะลาน นาตาล -               0.30            2571 2571 20.0000   

371 ฝายหว้ยอาลอง สมสะอาด เดชอดุม -               0.15            2572 2572 -          

372 ฝายหว้ยตาหวงั เหล่างาม โพธิไ์ทร -               0.20            2572 2572 -          

373 ฝายหว้ยจะหลวย บา้นตูม นาจะหลวย -               0.06            2572 2572 -          

374 ฝายหว้ยบวั กลาง เดชอดุม -               0.06            2572 2572 -          

375 ฝายหว้ยภูเสาก(ีปชด.) คอแลน บณุฑริก -               0.12            2572 2572 -          

376 ฝายล้าโดมใหญ่  (ปชด.) โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.12            2572 2572 -          

377 ฝายหว้ยโปร่ง(ปชด.) โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2572 2572 -          

378 ฝายหว้ยค้าพีเ่ขย นาพนิ ตระการพชืผล -               0.15            2573 2573 20.0000   

379 ฝายหว้ยกอก ยาง น ้ายนื -               0.06            2573 2573 20.0000   

380 ฝายหว้ยสูบ โนนค้อ บณุฑริก -               0.06            2573 2573 20.0000   

381 ฝายหว้ยระหา้ นาตาล นาตาล -               0.12            2573 2573 -          

382 ฝายล้าโดมใหญ่ เมืองเดช เดชอดุม -               0.06            2573 2573 20.0000   

383 ฝายหว้ยโดน(ปชด.) โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2573 2573 20.0000   

384 ฝายหว้ยน้อย (ปชด.) พะลาน นาตาล -               0.07            2573 2573 20.0000   

385 ฝายค้าพีเ่ขย เซเปด็ ตระกาลพชืผล -               0.06            2574 2574 20.0000   

386 ฝายหว้ยม่วง เหล่างาม โพธิไ์ทร -               0.15            2574 2574 -          

387 ฝายหว้ยแคน (ตอนล่าง) ปา่โมง เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

388 ฝายหว้ยที คอนสาย ตระกาลพชืผล -               0.06            2574 2574 -          

389 อา่งเกบ็น ้าร่องค้า หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.20            2574 2574 -          

390 ฝายหว้ยแดง ท่าลาด วารินช้าราบ -               0.06            2574 2574 -          

391 ฝายหว้ยบก นากระแซง เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

392 ฝายหว้ยสะเดาะห์ นาเยยี นาเยยี -               0.15            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็

 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

393 ฝายหว้ยยาง หว้ยยาง โขงเจียม -               0.12            2574 2574 -          

394 ฝายยางหว้ยตุงลุง ค้าไหล ศรีเมืองใหม่ -               0.10            2574 2574 -          

395 ฝายหว้ยขหุลุ เกษม ตระการพชืผล -               0.15            2574 2574 -          

396 อา่งเกบ็น ้าหว้ยวงัแดง โพธิไ์ทร พบิลูมังสาหาร -               0.06            2574 2574 -          

397 ฝายหว้ยท่าแตง นาค้า ศรีเมืองใหม่ -               0.12            2574 2574 -          

398 อา่งเกบ็น ้าหว้ยปอ โนนค้อ บณุฑริก -               0.80            2574 2574 -          

399 ฝายหว้ยโดน โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

400 ฝายหว้ยระเว ระเว พบิลูมังสาหาร -               0.10            2574 2574 -          

401 ฝายหว้ยยาง แหง่ท่ี2 โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

402 ฝายล้าโดมใหญ่ ยางใหญ่ น ้ายนื -               0.25            2574 2574 -          

403 อา่งเกบ็น ้าหว้ยเท พร้อมระบบส่งน ้า  หนามแท่ง  ศรีเมืองใหม่ -               0.20            2574 2574 -          

404 ฝายทดน ้าหว้ยนา นาโพธิ์ พบิลูมังสาหาร -               0.06            2574 2574 -          

405 อา่งเกบ็น ้าร่องค้า พร้อมขดุลอก หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.20            2574 2574 -          

406 ฝายหว้ยเสียว ( ตอนบน) ปะอาว เมือง -               0.17            2574 2574 -          

407
อา่งเกบ็น ้าหว้ยร่องภูไท(ระบบส่งน ้า) อนั

เนื่องมาจากพระราชด้าริ
นาโพธิก์ลาง โขงเจียม 250              0.06            2574 2574 -          

408 ฝายหว้ยแคน ไร่ใต้ พบิลูมังสาหาร -               0.10            2574 2574 -          

409 อา่งเกบ็น ้าหว้ยปอ โนนค้อ บณุฑริก -               0.20            2574 2574 -          

410 ฝายหว้ยระเว ระเว พบิลูมังสาหาร -               0.15            2574 2574 -          

411 อา่งเกบ็น ้าภูผาผึ ง หวันา เขมราฐ -               0.20            2574 2574 -          

412 อา่งเกบ็น ้าหว้ยกะเตียด สองคอน โพธิไ์ทร -               0.30            2574 2574 -          

413 อา่งเกบ็น ้าหว้ยทอย พร้อมระบบส่งน ้า หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ -               0.50            2574 2574 -          

414 ฝายหว้ยลุคุ ไร่ใต้ พบิลูมังสาหาร -               0.06            2574 2574 -          

415 ฝายหว้ยสะเดาะห์ นาโพธิ์ พบิลูมังสาหาร -               0.17            2574 2574 -          

416 ฝายน ้าล้นวดัภูดินวเิวก ทรายมูล พบิลูมังสาหาร -               0.12            2574 2574 -          

417 ฝายหว้ยขหุลุ หนองทันน ้า กดุขา้วปุ้น -               0.25            2574 2574 -          

418 ฝายหว้ยน ้าจาง หนองขอน เมือง -               0.20            2574 2574 -          

419 ฝายหว้ยวงัจาน โพธิศ์รี พบิลูมังสาหาร -               0.12            2574 2574 -          

420 ฝายหว้ยขา้วสาร (ตอนล่าง) นากระแซง เดชอดุม -               0.14            2574 2574 -          

421 ฝายหว้ยบา้นโนนสุข ไร่ใต้ พบิลูมังสาหาร -               0.05            2574 2574 -          

422 ฝายหว้ยค้าถว้ย ระเว พบิลูมังสาหาร -               0.10            2574 2574 -          

423 ฝายหว้ยแกว้ โพธิไ์ทร พบิลูมังสาหาร -               0.06            2574 2574 -          

424 ฝายบา้นหนองเปด็ โพนแพง ม่วงสามสิบ -               0.15            2574 2574 -          

425 ฝายหว้ยออ้ ปะอาว เมือง -               0.12            2574 2574 -          

426 ฝายหว้ยงิ ว หวัดอน เขื่องใน -               0.06            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

427 ฝายหว้ยสะเดาะห์ นาโพธิ์ พบิลูมังสาหาร -               0.15            2574 2574 -          

428 ฝายหว้ยหนองเหลา กอ่เอ้ เขื่องใน -               0.20            2574 2574 -          

429 ฝายหว้ยระเวกลาง ระเว พบิลูมังสาหาร -               0.17            2574 2574 -          

430 ฝายหว้ยนาปี กอ่เอ้ เขื่องใน -               0.12            2574 2574 -          

431 อา่งฯล้าโดมใหญ่ โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

432 ฝายหว้ยหนองสองหอ้ง บา้นตูม นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

433 ฝายหว้ยแฮด โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.15            2574 2574 -          

434 ฝายหว้ยสมัน ตบหู เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

435 ฝายหว้ยบอน โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

436 ฝายหว้ยกองเกง โซง น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

437 ฝายล้าโดมใหญ่ โดมประดิษฐ์ น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

438 ฝายหว้ยตับเตา บเุปอืย น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

439 ฝายหว้ยโปง่ บเุปอืย น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

440 ฝายหว้ยสัมพนัธ์ ยางใหญ่ น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

441 ฝายหว้ยเต่าตาย แกง้เหนือ เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

442 ฝายหว้ยต่งโต้น แกง้เหนือ เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

443 ฝายหว้ยต่งโต้น แกง้เหนือ เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

444 ฝายหว้ยสัมพนัธ์ บเุปอืย น ้ายนื -               0.15            2574 2574 -          

445 ฝายหว้ยตาไก้ หนองผือ เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

446 ฝายหว้ยแล้ง ยางใหญ่ น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

447 ฝายหว้ยอสิีงห์ ยางใหญ่ น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

448 ฝายหว้ยอสิีงห์ ยาง น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

449 ฝายหว้ยดินด้า ยาง น ้ายนื -               0.12            2574 2574 -          

450 ฝายหว้ยดินด้า เกา่ขาม น ้ายนื -               0.15            2574 2574 -          

451 ฝายหว้ยมะนาว เกา่ขาม น ้ายนื -               0.06            2574 2574 -          

452 ฝายหว้ยอนัซอง โซง น ้ายนื -               0.17            2574 2574 -          

453 ฝายหว้ยหนองสองหอ้ง พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.20            2574 2574 -          

454 ฝายหว้ยไผ่ กลาง เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

455 ฝายหว้ยโพธิ์ ตาเกา น ้าขุ่น -               0.12            2574 2574 -          

456 ฝายหว้ยไผ่ โนนกาเล็น ส้าโรง -               0.06            2574 2574 -          

457 ฝายยางล้าซอม กดุเรือ ทุ่งศรีอดุม -               0.06            2574 2574 -          

458 ฝายหว้ยหนองสองหอ้ง บา้นตูม นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

459 ฝายหว้ยปลาขาว หนองผือ เขมราฐ -               0.15            2574 2574 -          

460 ฝายหว้ยคุ้ม บา้นตูม นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

461 ฝายหว้ยเชอืก หนองผือ เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

462 ฝายหว้ยแดง หนองผือ เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

463 ฝายหว้ยหนิอา่ง หนองนกทา เขมราฐ -               0.17            2574 2574 -          

464 ฝายหว้ยบงัโกย แกง้เหนือ เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

465 ฝายหว้ยโปร่งโคกเชอืก แกง้เหนือ เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

466 ฝายหว้ยหนิลาด เจียด เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

467 ฝายหว้ยฮี เจียด เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

468 ฝายหว้ยดอนม่วง เจียด เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

469 ฝายหว้ยคุก พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

470 ฝายหว้ยไร่น้อย พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.07            2574 2574 -          

471 ฝายหว้ยหนิกอง พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.05            2574 2574 -          

472 ฝายหว้ยเชยีงแกว้ บา้นตูม นาจะหลวย -               0.10            2574 2574 -          

473 ฝายหว้ยหลวง นาจะหลวย นาจะหลวย -               0.12            2574 2574 -          

474 ฝายหว้ยสุระ ค้าคร่ัง เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

475 ฝายหว้ยอะลอง กดุประทาย เดชอดุม -               0.15            2574 2574 -          

476 ฝายหว้ยหนิซับ กดุประทาย เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

477 ฝายหว้ยน ้าเขยีว นาเลิง ม่วงสามสิบ -               0.06            2574 2574 -          

478 ฝายหว้ยยาง (ตอนบน) หนองเหล่า ม่วงสามสิบ -               0.06            2574 2574 -          

479 ฝายหว้ยบวัใหญ่ เตย ม่วงสามสิบ -               0.15            2574 2574 -          

480 ฝายบา้นไพบลูย์ หนองชา้งใหญ่ ม่วงสามสิบ -               0.17            2574 2574 -          

481 ฝายหว้ยชา้ง พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.05            2574 2574 -          

482 ฝายหว้ยฮันหญ้า โนนสวรรค์ นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

483 ฝายหว้ยฮันหญ้า โนนสวรรค์ นาจะหลวย -               0.05            2574 2574 -          

484 ฝายล้าโดมใหญ่ พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

485 ฝายหว้ยกงุ บา้นตูม นาจะหลวย -               0.15            2574 2574 -          

486 ฝายหนองแข้ หนองเหล่า เขื่องใน -               0.12            2574 2574 -          

487 ฝายโนนดู่ บา้นไทย เขื่องใน -               0.06            2574 2574 -          

488 ฝายหว้ยกดุปลาหลาย สร้างถอ่ เขื่องใน -               0.06            2574 2574 -          

489 ฝายหว้ยเรือ เขื่องใน เขื่องใน -               0.12            2574 2574 -          

490 ฝายนาค้าใหญ่ นาค้าใหญ่ เขื่องใน -               0.12            2574 2574 -          

491 ฝายหว้ยหนิแร่ พรสวรรค์ นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

492 ฝายหว้ยมะลิ โนนสมบรูณ์ นาจะหลวย -               0.12            2574 2574 -          

493 ฝายหว้ยกอนจอ โนนสมบรูณ์ นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

494 ฝายหว้ยโจดใหญ่ โนนสมบรูณ์ นาจะหลวย -               0.12            2574 2574 -          

495 ฝายหว้ยเทียมใหญ่ โสกแสง นาจะหลวย -               0.15            2574 2574 -          

496 ฝายหว้ยเทียมน้อย โนนสมบรูณ์ นาจะหลวย -               0.06            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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497 ฝายหว้ยสมัน ตบหู เดชอดุม -               0.15            2574 2574 -          

498 ฝายหว้ยพนัแกว้ ตบหู เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

499 ฝายหว้ยบวั บวังาม เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

500 ฝายหว้ยบวั บวังาม เดชอดุม -               0.08            2574 2574 -          

501 ฝายหว้ยหนิลาด กลาง เดชอดุม -               0.08            2574 2574 -          

502 ฝายล้าซอม แกง้ เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

503 ฝายหว้ยใหญ่ โนนสมบรูณ์ เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

504 ฝายหว้ยใหญ่ ตบหู เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

505 ฝายหว้ยพานตูด แกง้ เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

506 ฝายหว้ยพานตูด แกง้ เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

507 ฝายหว้ยคูอเีพยีต กลาง เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

508 ฝายหว้ยอารีย์ ท่าโพธิศ์รี เดชอดุม -               0.15            2574 2574 -          

509 ฝายหว้ยอารอง สมสะอาด เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

510 ฝายหว้ยอารอง นากระแซง เดชอดุม -               0.20            2574 2574 -          

511 ฝายหว้ยหมาตาย สระสมิง วารินช้าราบ -               0.12            2574 2574 -          

512 ฝายหว้ยเซบลู สระสมิง วารินช้าราบ -               0.15            2574 2574 -          

513 ฝายหว้ยเสาเล้า เมืองศรีไค วารินช้าราบ -               0.12            2574 2574 -          

514 ฝายหว้ยขา้วสาร โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ -               0.15            2574 2574 -          

515 ฝายหว้ยยาว โนนกาเล็น ส้าโรง -               0.06            2574 2574 -          

516 ฝายหว้ยซัน โนนสมบรูณ์ เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

517 ฝายหว้ยธาตุ ท่าโพธิศ์รี เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

518 ฝายหว้ยอะสอง ค้าคร่ัง เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

519 ฝายหว้ยสะเนตร โพนงาม เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

520 ฝายหว้ยไผ่ ค้าคร่ัง เดชอดุม -               0.15            2574 2574 -          

521 ฝายหว้ยตาล่ิว ค้าคร่ัง เดชอดุม -               0.13            2574 2574 -          

522 ฝายหว้ยกงุ บวังาม เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

523 ฝายหว้ยตาล่ิว บวังาม เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

524 ฝายหว้ยยาง (ตอนล่าง) หนองเหล่า ม่วงสามสิบ -               0.05            2574 2574 -          

525 ฝายหว้ยแสนค้า บวังาม เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

526 ฝายหว้ยหนิส่ิว บวังาม เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

527 ฝายหว้ยหนิหนีบ ค้าคร่ัง เดชอดุม -               0.15            2574 2574 -          

528 ฝายหว้ยยาง กดุประทาย เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

529 ฝายหว้ยยาง กดุประทาย เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

530 ฝายหว้ยแคน (ตอนกลาง) ปา่โมง เดชอดุม -               0.12            2574 2574 -          

531 ฝายหว้ยบก นากระแซง เดชอดุม -               0.15            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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532 ฝายหว้ยพอก นากระแซง เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

533 ฝายหว้ยพอก นาเจริญ เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

534 ฝายหว้ยเสลา ขี เหล็ก น ้าขุ่น -               0.05            2574 2574 -          

535 ฝายหว้ยขา้วสาร นาเจริญ เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

536 ฝายหว้ยขาม ตาเกา น ้าขุ่น -               0.05            2574 2574 -          

537 ฝายหว้ยแดนเงาะ นาเจริญ เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

538 ฝายหว้ยปะเบกิ ขี เหล็ก น ้าขุ่น -               0.17            2574 2574 -          

539 ฝายหว้ยขา้วสาร นากระแซง เดชอดุม -               0.06            2574 2574 -          

540 ฝายหว้ยช้าแระ นาเกษม ทุ่งศรีอดุม -               0.12            2574 2574 -          

541 ฝายหว้ยมะรู นากระแซง เดชอดุม -               0.05            2574 2574 -          

542 ฝายหว้ยขาม ขี เหล็ก น ้าขุ่น -               0.06            2574 2574 -          

543 ฝายหว้ยไฮบอง นาเกษม ทุ่งศรีอดุม -               0.17            2574 2574 -          

544 ฝายหว้ยเสลา ขี เหล็ก น ้าขุ่น -               0.06            2574 2574 -          

545 ฝายหว้ยคุ้ม หว้ยขะยงู วารินช้าราบ -               0.17            2574 2574 -          

546 ฝายหว้ยใหญ่ ไพบลูย์ น ้าขุ่น -               0.06            2574 2574 -          

547 ฝายหว้ยผับน้อย ท่าลาด วารินช้าราบ -               0.12            2574 2574 -          

548 ฝายหว้ยใหญ่ โคกสะอาด น ้าขุ่น -               0.12            2574 2574 -          

549 ฝายหว้ยพลาญ โคกสะอาด น ้าขุ่น -               0.12            2574 2574 -          

550 ฝายหว้ยเตาะเบาะ โคกช้าแระ ทุ่งศรีอดุม -               0.06            2574 2574 -          

551 ฝายหว้ยกนัต้วด นาเกษม ทุ่งศรีอดุม -               0.15            2574 2574 -          

552 ฝายหว้ยยาง โนนกาเล็น ส้าโรง -               0.17            2574 2574 -          

553 ฝายหว้ยผับ โนนโหนน วารินช้าราบ -               0.06            2574 2574 -          

554 ฝายหว้ยตองแวด โพธิใ์หญ่ วารินช้าราบ -               0.06            2574 2574 -          

555 ฝายหว้ยหนองไห้ เมืองศรีไค วารินช้าราบ -               0.12            2574 2574 -          

556 ฝายหว้ยตองแวด เมืองศรีไค วารินช้าราบ -               0.06            2574 2574 -          

557 ฝายหว้ยคุ้ม บอน ส้าโรง -               0.06            2574 2574 -          

558 ฝายหว้ยไผ่ โนนกาเล็น ส้าโรง -               0.06            2574 2574 -          

559 ฝายหว้ยวงัเดือนหา้ คูเมือง วารินช้าราบ -               0.12            2574 2574 -          

560 ฝายหว้ยอึง่ โคกกอ่ง ส้าโรง -               0.15            2574 2574 -          

561 ฝายหว้ยเดือนหา้ คูเมือง วารินช้าราบ -               0.06            2574 2574 -          

562 ฝายหว้ยผับ โคกกอ่ง ส้าโรง -               0.06            2574 2574 -          

563 ฝายหว้ยใหญ่ สวา่ง สวา่งวรีะวงศ์ -               0.06            2574 2574 -          

564 ฝายหว้ยเม๊ก โคกกอ่ง ส้าโรง -               0.06            2574 2574 -          

565 ฝายหว้ยแคนพร้อมระบบส่งน ้า ค้อน้อย ส้าโรง 180              0.12            2574 2574 -          

566 ฝายน ้าหว้ยแดง สวา่ง สวา่งวรีะวงศ์ -               0.12            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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567 อา่งฯเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นค้าปลากั ง โคกกอ่ง ส้าโรง -               0.17            2574 2574 -          

568 ฝายหว้ยสะเดาะห์ นาเยยี นาเยยี -               0.12            2574 2574 -          

569 ฝายหว้ยหอย นาดี นาเยยี -               0.12            2574 2574 -          

570 ฝายหว้ยหอย นาดี นาเยยี -               0.06            2574 2574 -          

571 ฝายหว้ยขา้วสาร นาดี นาเยยี -               0.06            2574 2574 -          

572 ฝายหว้ยซัน นาดี นาเยยี -               0.12            2574 2574 -          

573 ฝายหว้ยแสนพราน บุ่งมะแลง สวา่งวรีะวงศ์ -               0.06            2574 2574 -          

574 ฝายน ้าหว้ยแดง สวา่ง สวา่งวรีะวงศ์ -               0.12            2574 2574 -          

575 ฝายน ้าหว้ยบุ่ง สวา่ง สวา่งวรีะวงศ์ -               0.15            2574 2574 -          

576 ฝายหว้ยน ้าเขยีว นาเลิง ม่วงสามสิบ -               0.06            2574 2574 -          

577 ฝายบา้นพระโรจน์ หนองชา้งใหญ่ ม่วงสามสิบ -               0.12            2574 2574 -          

578 ฝายหว้ยนารายณ์ ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ -               0.06            2574 2574 -          

579 ฝายบา้นโพนสิม ยางขี นก เขื่องใน -               0.06            2574 2574 -          

580 ฝายเซบก ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ -               0.12            2574 2574 -          

581 ฝายหว้ยเวยีงหลวง เหล่าบก ม่วงสามสิบ -               0.17            2574 2574 -          

582 ฝายหว้ยแสง ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ -               0.12            2574 2574 -          

583 ฝายหว้ยเรือ บา้นกอก เขื่องใน -               0.15            2574 2574 -          

584 ฝายบา้นน ้าออ้ม ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ -               0.15            2574 2574 -          

585 ฝายร่องหนองผือ ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ -               0.06            2574 2574 -          

586 ฝายหว้ยปี หวัดอน เขื่องใน -               0.12            2574 2574 -          

587 ฝายหว้ยน ้าต้อน ศรีสุข เขื่องใน -               0.15            2574 2574 -          

588 ฝายหว้ยค้า แดงหม้อ เขื่องใน -               0.15            2574 2574 -          

589 ฝายหว้ยส้มปอ่ย บา้นไทย เขื่องใน -               0.06            2574 2574 -          

590 ฝายหว้ยเฮือ บา้นกอก เขื่องใน -               0.06            2574 2574 -          

591 อา่งเกบ็น ้าหว้ยยาง เขมราฐ เขมราฐ -               0.20            2574 2574 -          

592 ฝายหว้ยยางหลวง เขมราฐ เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

593 ฝายหว้ยบงัโกย เขมราฐ เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

594 ฝายหว้ยน ้าค้า ขามปอ้ม เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

595 ฝายหว้ยปา่หอย พะลาน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

596 ฝายหว้ยไหล่ กองโพน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

597 ฝายหว้ยเต่าตาย กองโพน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

598 ฝายหว้ยนกทา กองโพน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

599 ฝายหว้ยกระเบา นาตาล นาตาล -               0.15            2574 2574 -          

600 ฝายหว้ยกระจีน นาตาล นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

601 ฝายหว้ยแดง ขามปอ้ม เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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602 ฝายหว้ยบา้น ขามปอ้ม เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

603 ฝายหว้ยแกน่คา เจียด เขมราฐ -               0.15            2574 2574 -          

604 ฝายหว้ยทราย เจียด เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

605 ฝายหว้ยกระจีน สองคอน โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

606 ฝายหว้ยกระจีน สองคอน โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

607 ฝายหว้ยเตย สองคอน โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

608 ฝายหว้ยธนูทอง โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

609 ฝายหว้ยเชยีงเอยีง สองคอน โพธิไ์ทร -               0.15            2574 2574 -          

610 ฝายหว้ยธนูทอง สองคอน โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

611 ฝายหว้ยธนูทอง สองคอน โพธิไ์ทร -               0.05            2574 2574 -          

612 ฝายหว้ยธนูทอง โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

613 ฝายหว้ยทราย เจียด เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

614 ฝายหว้ยทราย เจียด เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

615 ฝายหว้ยกระจีน เจียด เขมราฐ -               0.60            2574 2574 -          

616 ฝายหว้ยกระจีน เจียด เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

617 ฝายหว้ยขา่ เจียด เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

618 ฝายหว้ยปอ โนนค้อ บณุฑริก -               0.12            2574 2574 -          

619 ฝายหว้ยตาด โนนค้อ บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

620 ฝายหว้ยส้าโรง หนองสะโน บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

621 ฝายหว้ยโปง่ โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

622 ฝายหว้ยมะต้อง โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

623 ฝายหว้ยหนิกอง คอแลน บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

624 ฝายหว้ยตาแหลว เจียด เขมราฐ -               0.60            2574 2574 -          

625 ฝายหว้ยกลาง หวันา เขมราฐ -               0.15            2574 2574 -          

626 ฝายหว้ยอเีต่ิง หวันา เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

627 ฝายหว้ยบง หวันา เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

628 ฝายหว้ยบง หวันา เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

629 ฝายหว้ยขา่ หวันา เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

630 ฝายหว้ยตาด พะลาน นาตาล -               0.15            2574 2574 -          

631 ฝายหว้ยไหล่ กองโพน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

632 ฝายหว้ยนาสา พะลาน นาตาล -               0.12            2574 2574 -          

633 ฝายหว้ยกระจีน นาตาล นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

634 ฝายหว้ยสุ ม่วงใหญ่ โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

635 ฝายหว้ยหนิลาด นาตาล นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

636 ฝายหว้ยขดัไหล่ ม่วงใหญ่ โพธิไ์ทร -               0.15            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ)  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

637 ฝายหว้ยกอย นาตาล นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

638 ฝายหว้ยกอย พงัเคน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

639 ฝายหว้ยกอย นาตาล นาตาล -               0.12            2574 2574 -          

640 ฝายหว้ยกอย พงัเคน นาตาล -               0.15            2574 2574 -          

641 ฝายหว้ยซัน พงัเคน นาตาล -               0.20            2574 2574 -          

642 ฝายหว้ยด่านฮัง พงัเคน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

643 ฝายหว้ยแกง่หวา้ พงัเคน นาตาล -               0.12            2574 2574 -          

644 ฝายหว้ยฮี นาตาล นาตาล -               0.15            2574 2574 -          

645 อา่งฯหว้ยจอมปลวก(หว้ยหมาจอก) สองคอน โพธิไ์ทร -               0.20            2574 2574 -          

646 ฝายหว้ยกระเตียด สองคอน โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

647 ฝายหว้ยขดัไหล่ ม่วงใหญ่ นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

648 ฝายหว้ยสะถงั โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

649 ฝายหว้ยกะลึง สารภี โพธิไ์ทร -               0.17            2574 2574 -          

650 ฝายหว้ยกะลึง สารภี โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

651 ฝายหว้ยกะลึง สารภี โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

652 ฝายหว้ยผ้าแพร สารภี โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

653 ฝายหว้ยผ้าแพร เหล่างาม โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

654 ฝายหว้ยผ้าแพร เหล่างาม โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

655 ฝายหว้ยตาหวงั เหล่างาม โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

656 ฝายหว้ยตาหวงั ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

657 ฝายหว้ยส้าทุ่ง ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.17            2574 2574 -          

658 ฝายหว้ยลอดพื น เหล่างาม โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

659 ฝายร่องคันแยง ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

660 ฝายหว้ยบง ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

661 ฝายหว้ยบง ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

662 ฝายหว้ยส้าทุ่ง ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.15            2574 2574 -          

663 ฝายหว้ยชา้ง ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

664 ฝายหว้ยฉลอง ส้าโรง โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

665 ฝายหว้ยหอ้งคาน สองคอน โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

666 ฝายหว้ยนาขาม โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

667 ฝายหว้ยสุ โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

668 ฝายหว้ยนาขาม โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.15            2574 2574 -          

669 ฝายหว้ยขดัไหล่ โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

670 ฝายหว้ยจีลอน โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.60            2574 2574 -          

671 ฝายหว้ยจีลอน สารภี โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

672 อา่งเกบ็น ้าหว้ยจีลอน สารภี โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

673 ฝายหว้ยสวาสด์ิ(หว้ยตาหวงั) นาเลิน ศรีเมืองใหม่ -               0.12            2574 2574 -          

674 ฝายหว้ยทัน หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ -               0.06            2574 2574 -          

675 ฝายหว้ยสุ โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.17            2574 2574 -          

676 ฝายหว้ยแสนเมือง หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ -               0.06            2574 2574 -          

677 ฝายหว้ยขหุลุ ขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น -               0.06            2574 2574 -          

678 สถานีสูบน ้าบา้นหวัเหว่ (2) โขงเจียม โขงเจียม -               0.06            2574 2574 -          

679 ฝายหว้ยกดุจอ โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

680 ฝายหว้ยยาง หว้ยยาง โขงเจียม -               0.15            2574 2574 -          

681 ฝายหว้ยขา่(ปชด.) หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

682 ฝายหว้ยกดุจอ โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร -               0.12            2574 2574 -          

683 ฝายหว้ยหนองจอง หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.12            2574 2574 -          

684 ฝายหว้ยหมอดู หว้ยยาง โขงเจียม -               0.15            2574 2574 -          

685 ฝายล้าโดมน้อย บวังาม บณุฑริก -               0.17            2574 2574 -          

686 ฝายหว้ยหมาก โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

687 ฝายหว้ยสวาสด์ิ นาเลิน ศรีเมืองใหม่ -               0.06            2574 2574 -          

688 ฝายหว้ยหมากน้อย โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

689 ฝายหว้ยโปง่ โพนงาม บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

690 ฝายหว้ยปอ บวังาม บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

691 ฝายหว้ยปอ หนองสะโน บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

692 ฝายหว้ยปอ หนองสะโน บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

693 อา่งฯหว้ยหมากน้อย คอแลน บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

694 ฝายหว้ยมะไฟใหญ่ คอแลน บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

695 ฝายหว้ยหวัววั หนองสะโน บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

696 ฝายหว้ยธาตุ หนองสะโน บณุฑริก -               0.15            2574 2574 -          

697 ฝายหว้ยโดด นาโพธิ์ บณุฑริก -               0.12            2574 2574 -          

698 ฝายหว้ยขาม บา้นแมด บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

699 ฝายหว้ยแท่น บา้นแมด บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

700 ฝายหว้ยโพธิ์ นาโพธิ์ บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

701 ฝายหว้ยยาง นาโพธิ์ บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

702 ฝายหว้ยกระจีน พงัเคน นาตาล -               0.06            2574 2574 -          

703 ฝายหว้ยแถลง บา้นแมด บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

704 อา่งเกบ็น ้าภูถ า้ผึ ง หวันา เขมราฐ -               0.80            2574 2574 -          

705 ฝายหว้ยเชอืก หนองผือ เขมราฐ -               0.06            2574 2574 -          

706 ฝายหว้ยเขมร หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.15            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

707 อา่งเกบ็น ้าหว้ยกะเตียด สองคอน โพธิไ์ทร -               0.06            2574 2574 -          

708 ฝายหว้ยปอ หนองสะโน บณุฑริก -               0.17            2574 2574 -          

709 อา่งเกบ็น ้าหว้ยฮู เขมราฐ เขมราฐ -               0.15            2574 2574 -          

710 ฝายหว้ยขา่ หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

711 ฝายหว้ยตงต้น หนองผือ เขมราฐ -               0.12            2574 2574 -          

712 ฝายหว้ยฮี สะพอื ตระการพชืผล -               0.07            2574 2574 -          

713 ฝายหว้ยขา้วสาร โคกสวา่ง ส้าโรง -               0.06            2574 2574 -          

714 ฝายหว้ยพระโรจน์ โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ -               0.12            2574 2574 -          

715 ฝายหว้ยตาเทยีว กาบนิ กดุขา้วปุน้ -               0.06            2574 2574 -          

716 ฝายหว้ยเขยีง(ปชด.) โพนงาม บณุฑริก -               0.12            2574 2574 -          

717 ฝายหว้ยหนองเม็ก(ปชด.) หว้ยขา่ บณุฑริก -               0.06            2574 2574 -          

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ี 9,670,841 ไร่  เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 6,008,784 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 62.1 

ของพื้นท่ีจังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นท่ีชลประทานแล้ว 552,049 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 9.2 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 800 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 83 โครงการ และขนาดเล็ก 717 

โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 550.57 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 364,106 ไร่ รวมเป็น 916,155 ไร่ ใช้วงเงินรวม 32,097.95 ล้านบาท โดยสามารถสรุป
ตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะส้ัน 273 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 16 โครงการและขนาด
เล็ก 257 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 40.42 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 211,685 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 9,338.26 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 131 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 23 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 108 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 29.18 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่ม
พื้นท่ีชลประทาน 151,991 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 9,326.68 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะยาว 396 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 44 โครงการ และ
โครงการขนาดเล็ก 352 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 480.97 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 430 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะยาว 13,433.01 ล้านบาท 

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลกัการพัฒนา เมื่อสิน้แผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่

7,970,839 6,008,784 552,049 364,106 916,155

พ้ืนทีจ่งัหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจบัุน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นท่ีส้าหรับบางโครงการท่ีมีพื้นท่ี
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายท่ี
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


