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คํานํา 

  การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการ

ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

กรมชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ท่ีไดแถลงไวในการ

ประชุมผูบริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยูภายใตหัวขอที่ 2 เรื่องการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ ซึ่ งมี เปาหมายที่จะผลัก ดันให

กระบวนการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ท้ังโครงการ

ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area base) และพิจารณาศักยภาพ

ตั้งแตระดับลุมน้ํายอยขึ้นมา เพ่ือใหเห็นศกัยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูลแผนงาน

โครงการ ตอไป 

 สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูล

ตางๆ ไดแก ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผานมา ท้ังรายงานการศึกษา 

ความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบ้ืองตน (RR) ฐานขอมูล

แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms 

Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทาน

ขนาดเล็กท่ัวประเทศ จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เชน ตําแหนงท่ีตั้ง 

ความซ้ําซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนทั้งการขาด

แคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เปนตน และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณา

จาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความตองการของราษฎร เปนตน กอนจัดทําเปน

แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง 

(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด 

และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใชเวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 

พ.ศ.2561) 

 ทั้งนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด  

และระดับภาค ท่ีจัดทําข้ึนนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทาน 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด      คํานํา 
จังหวัดยโสธร   

 

 
  สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน    

 

ทั่วประเทศใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยาง

ชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดยโสธร ตั้งอยูทางทิศใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online) มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,561,703 ไร หรือประมาณ 4,098.7ตาราง

กิโลเมตร มีพื้นที่สวนใหญเปนท่ีราบสูง ที่ราบเรียบหรือคอนขางเรียบสลับกับลักษณะพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึง

ลอนชัน โดยเฉพาะตอนกลางถึงตอนใตของจังหวัด จะพบสภาพพื้นที่เปนที่ลุมและเนินอยูทั่วๆ ไป บริเวณเหลานี้มี

ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 125-150 เมตร มีความลาดชันอยูระหวาง 1-5 เปอรเซ็นต และมี

ลักษณะเปนท่ีราบริมลําน้ําเปนแนวตามแมน้ําชี ซึ่งจะพบสภาพที่เปนลุมน้ําขังหรือหนองบึงอยูทั่วๆ ไป สวนทางตอน

เหนือของจังหวัด พ้ืนที่สวนใหญมีลักษณะเปนแบบลูกคลื่นเขาและภูเขา ซึ่งติดตอกับเทือกเขาภูพาน มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 150-200 เมตร มีความชันอยูระหวาง 2-8 เปอรเซ็นต สวนใหญที่เปนภูเขาสูงกวา

ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 200-370 เมตร ซึ่งมีทั้งที่เปนลักษณะของเทือกเขาและเขาโดดที่สําคัญ ไดแก  

ภูพริกนอย ภูผักหวานและภูสูง มีความลาดชันมากกวา 38 เปอรเซ็นต จังหวัดยโสธรอยูหางกรุงเทพมหานคร  

โดยทางรถยนต ประมาณ 552 กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอทรายมูล 

อําเภอกุดชุม อําเภอคําเข่ือนแกว อําเภอปาติ้ว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอคอวัง อําเภอเลิงนกทา และอําเภอไทย

เจริญ โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน ดังน้ี 

-    ทิศเหนอื  ติดตอ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดรอยเอ็ด 

-    ทิศใต  ติดตอ จังหวัดศรีสะเกษ 

-    ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 

-    ทิศตะวันตก   ติดตอ  จังหวัดรอยเอ็ด 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

โดยทั่วไปจังหวัดยโสธรอยูในเขตอากาศแบบทุงหญาซาวานาในเขตรอน สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู

ภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และในบางครั้งมีพายุดีเปรสชัน 

พัดมาจากทะเลจีนใต ท่ีเคลื่อนผานหรือเคลื่อนเขาใกล ฝนตกชุกตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมของ

ทุกป โดยสามารถสรุปขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 
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ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดยโสธร 

ขอมูลภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคารายป คาเฉลี่ยรายป 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.0 - 30.0 27.2 

 ความชื้นสัมพัทธ  เปอรเซ็นต 62.0 - 82.0 72.3 

 ความเร็วลมผิวพ้ืน  นอต 2.7 - 5.3 3.6 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 107.1 - 171.2 135.0 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 2.5 - 296.8 132.6 
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รูปท่ี 1-1 แผนที่แสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดยโสธร 

สวนวางโครงการที่ 2  สํานักบริหาร
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1.3 ทรัพยากรดินและใชประโยชนที่ดิน 

 จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,561,703 ไร มีพ้ืนท่ีของจังหวัดคาบเก่ียวระหวาง 3 ลุมน้ําหลัก ซึ่ง

ประกอบดวย ลุมน้ําโขง ลุมน้ําชี และลุมน้ํามูล และลุมน้ําหลักท้ัง 3 แบงออกเปนลุมน้ํายอยอีก 7 ลุมน้ํายอย ดังนี้คือ 

ลุมน้ําลําหวยทม ลุมน้ําลําน้ํายัง ลุมนํ้าลําหวยทวน ลุมน้ําลําน้ําชี ลุมน้ําลําเซบาย ลุมน้ําลําหวยโพง และลุมน้ําหวย

น้ําเคม็ ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มีรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรดนิ ดังน้ี 

1.3.1 การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จําแนกประเภทการใชที่ดินไดเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 75.24 ของจังหวัด 

สวนใหญเปน นาขาว ประมาณรอยละ 60.51 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 80.42 ของพื้นที่เกษตรกรรม 

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใชประโยชนที่ดนิจังหวัดยโสธร   

ประเภท พื้นท่ี (ไร) รอยละ 

พ้ืนที่ปา 260,715 10.18 

พืชไร 176,759 6.90 

พ้ืนที่นา 1,550,219 60.51 

ไมยืนตน 153,354 5.99 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 125,663 4.91 

ไมผล 9,141 0.36 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 175,447 6.85 

พ้ืนที่นํ้า 72,352 2.82 

ทุงหญาและโรงเรอืนเลี้ยงสัตว 5,516 0.22 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 473 0.02 

พืชสวน 1,052 0.04 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 40 0.00 

พ้ืนที่ลุม 30,972 1.21 
 

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

            จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จําแนกกลุมดินเปนดินบนพื้นท่ีดอน มีเนื้อท่ีรอยละ 69.34 ของจังหวัด และดินในพื้นที่

ราบลุม มีเนื้อท่ีรอยละ 25.67 ของจังหวัด นอกจากนี้เปนพื้นที่ที่ไมสามารถหรือไมเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเพ่ือ

การเกษตรชลประทาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางที่ 1-3 จําแนกกลุมดินที่พบในจังหวัดยโสธร 

ประเภท พื้นที่ (ไร) รอยละ 

ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแหง 1,776,335 69.34 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันสูง 42,214 1.65 

ดินในพ้ืนท่ีราบลุม 657,650 25.67 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 54,764 2.14 

กลุมชุดดินผสม 30,740 1.20 

ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ป พ.ศ.2560 จังหวัดยโสธรมีจํานวนครวัเรือนทั้งหมด 151,506 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 92,899 

ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 539,542 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดยโสธร เมื่อทํา

การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปขางหนาโดยใช

ป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดยโสธรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.06 ซึ่งมีผลทําใหใน

อีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเปน 550,681 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดยโสธร 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 539,542 

2565 542,306 

2570 545,083 

2575 547,875 

2580 (อนาคต 20 ป) 550,681 

ที่มา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  

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

 ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดยโสธร (GPP) มีมูลคาเทากับ 26,050 ลานบาท อยูในลําดับที่ 67 

ของประเทศ และลําดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 76.63 

และภาคเกษตรรอยละ 26.37 โดยมีรายไดเฉลี่ย 16,752 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ.2560 จังหวัดยโสธรมีจํานวนครวัเรือนทั้งหมด 151,506 ครวัเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 92,899 

ครัวเรือน หรือรอยละ 61.98 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดยโสธร ดังแสดงใน

ตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 344 338 341 

ขาวนาปรัง 526 508 551 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว - - - 

มันสําปะหลัง 3,430 3,468 3,630 

ออย 11,160 8,810 9,100 

ยางพารา 191 185 202 

ปาลมน้ํามัน 716 900 995 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจบุัน 

 2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ 

 จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร ซึ่งมีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงสูทิศใต และจากทิศตะวันตก

ไปตะวันออก ทําใหลําน้ําตางๆ สวนมากมีการไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต และจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ลําน้ํา

ธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก    

 1. แมน้ําชี  มีตนกําเนิดจากเขาพังเหย ซึ่งเปนสันปนน้ําของลุมนํ้าปาสักและลุมน้ําชี มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 

49,477 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 946 กิโลเมตร เปนแมน้ําท่ียาวที่สุดในประเทศไทย มีปริมาณน้ําทาไหลเฉลี่ยป

ละ 8,752  ลานลูกบาศกเมตร ลักษณะแมน้ําชีตอนลางจะมีความลาดชันนอย แมน้ําจะไหลคดเคี้ยว ทําใหเกิด 

ลําน้ําชีหลง หนองบึง กระจัดกระจายอยูท่ัวไปรวมที่ไหลผานเขตจังหวัดยโสธร ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร 

 2. ลําเซบาย  มีพ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ 3,990 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําน้ําประมาณ 233 กิโลเมตร  

มีจุดเริ่มตนบริเวณเทือกเขารอยตอระหวางจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดยโสธร อยูทางทิศเหนือของจังหวัดยโสธร 

สภาพลุมน้ําตอนบนเปนลูกคลื่นเนินลอนลาด ตอนกลางมีพื้นที่ราบสลับเนิน  มีบริเวณที่ลุม หนองน้ํากระจายอยู

ทั่วไป  

 3.  ลําหวยโพง  ตนกําเนิดจากภูเขาในเขตอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด และอําเภอเลิงนกทา ไหลผาน

อําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม อําเภอเมือง และอําเภอปาติ้ว ไหลลงลําเซบายที่อําเภอคําเข่ือนแกว มีความยาวรวม

ประมาณ 100 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ําประมาณ 939 ตารางกิโลเมตร 

 4.  ลําหวยทวน  มีพ้ืนที่ทีลุ่มน้ําประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร ตนกําเนิดจากลําหวยเล็กๆ หลายสาย ในเขต

อําเภอทรายมูลและอําเภอเมือง ไหลไปรวมกับลําหวยขั้นไดใหญ ผานสวนพญาแถนซึ่งเปนสวนสาธารณะในเขต

เทศบาลเมืองยโสธร แลวไหลลงลาํน้ํากวาง (ลําชีหลง) ซึงจะไหลผานรวมกับแมน้ําชีตอไป 

 5.  ลําน้ํายัง  มีพ้ืนที่ลุมนํ้าประมาณ 4,198 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ตอนบนของลุมน้ําเปนเทือกเขาภูพาน เปน

เนินสูง และลาดสลับเนิน มีความลาดชันสูง พ้ืนที่ตอนลางเปนที่ราบสลับเนิน มักมีปญหาอุทกภัยรุนแรง เฉพาะพื้นที่

ตอนลาง ที่บรรจบกับแมน้ําชี สาเหตุเกิดฝนตกชุก น้ําสูงลนฝง และเมื่อระดับนํ้าในแมน้ําชีสูง ทําใหน้ําเออเขาทวม

พื้นที่เปนเวลานาน มีน้ําทาไหลเฉลี่ยประมาณปละ 1,250 ลานลูกบาศกเมตร ลําน้ํายังสวนที่ไหลผานรอยตอ 

เขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร และอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ยาวประมาณ 225 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดยโสธร 
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานที่ดําเนินการในจังหวัดยโสธรจากอดีตจนถึงปจจุบันป 2560 มี

จํานวนทั้งหมด 305 โครงการ สามารถเก็บกักน้ําไดความจุรวมกัน 89.24 ลานลูกบาศกเมตร ไดพ้ืนที่ชลประทานรวม 

300,518 ไร รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1 , ตารางที่ 2-2 และรูปที ่2-2   
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ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดยโสธร 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บนํ้า

  - จํานวน (แหง) 1 3 117 121

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 22.40 51.20 15.52 89.12

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 84,400 33,354 - 117,754

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) - - 1 1

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - 0.12 0.12

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) - - 95 95

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) - - - -

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) - - 2 2

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) - - - -

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แหง) - - 65 65

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) - - 83,164 83,164

6.ระบบสงนํ้า

  - จํานวน (แหง) - - 1 1

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) - - 3,000 3,000

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) - - - -

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แหง) - - 16 16

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) - - 96,600 96,600

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 1 3 297 301

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 22.40 51.20 15.64 89.24

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 84,400 33,354 182,764 300,518  
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดยโสธร 

ความจุ พ้ืนที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เร่ิม เสร็จ

โครงการชลประทานขนาดใหญ

1 เข่ือนยโสธร เข่ืองคํา เมือง 22.40 84,400 2534 2538

รวม 22.40 84,400

โครงการชลประทานขนาดกลาง

1 โครงการอางเก็บนํ้าหวยสะแบก บุงคา เลิงนกทา 26.80 20,530 2529 2536

2 โครงการอางเก็บนํ้าหวยโพง (ตอนบน) ศรีแกว เลิงนกทา 12.40 - 2557 2560

3 โครงการอางเก็บนํ้าหวยลิงโจน หองแซง เลิงนกทา 12.00 12,824 2530 2536

รวม 51.20 33,354

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 

2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

 2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงของจังหวัดยโสธร โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 พบวาพื้นท่ีสวนใหญประมาณ

รอยละ 80 มีปญหาภัยแลงในระดับต่ํา และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางประมาณรอยละ 20 ของพ้ืนที่จังหวัด บริเวณ

อําเภอเมือง อําเภอทรายมูล และอําเภอกุดชุม สภาพปญหาและสาเหตุของการขาดแคลนน้ําที่เกิดข้ึนภายในเขต

จังหวัดยโสธร สวนใหญจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณทางธรรมชาติอันเนื่องจากฝนนอยกวาปกติ หรือฝนไมตกตอง

ตามฤดูกาล ประกอบกับมนุษยเปนผูเสริมใหเกิดการขาดแคลนน้ําเองดวย ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

 2.3.2 สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภัย 

 พื้นท่ีจังหวัดยโสธรมักประสบปญหาอุทกภัยคอนขางมาก ปกติท่ัวไปในชวงฤดูฝนสภาพฝนโดยทั่วไปจะมีฝน

ตกมากกวาปกติตั้งแตเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกันยายนทุกอําเภอมีฝนมากกวาเกณฑปกติ สงผลใหมีบริเวณ

น้ําหลากจากพื้นท่ีตนน้ํา ลําหวยขนาดเล็กลงสูลําน้ํา เปนสาเหตุทําใหเกิดอุทกภัยบรเิวณลําเซบาย ลําหวยโพงและลํา

หวยสาขาตาง นอกจากนี้ยังมีฝนตกตลอดแนวภูพานท่ีอยูในเขตจังหวัดรอยเอ็ดและกาฬสินธุดวย ทําใหน้ําทวมริม

แมน้ํายังและลําหวยแกว ที่เปนลําหวยสาขา สวนบริเวณพ้ืนท่ีริมแมน้ําชี ระดับน้ําเริ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในชวงปลาย

เดือนสิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของลําน้ํายัง ลําปาว และลําน้ําพอง ทําใหน้ําตามเขื่อนและอางเก็บนํ้าตางๆ เริ่มมีน้ํา

ไหลเขาเต็มความจุ แตยังคงมีน้ําสวนที่เกินความจุไหลลงสูลําน้ําธรรมชาติ ในจังหวัดยโสธรน้ําไดเริ่มลนตลิ่งตั้งแต

ปลายเดือนสิงหาคมและมีระดับน้ําสูงข้ึน จนถึงจุดสูงสุดในชวงเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม จากนั้นระดับน้ําเริ่ม

ชะลอและลดลงตามลําดับ เนื่องจากฝนที่ตกในพ้ืนที่ลดลง ปริมาณน้ําในลําน้ํายังและลําเซบายลดลงอยางรวดเร็ว แต

ระดับน้ําในแมน้ําชีตอนบนยังคงสูงข้ึน เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ลุมน้ําชีตอนบน  

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมซ้ําซากของจังหวัดยโสธร โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA) พ.ศ.2556  พบวาพ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดประมาณรอยละ 50 เปนพื้นที่เสี่ยงน้ําทวม
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ปานกลาง และประมาณรอยละ 40 เปนพ้ืนที่เสี่ยงน้ําทวมต่ํา และมีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวมสูงประมาณรอยละ 10 ของ

พื้นที่จังหวัด บริเวณริมฝงแมน้ําชี ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 

(Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม

ปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรบัพ้ืนที่สําคัญ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดยโสธรมีพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

จํานวน 1 พื้นท่ี คอื พื้นที่เสี่ยงภัยแลงและน้ําทวม บริเวณริมแมน้ําชีตอนกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 935,776 ไร อยูทาง

ตอนลางของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองยโสธร อําเภอปาติ้ว อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอมหาชนะชัย และ

อําเภอคอวัง 

 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบทั้งภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดยโสธร ตองมีการบูรณาการ

รวมกันทุกภาคสวน ทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน การอนุรักษฟนฟูปาไมตนน้ํา การจัดทํา

แหลงนํ้าชุมชน ตาง ๆ โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยการจัดทําแหลงเก็บ

กักน้ําทางตอนบนและลําน้ําสาขาตาง ๆ ซึ่งสามารถแกไขปญหาไดทั้งภัยแลงและน้ําทวม ในพื้นที่เพาะปลูกมุงเนน

การพัฒนาระบบกระจายน้ํา รวมถึงการเก็บน้ําในลําน้ํา ซึ่งมีทั้งโครงการท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับ

ความสําคัญตอไป 
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปจจุบัน จังหวัดยโสธร  



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                       บทที ่2 

จังหวัดยโสธร                                                                                                                              สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-8 

 

รูปที่ 2-3 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดยโสธร 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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รูปที ่2-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซ้ําซาก จังหวัดยโสธร 

ที่มา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบปริมาณน้ําที่ตองการสําหรับ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ําทั้งหมดและเมื่อนําไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหาและนําไป

ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหาร

จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดยโสธรครั้งน้ีจะไดประเมินความตองการใชน้ําจากกิจกรรมหลักที่

สําคัญ 3 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตร และความตองการ

น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ําของประชากรโดย

ทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป ,10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของปริมาณประชากร โดยมี

รายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในปจจุบัน เทากับ 29.54 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิม

เปน 29.69 , 29.84 และ 30.15 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป ,10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงทั้งในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพื่อการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ซึ่งฤดูฝน

เพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ สวนฤดูแลงพื้นท่ีเพาะปลูกรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีชลประทาน ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรนอก

เขตชลประทานประเมนิจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยรวม

ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรสรุปไดดังนี้ ความตองการใชน้ํา

เพ่ือการเกษตร เทากับ 2,051.63 ลานลูกบาศกเมตร/ป และความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรจะเพิ่มเปน 2,100.03  , 

2,134.06 และ 2,134.06 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป ,10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.3 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม

เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ

ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม

อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพื้นที่ โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 , 10 และ 20 ป จากการวิเคราะห



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 3 

จังหวัดยโสธร                                                                                                                                   ความตองการใชน้ํา 

 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                   

3-2 

แนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความ

ตองการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม เทากับ 1.70 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิมเปน 1.78 , 1.87 และ 2.04 ลาน

ลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดยโสธร 

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

1 อุปโภค-บริโภค 29.54                29.69                29.84                30.15                

2 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 422.65              471.04              505.08              505.08              

  - นอกเขตชลประทาน 1,628.99            1,628.99            1,628.99            1,628.99            

  - รวม 2,051.63            2,100.03            2,134.06            2,134.06            

3 อุตสาหกรรม 1.70                 1.78                  1.87                  2.04                  

รวม 2,082.87           2,131.50            2,165.77            2,166.25            

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน

ตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558ถึง พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)   การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

2)   การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 

3)    การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

4)   การจัดการคุณภาพน้ํา 

5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 

6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคอื “องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคงดานนํ้า (Water Security) เพ่ือ

เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป 2579”   

โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 

2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 

4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 

3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 

5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธาน ี

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ มีวิสัยทัศนคือ “ขาวหอมมะลิเปนเลิศ การทองเที่ยวและ

การคาชายแดนไดมาตรฐานสากล” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

1)   พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด   

2)   พัฒนาคุณภาพการทองเท่ียวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน 

3)   พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจรและได

มาตรฐานสากล 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดยโสธร 

 วิสัยทัศนจังหวัดยโสธร คอื “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรยี เมืองแหงวิถีอีสาน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

1) สงเสรมิการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน 

2) สงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเท่ียว 

3) ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4) อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ

โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนนิการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการทรพัยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังน้ี 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการที่มแีผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 

- โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท่ี 

- เปนโครงการพระราชดําริ 

- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรตาง ๆ  

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
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- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 

- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ

ชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยูเดิม ทั้ง 25 

ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ําทวม

และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน   

 จังหวัดยโสธร มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.

2561 – พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 133 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ และขนาด

เล็ก 123 โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 52.70 ลานลูกบาศก

เมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 58,611 ไร ใชวงเงินรวม 5,063.1984 ลานบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดยโสธร จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) -              -              -              -              

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

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) -              -              -              -              

  - วงเงิน (ลานบาท) -              -              -              -              

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 2                8                -              10               

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -              27.96           -              27.96           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 4,631           18,300         -              22,931         

  - วงเงิน (ลานบาท) 366.5616      1,362.0000    -              1,728.5616    

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 79               25               19               123             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 21.12           2.05             1.57             24.74           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 29,780         5,900           -              35,680         

  - วงเงิน (ลานบาท) 2,128.6368    626.0000      580.0000      3,334.6368    

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 81               33               19               133             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 21.12           30.01           1.57            52.70           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 34,411         24,200         -              58,611         

  - วงเงิน (ลานบาท) 2,495.1984    1,988.0000    580.0000      5,063.1984    

ขนาดโครงการ

แผนพัฒนาระยะ 20 ป(2561-2580)

 
  

 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรที่ 3 และยุทธศาสตรที่ 6 เปนจํานวน 113  

18 และ 2 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการ

ประเภทอางเก็บนํ้า มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดท้ัง

การขาดแคลนน้ําและน้ําทวม 
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ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดยโสธร จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ -            -                     -            -            -            -            -            -            

ขนาดกลาง 10             1,728.5616           -            -            -            -            10             1,728.5616   

ขนาดเล็ก 103            2,999.6368           18             326.0000     2               9.0000        123            3,334.6368   

รวม 113            4,728.1984           18             326.0000     2               9.0000        133            5,063.1984   

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร ท่ี 2

(การสรางความม่ันคงของนํ้า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร ท่ี 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)

ยุทธศาสตร ท่ี 6

(การบริหารจัดการ)

 

 

ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดยโสธร  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1

ระบบสงนํ้า โครงการอางเก็บนํ้าหวยโพง 

(ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

ยโสธร

ศรีแกว เลิงนกทา 3,190 0.00 2561 2563 301.5616

2

โครงการระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าหวยโพง 

(ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัด

ยโสธร

ศรีแกว เลิงนกทา 1,441 0.00 2563 2563 65.0000

3 อางเก็บนํ้าหวยทม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บุงคา เลิงนกทา 0 5.00 2565 2566 150.0000

4 ระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าหวยลําเซ กุดเชียงหมี เลิงนกทา 6,600 0.00 2566 2567 120.0000

5 อางเก็บนํ้าหวยลําเซ กุดเชียงหมี เลิงนกทา 0 10.60 2567 2568 200.0000

6 อางเก็บนํ้าหวยยาง โคกนาโก ปาต้ิว 0 12.20 2567 2568 262.0000

7 ระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าหวยทม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บุงคา เลิงนกทา 3,200 0.00 2567 2568 100.0000

8 ระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าหวยยาง โคกนาโก ปาต้ิว 8,500 0.00 2569 2570 120.0000

9 ประตูระบายนํ้ากุดจบั ( แหงท่ี 1 และแหงท่ี 2) เข่ืองคํา เมือง 0 0.08 2565 2566 160.0000

10 ประตูระบายนํ้าลําชีหลง คอเหนือ เมือง 0 0.08 2565 2566 250.0000

รวม 22,931 27.96 1,728.5616

ปแลวเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดยโสธร 

พ้ืนท่ีชลประทานมีระบบสงนํ้า ความจุท่ีเพ่ิมข้ึน วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 แกมลิงลํากวางทาคอ - ดอนแกว พรอมอาคารประกอบ  ทาคอ ขุมเงิน เมือง - 0.45 2561 2561 12.1960

2
กอสรางฝาย ฯ บานกุดตากลา  กุดตากลา สงเปอย คําเข่ือนแกว - 5.00 2561 2561 42.5900

3 แกมลิงลํากวางทาคอ - ดอนแกว  ดอนแกว เข่ืองคํา เมือง - 0.67 2561 2561 10.7400

4
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา P 11  สงเปอย สงเปอย คําเข่ือนแกว 1,200 - 2561 2561 12.8000

5
ฝายฯ พรอมขุดลอกลําหวยเขมร  กูจาน กูจาน คําเข่ือนแกว - 0.10 2561 2561 15.1900

6 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานนบากนอย  บากนอย นํ้าออม คอวัง 1,500 - 2561 2561 25.3408

7
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานเหลาใหญ(2)  เหลาใหญ มวง มหาชนะชัย 1,500 - 2561 2561 20.0000

8 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานสามเพีย  สามเพีย ดูทุง เมือง 1,200 - 2561 2561 20.0000

9 แกมลิงลําเซบายพรอมอาคารประกอบบานศรีฐาน  ศรีฐาน ศรฐีาน ปาต้ิว - 0.47 2561 2561 14.0000

10 แกมลิงหวยหินลาดพรอมอาคารประกอบ  โนนหาด สรางม่ิง เลิงนกทา - 0.67 2561 2561 20.0000

11 กอสราง ปตร.กุดจับ บานดอนแกว  ดอนแกว เข่ืองคํา เมือง - - 2564 2564 45.0000

12
แกมลิงกุดเมนพรอมอาคารประกอบ  ปอแดง บากเรือ มหาชนะชัย - 0.52 2565 2565 11.0000

13
แกมลิงกุดกวาง  บุงหวาย สงเปอย คําเข่ือนแกว - 0.45 2565 2565 10.0000

14
ฝายฯ หวยยาง  (ทายางชุม)  กุดเปง เหลาไฮ คําเข่ือนแกว - 0.50 2562 2562 15.0000

15

สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานทาลาด (เซ

บาย)
 ทาลาด สรางม่ิง  เลิงนกทา 300 - 2562 2562 20.0000

16 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโคกนาโก  โคกนาโก โคกนาโก ปาต้ิว 1,200 - 2562 2562 21.0000

17 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานนาดี  นาดี โคกนาโก ปาต้ิว 1,200 - 2562 2562 20.0000

18

สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโสกชุมปูน 

(ลําโพง)
 โสกชมุปูน นาโส กุดชุม 400 - 2562 2562 19.0000

19
แกมลิงกุดพันเขียวพรอมอาคารประกอบ  กุดพันเขียว หัวเมือง มหาชนะชัย - 1.61 2562 2562 20.0000

20 แกมลิงหวยแดงพรอมอาคารประกอบ  โนนยาง กําแมด กุดชุม - 0.17 2562 2562 15.0000

21
ฝายหวยแข  บวัขาว มวง มหาชนะชัย - 0.12 2564 2564 12.0000

22 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานแยเหนือ  แยเหนือ สวาท เลิงนกทา 1,200 - 2565 2565 22.0000

23

แกมลิงหนองปราการพรอมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บ

กัก 0.02 ลานลูกบาศกเมตร
 กุดหิน กําแมด กําแมด - 0.61 2563 2563 30.0000

24
แกมลิงบุงกระดัน ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ลานลูกบาศกเมตร  กุดสําโรง ศรีฐาน ปาต้ิว - 0.13 2563 2563 11.0000

25 แกมลิงหวยกุดจอก  บกนอย กุดนํ้าใส คอวัง - - 2565 2565 15.0000

26

โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานโพธ์ิศรี (ฝงซาย)
 โพธ์ิศรี โพธ์ิไทร ปาต้ิว 1,800 - 2562 2562 36.6800

27

กอสรางทอลอดเหล่ียม (Box Culuert) บริเวณลําชีหลง 

ขนาดบานระบาย กวาง 2 เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 4 ชอง
 คํามวง ยอ คําเข่ือนแกว - - 2563 2563 5.1000

28

กอสรางอาคารบังคับนํ้าพนังก้ันนํ้าลําเซบาย  สาย C กม.ที

 0+800 ขนาดบานระบาย กวาง 2 เมตร สูง 2 เมตร 

จํานวน 8 ชอง

 กูจาน กูจาน คําเข่ือนแกว - - 2563 2563 12.0000

29

กอสราง ปตร.บานหนองหอย ขนาดบานระบาย กวาง 2 

เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 4 ชอง
 หนองหอย เข่ืองคํา เมือง - - 2563 2563 30.0000

30

กอสราง ปตร.บานปากเปง ขนาดบานระบาย กวาง 2 

เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 4 ชอง
 ปากเปง เข่ืองคํา เมือง - - 2563 2563 15.0000

31 กอสรางสะพานขามคลอง  อางเก็บนํ้าหวยสะแบก  ปาข้ียาง บุงคา เลิงนกทา  - - 2563 2563 5.0000

32 กอสรางสะพานขามคลอง  อางเก็บนํ้าหวยลิงโจน หนองบึง หองแซง เลิงนกทา - - 2563 2563 4.0000

33 ฝายรองหอม-กุดปอ  ทรายงาม กุดกุง ทรายมูล - 0.42 2563 2563 40.0000

34

แกมลิงทองข้ันไดใหญ พรอมอาคารประกอบ   ปริมาตร

เก็บกัก  0.06 ลานลูกบาศกเมตร
 ทุงนางโอก ทุงนางโอก เมือง - 0.06 2563 2563 18.5000

35

ฝายหวยลําโพง  ความยาว 35.00 เมตร  สูง 4.00 เมตร  

พ้ืนท่ีรับประโยชน 800 ไร
 ทาลาด นาโส กุดชุม - 0.06 2563 2563 46.5000

36 ฝายหวยฝา  หมู9 ไผ ทรายมูล - 0.10 2564 2564 16.5000

37 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานเข่ืองคํา (2)  เขื่องคํา เข่ืองคํา เมือง 1,500 - 2564 2564 20.0000

38
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานดู  ดู ทุงมน คําเข่ือนแกว 1,800 - 2564 2564 20.0000

39 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบบานฟาหวน (2)  ฟาหวน ฟาหวย คอวัง 1,200 - 2564 2564 20.0000

40
แกมลิงกุดกลางสาธารณะประโยชน  โนนธาตุ ฟาหยาด มหาชนะชัย - 0.20 2564 2564 12.0000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปท่ีเร่ิมกอสราง ปท่ีจบการกอสรางหมูบาน
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดยโสธร  (ตอ) 

พืน้ท่ีชลประทานมีระบบสงนํ้า ความจุท่ีเพ ิม่ข้ึน วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

41
แกมลิงรองเลิงเปอย  กุดตากลา สงเปอย คําเข่ือนแกว - 0.13 2564 2564 14.0000

42
แกมลิงรองบอตอนบน (ชีหลงตอนบน)  บุงหวาย สงเปอย คําเข่ือนแกว - 0.13 2564 2564 15.0000

43 แกมลิงลําเซบายพรอมอาคารประกอบ  กุดสําโรง ศรีฐาน ปาต้ิว - 0.33 2564 2564 10.0000

44
แกมลิงหนองถมพรอมอาคารประกอบ  ปกแฮด นํ้าคํา คําเข่ือนแกว - 0.17 2564 2564 15.0000

45
ฝายบุงไกปา  พ้ืนที่รับประโยชน  500 ไร  ทรายงาม กุดกุง คําเข่ือนแกว - 0.45 2573 2573 40.0000

46

แกมลิงหวยตุ พรอมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก  0.44

 ลานลูกบาศกเมตร
 ตอบาก คํานํ้าสราง กุดชุม - 0.44 2564 2564 30.0000

47 ฝายหวยด่ัง  พ้ืนที่รับประโยชน  200 ไร  นาเรียง ไผ ทรายมูล - 0.41 2564 2564 20.0000

48 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานเตาไห 3  เตาไห ศรีฐาน ปาต้ิว 1,500 - 2565 2565 15.0000

49

สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า บานคําไผ ความ

ยาวทอรวม 2,600 เมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 1,200 ไร
 คําไผเหนือ คําไผ ไทยเจริญ 1,200 - 2563 2563 20.0000

50
แกมลิงกุดไขนุน  กุดกุง กุดกุง คําเข่ือนแกว - 0.27 2565 2565 18.0000

51 อาคารปองกันตล่ิงลําเซบาย  กลางสระเกษ โพธ์ิไทร ปาต้ิว - - 2564 2564 40.0000

52
พนังก้ันนํ้าลําเซบาย  ปกแฮด-หัวขัว นาคํา คําเข่ือนแกว - - 2565 2565 25.0000

53 ฝายหวยแคน  พ้ืนที่รับประโยชน  450 ไร  เที่ยงนาเรียง คํานํ้าสราง กุดชุม - 0.52 2565 2565 30.0000

54

ฝายหวยนกคอกาน  ความยาว 8.70 เมตร  สูง 2.50 เมตร 

 พ้ืนท่ีรับประโยชน 300 ไร
 สรางชาง ไผ ทรายมูล - 0.41 2563 2563 16.0000

55 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานหนองคูนอย  หนองคูนอย นํ้าคํา ไทยเจริญ 1,200 - 2566 2566 20.0000

56 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานคอ  คอ ไผ ทรายมูล 1,000 - 2566 2566 26.0000

57 แกมลิงหนองบัวใหญ  กุดสําโรง ศรีฐาน ปาต้ิว - 0.07 2566 2566 19.0000

58
แกมลิงกุดกลาง  โนนธาตุ ฟาหยาด มหาชนะชัย - 0.33 2567 2567 10.0000

59
แกมลิงลํารองบอ (ชีหลงตอนกลาง)  กุดตากลา สงเปอย คําเข่ือนแกว - 0.13 2567 2567 14.0000

60 กอสรางพนังก้ันนํ้าปองกันตล่ิง  เซ เชียงเพ็ง ปาต้ิว - - 2566 2566 40.0000

61

กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานเปอย  

(คบ.ชีลางและเซบายลาง)

 เปอย ผือฮี มหาชนะชัย 1,000 0.00 2568 2568 25.0000

62

แกมลิงหนองสามขาพรอมอาคารประกอบ (คบ.ชีลางและ

เซบายลาง)

 สําโรง คูเมือง มหาชนะชัย - 0.15 2569 2569 10.0000

63 ฝายหวยวังกะระ  พ้ืนท่ีรับประโยชน   300 ไร  โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ปาต้ิว - 0.06 2571 2571 25.0000

64 ฝายหวยทุงนางโอก  ทุงนางโอก นางโอก เมือง - 0.33 2566 2566 40.0000

65 ฝายหวยโพธ์ิ  พ้ืนที่รับประโยชน  100 ไร  โนนบานใหม คําไผ ไทยเจริญ - 0.05 2571 2571 15.0000

66
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานโพนทัน  โพนทัน โพนทัน คําเข่ือนแกว 1,500 - 2567 2567 26.0000

67
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสงนํ้าบานปกแฮด  ปกแฮด นาคํา คําเข่ือนแกว 1,200 - 2567 2567 20.0000

68 แกมลิงบุงง้ิว  คําสรางบอ นํ้าคํา ไทยเจริญ - 0.30 2568 2568 10.0000

69 ฝายหวยพะยู  พ้ืนที่รับประโยชน  300 ไร  พอก คําไผ ไทยเจริญ - 0.06 2572 2572 25.0000

70 ฝายหวยทรพี  หัวงัว กําแมด กุดชุม - 0.07 2567 2567 30.0000

71 ฝายหวยพันโบม  กําแมด กําแมด กุดชุม - 0.08 2567 2567 35.0000

72 ฝายหวยสีดา  พ้ืนที่รับประโยชน  200 ไร  นามน กุดชุม กุดชุม - 0.05 2572 2572 15.0000

73 ฝายหวยสีดา  พ้ืนที่รับประโยชน  200 ไร  หนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม - 0.05 2572 2572 20.0000

74 ฝายหวยแสนรวม พ้ืนที่รับประโยชน  300 ไร  หนองเรือ กุดชุม กุดชุม - 0.06 2572 2572 25.0000

75 ฝายหวยแกง  หนองหมี หนองหมี กุดชุม - 0.05 2569 2569 0.0000

76 ฝายหวยตู  จวงเจริญ หนองหมี กุดชุม - 0.05 2569 2569 40.0000

77 ฝายหวยปลาเปา  ดอนกกบาก คํานํ้าสราง กุดชุม - 0.05 2570 2570 30.0000

78 ฝายหวยสังข้ีหิน  บะนางเจิม หวยแกง กุดชุม - 0.07 2570 2570 35.0000

79 ฝายหวยกระโตก  ผักกะยา โนนเปอย กุดชุม - 0.07 2571 2571 30.0000

80 ฝายหวยคําหมากทุง  สุขสวาง โนนเปอย กุดชุม - 0.07 2572 2572 35.0000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปท่ีเร่ิมกอสราง ปท่ีจบการกอสรางหมูบาน
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดยโสธร  (ตอ) 

พื้นท่ีชลประทานมีระบบสงนํ้า ความจุท่ีเพ่ิมข้ึน วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

81 ฝายหวยกระโตก  พ้ืนท่ีรับประโยชน  500 ไร  ดอนหวาย โนนเปอย กุดชุม - 0.08 2572 2572 40.0000

82 ฝายหวยกระโตก  พ้ืนท่ีรับประโยชน  500 ไร  โนนเปอย โนนเปอย กุดชุม - 0.08 2573 2573 45.0000

83 ฝายลําเซบาย พ้ืนท่ีรับประโยชน  500 ไร  คําไผใต คําไผ ไทยเจริญ - 0.05 2573 2573 40.0000

84 ฝายหวยบาน  พ้ืนท่ีรับประโยชน  400 ไร  หนองสองหอง คําไผ ไทยเจริญ - 0.06 2573 2573 30.0000

85 ฝายหวยกระโตก  พ้ืนท่ีรับประโยชน  450 ไร  ไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ - 0.07 2573 2573 35.0000

86 ฝายหวยกระโตก  หวยยาง ไทยเจริญ ไทยเจริญ - 0.06 2572 2572 25.0000

87 ฝายหวยยาง  คํามวงไข ไทยเจริญ ไทยเจริญ - 0.05 2572 2572 30.0000

88 ฝายหวยกระโตก  พ้ืนท่ีรับประโยชน  450 ไร  ปาตาว ไทยเจริญ ไทยเจริญ - 0.05 2571 2571 30.0000

89 ฝายหวยบาน  นางชางเฒา นํ้าคํา ไทยเจริญ - 0.07 2573 2573 35.0000

90 ฝายหวยบง  พ้ืนท่ีรับประโยชน  500 ไร  โชคชัยพร นํ้าคํา ไทยเจริญ - 0.08 2571 2571 40.0000

91

แกมลิงรองหอม-กุดปอ พรอมอาคารประกอบ  ปริมาณ

เก็บกัก 0.42 ลานลูกบาศกเมตร
 ทรายงาม กุดกุง คําเขื่อนแกว - 0.42 2564 2564 30.0000

92

ฝายหวยขุมขาว ความยาว 25 เมตร สูง 2.5 เมตร พ้ืนที่

รับประโยชน 500 ไร
กลางสระเกษ โพธไทร ปาต้ิว - - 2563 2563 14.0000

93

ฝายหวยหินลับ ความยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร พ้ืนที่รับ

ประโยชน 300 ไร
หนิโหงน กุดแห เลิงนกทา - - 2563 2563 8.0000

94 ฝายลําหวยโพง บานนาสะแบก พรอมระบบสงนํ้า นาสะแบง โนนเปอย กุดชุม 500 - 2563 2563 45.0000

95 แกมลิงกุดช ีพรอมระบบสงนํ้า โพธ์ิศรี โพธ์ิไทร ปาต้ิว 250 0.50 2563 2563 30.0000

96
แกมลิงหนองทุงมนใหญ พรอมระบบสงนํ้า นาแก นาแก คําเข่ือนแกว 300 0.40 2563 2563 50.0000

97 แกมลิงหนองคําผือ พรอมระบบสงนํ้า หนองบาก กระจาย ปาต้ิว 300 0.40 2563 2563 40.0000

98 แกมลิงคําสรางชาง พรอมระบบสงนํ้า คําสรางชาง นํ้าคํา ไทยเจริญ 200 0.20 2563 2563 9.5000

99 แกมลิงกุดคาว พรอมระบบสงนํ้า หนองแฝก ตาดทอง เมือง 200 0.30 2563 2563 15.0000

100 แกมลิงกุดจอก พรอมระบบสงนํ้า กุดจอก ตาดทอง เมือง 230 0.30 2563 2563 18.0000

101
แกมลิงหวยสันโดษ พรอมระบบสงนํ้า ขี้ตุน ผือฮี มหาชนะชัย 2,000 1.00 2563 2563 84.0000

102

สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 1 เคร่ือง พรอมระบบสงนํ้า ความ

ยาว 3,100 เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 1,500 ไร บานเหลา

ใหญ(2)

เหลาใหญ มวง มหาชนะชัย 1,500 - 2564 2564 20.0000

103
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานข้ีตุน ขี้ตุน ผือฮี มหาชนะชัย 1,200 - 2564 2564 20.0000

104 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหนองชุม หนองชุม โคกนาโก ปาต้ิว 1,000 - 2564 2564 20.0000

105 แกมลิงคําหมากลิง พรอมระบบกระจายนํ้า หนองชุม โคกนาโก ปาต้ิว - - 2564 2564 16.0000

106 แกมหนองโสกเกา พรอมระบบกระจายนํ้า บ.หนองชุม หนองชุม โคกนาโก ปาต้ิว - - 2564 2564 15.0000

107 ปตร.ลําเซบาย สรางม่ิง สวาท เลิงนกทา - - 2564 2564 22.0000

108 แกมลิงบอโจโก พรอมระบบสงนํ้า ศรีฐาน ศรีฐาน ปาต้ิว 1,000 0.90 2564 2564 380.0000

109
แกมลิงลําเซบาย (หวยเขมร) พรอมอาคารประกอบ หัวขัว นาคํา คําเข่ือนแกว - 0.20 2564 2564 40.0000

110
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาอางกุดนํ้านินพรอมระบบสงนํ้า เหลาใหญ มวง มหาชนะชัย 1,200 - 2565 2565 20.0000

111
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานหัวขัว หัวขัว นาคํา คําเข่ือนแกว 1,200 - 2565 2565 25.0000

112 แกมลิงหนองเซนอยพรอมอาคารประกอบ เซ เซียงเพ็ง ปาต้ิว - - 2565 2565 14.0000

113
แกมลิงอางกุดนํ้านินพรอมอาคารประกอบ เหลาใหญ มวง มหาชนะชัย - - 2565 2565 25.0000

114 แกมลิงหนองเหลา พรอมอาคารประกอบ หนองโสน สวาท เลิงนกทา - - 2566 2566 11.0000

115 ฝายหวยแกว  พ้ืนท่ีรับประโยชน  640 ไร  คําแดง เติด เมือง - 0.60 2564 2564 40.0000

116
ฝายกุดนํ้านิล พ้ืนท่ีรับประโยชน  600 ไร  เหลาใหญ มวง มหาชนะชัย - 0.40 2565 2565 40.0000

117 ฝายลําเซนอย  พ้ืนท่ีรับประโยชน  650 ไร  เซ เซียงเพ็ง ปาต้ิว - 0.40 2565 2565 40.0000

118
ฝายหวยบอแก  พ้ืนที่รับประโยชน  650 ไร  บกนอย ดงแคนใหญ คําเข่ือนแกว - 0.07 2566 2566 40.0000

119 ฝายหวยสะเดา พ้ืนที่รับประโยชน  450 ไร  นาโส นาโส กุดชุม - 0.06 2566 2566 30.0000

120 ฝายหวยหนองเตย (ตอนลาง)  พ้ืนท่ีรับประโยชน  300 ไร  สรางชาง ไผ ทรายมูล - 0.05 2566 2566 25.0000

121 ฝายหวยโสกชาง พ้ืนท่ีรับประโยชน 400 ไร  กําแมด กําแมด กุดชุม - 0.06 2567 2567 30.0000

122 ฝายหวยแกว  พ้ืนท่ีรับประโยชน  400 ไร  หนองหวา โพนงาม กุดชุม - 0.06 2567 2567 30.0000

123 ฝายหวยพันโบมใต  พ้ืนที่รับประโยชน   300 ไร  กําแมด กําแมด กุดชุม - 0.06 2568 2568 30.0000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปท่ีเร่ิมกอสราง ปท่ีจบการกอสรางหมูบาน
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ 2,561,703 ไร  เปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,927,425 ไร หรือประมาณรอยละ 75.24 ของ

พื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนที่ชลประทานแลว 300,518 ไร หรือประมาณรอยละ 

15.59 ของพื้นทีเ่กษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 133 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ และขนาดเล็ก 123 

โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 52.70 ลานลูกบาศกเมตร และจะ

มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 58,611 ไร รวมเปน 359,129 ไร ใชวงเงินรวม 5,063.1984 ลานบาท โดยสามารถสรุป

ตามระยะดําเนินการไดดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ดาํเนินการตามแผนระยะสั้น 81 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาดเล็ก 

79 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพ่ิมอีก 32.12 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน 34,411 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,495.1984 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 33 โครงการ เปนโครงการขนาดเล็ก 25 โครงการ หากกอสราง

แลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 30.01 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน 24,200 ไร ใชเงิน

งบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 1,988.0000 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะยาว 19 โครงการ เปนโครงการขนาดเล็ก 19 โครงการ หากกอสราง

แลวเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 1.57 ลานลูกบาศกเมตร และใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผน

ระยะยาว 580.0000 ลานบาท 

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดยโสธร  

พ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร ) (ไร) (ไร ) (ไร) (ไร )

2,561,703 1,927,425 300,518 58,611 359,129

พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชลประทานปจจุบนั
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพื้นที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่

ดําเนินการอยูในเขตอนุรกัษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง

การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน

เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมีความสอดคลองตอเน่ือง การปรับแผนให

เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่

ไดวางไวเปนสําคัญ 

 


