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คํานํา 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ที่ไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยูภายใตหัวขอที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ

งบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานมีแนวทางที่

ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผน

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

ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area Base) และ

พิจารณาศักยภาพตั้งแตระดับลุมน้ํายอยขึ้นมา เพ่ือใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูล

แผนงานโครงการ ตอไป 

สําหรบัแนวทางการดําเนินงานนั้น ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ ไดแก 

ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผานมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน

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

รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ

ฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล เชน ตําแหนงที่ตั้ง ความซ้ําซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคลองกับปญหาที่

เกิดขึ้นท้ังการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เปนตน  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย

พิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปน

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

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

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับ

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

ท้ังนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค ที่

จัดทําขึ้นนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดบัสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใชเปนแนวทางในการ

วางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 จังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดที่มีแนวเขตติดตอกับจังหวัดสุรินทร จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก และ

ประเทศกัมพูชา จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online) มีพื้นที ่

6,276,289 ไร หรือประมาณ 10,042.06 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเปนที่ราบสูง พื้นที่

ลาดจากทิศใตลงไปทิศเหนือ พ้ืนที่มลีักษณะเปนลูกคลื่น เปนที่ราบข้ันบันได มีชองเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิด จังหวัด

บุรีรัมยอยูหางกรุงเทพมหานคร 393 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 และทางหลวงหมายเลข 24 แบงเขตการ

ปกครองออกเปน 23 อําเภอ ไดแก อําเภอกระสัง อําเภอแคนดง อําเภอคูเมือง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชํานิ 

อําเภอโนนดินแดง อําเภอโนนสุวรรณ อําเภอนางรอง อําเภอนาโพธิ์ อําเภอบานกรวด อําเภอบานดาน อําเภอบาน

ใหมไชยพจน อําเภอประโคนชัย อําเภอปะคํา อําเภอพลับพลาชัย อําเภอพุทไธสง อําเภอเมืองบุรีรัมย อําเภอละหาน

ทราย อําเภอลําปลายมาศ อําเภอสตึก อําเภอหนองก่ี อําเภอหนองหงส อําเภอหวยราช โดยมีอาณาเขตติดตอกับ

จังหวัดตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

-    ทิศเหนอื  ติดตอ จังหวัดขอนแกน และมหาสารคาม  

-    ทิศใต  ติดตอ จังหวัดสระแกว และประเทศกัมพูชา 

-    ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดสุรินทร 

-    ทิศตะวันตก   ติดตอ  จังหวัดนครราชสีมา  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย อยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมนี้จะ

สงผลใหจังหวัดบุรีรัมยประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น และแหงแลง(เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง

เดือนกุมภาพันธ) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต มรสุมน้ีจะสงผลใหจังหวัดบุรีรัมยมีเมฆมาก และฝนตกชุกโดยทั่วไป(เริ่ม

ตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) โดยสามารถสรุปขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย 

ขอมูลภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคารายเดือน คาเฉลี่ยรายป 

 อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 23.6 – 29.5 27.5 

 ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซน็ต 66.0 – 84.0 70.4 

 ความเร็วลมผิวพ้ืน กิโลเมตรตอชั่วโมง 1.4 – 2.5 2.0 

 อัตราการระเหย มิลลิเมตร 107.5 – 160.0 1,757 

 ปริมาณฝน มิลลิเมตร 3.6 – 248.5  1,207.9 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมนํ้ายอย จังหวัดบุรีรัมย 

 

ส่วนวางโครงการที  สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและใชประโยชนที่ดิน 

 จังหวัดบุรรีัมย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,276,289 ไร มีพื้นทีท่ั้งหมดตั้งอยูในลุมนํ้ามูล ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มี

รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 

 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จําแนกไดเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,925,230 ไร หรือประมาณรอยละ 78.47 ของจังหวัด 

สวนใหญเปนพ้ืนท่ีนา ประมาณรอยละ 53.35 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 67.98 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 

แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใชประโยชนที่ดนิจังหวัดบุรีรัมย  

ประเภท พื้นท่ี (ไร) รอยละ 

พ้ืนที่ปา         609,184  9.70 

พืชไร          919,474  14.64 

พ้ืนที่นา          3,348,165  53.34 

ไมยืนตน            612,180  9.75 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง            417,288  6.64 

ไมผล            23,237  0.37 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด            74,186  1.18 

พ้ืนที่นํ้า             221,505  3.52 

ทุงหญาและโรงเรอืนเลี้ยงสัตว             9,205  0.14 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา              11,632  0.18 

พืชสวน               1,337  0.02 

พ้ืนที่ลุม             28,896  0.46 
 

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

 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซึ่งพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินในที่ดอน 

มีเนื้อที่รอยละ 52.75 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางที่ 1-3 จําแนกกลุมดินที่พบในจังหวัดบุรีรัมย 

ประเภท พื้นที่ (ไร) รอยละ 

ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแหง              3,310,771                      52.75  

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันสูง                  97,195                      1.54  

ดินในพ้ืนท่ีราบลุม              2,466,298                      39.29  

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด                 37,171                       1.54  

กลุมชุดดินผสม                 364,891                       0.59  

ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมยมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 368,229 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 

218,307 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,591,905 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด

บุรีรัมย เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ป

ขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดบุรีรัมยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 0.37 

ซึ่งมผีลทําใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพิ่มข้ึนเปน 1,679,339 คน รายละเอียดแสดงใน

ตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดบุรีรัมย 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 1,591,905 

2565 1,620,532 

2570 1,649,674 

2575 1,679,339 

2580 (อนาคต 20 ป) 1,709,539 

ที่มา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  

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

 ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดบุรีรัมย (GPP) มีมูลคาเทากับ 82,064 ลานบาท อยูในลําดับที่ 32 

ของประเทศ และลําดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 75.84 

และภาคเกษตรรอยละ 24.16 โดยมีรายไดเฉลี่ย 15,382 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมยมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 368,229 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 

218,307 ครัวเรือน หรือรอยละ 59.29 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดบุรีรัมย 

ดังแสดงในตารางท่ี 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป                    359                     373                     372  

ขาวนาปรัง                    483                     424                     469  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว                    -                     -                     -  

มันสําปะหลัง                  4,036                   3,928                   3,962  

ออย                 11,090                  10,000                   9,520  

ยางพารา                    198                     206                     227  

ปาลมน้ํามัน                   1,117                    1,174                    1,135  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจบุัน 

2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

 จังหวัดบุรีรัมยอยูในพื้นท่ีลุมน้ําใหญ คือ ลุมน้ํามูล แบงเปนลุมน้ํายอยสําคัญๆ ได 10 ลุมน้ํา (ไมรวมพื้นที่สวน

นอยบางสวนของลุมนํ้าปราจีนบุรี) ดังรปูที ่2-1 ประกอบดวย 

1. แมน้ํามูล อยูทางตอนเหนือของจังหวัด ไหลผานทองที่อําเภอคูเมือง พุทไธสง สตึก แคนดง มี เปน

แหลงน้ําสําคัญในการอุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

2. ลําน้ําชี เปนลําน้ําแบงเขตจังหวัดบุรีรัมย และสุรินทร อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด ไหลผานทองที่

อําเภอประโคนชัย พลับพลาชัย กระสัง และอําเภอสตึก 

3. ลําปลายมาศ ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา สูทางตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดบุรีรัมย ผานอําเภอปะ

คํา นางรอง ลําปลายมาศ แลวไหลลงสูแมนํ้า 

4. ลํานางรอง เกิดจากเทือกเขาทางดานทิศใตของจังหวัดบุรีรัมยไหลผานอําเภอโนนดินแดง นางรอง ไป

บรรจบกับลําปลายมาศตอนกลางของจังหวัด   

5. ลําปะเทีย เกิดจากเทือกเขาทางดานทิศใตของจังหวัดเชนเดียวกัน ไหลผานอําเภอละหานทราย 

นางรอง ไปบรรจบกับลําปลายมาศ 

6. ลําพังชู ไหลผานอําเภอนาโพธิ์ พุทไธสง 

7. ลําจักราช ไหลผานอําเภอหนองก่ี หนองหงส 

8. ลําหวยแอก ไหลผานอําเภอบานใหมไชยพจน   

9. ลําสะแทด ไหลผานอําเภอนาโพธิ์ บานใหมชัยพจน พุทไธสง 

10. ลําตะโคง ไหลผาน อําเภอบานดาน คูเมือง ลําปลายมาศ แคนดง สตึก หวยราช ประโคนชัย เมือง

บุรีรัมย 
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รูปที ่2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดบุรีรัมย 
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีในปจจุบัน 

 จังหวัดบุรีรัมย มีการพัฒนาโครงการชลประทานท่ีเปนทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมี

โครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ท่ีดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 497 แหง  สามารถเก็บกักน้ําได 

408.40 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 435,883 ไร รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บนํ้า

  - จํานวน (แหง) 1 12              191             204             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 185.66         105.48         68.79           359.93          

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 139180 65,982         31,173         236,335        

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) 0 -             7                7                 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -             -             4.15            4.15             

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 0 -             2,985           2,985           

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) 1 3                174             178             

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 12910 384            27,003         40,297          

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) 0 1                2                3                 

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 0 9,440.00      -              9,440           

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แหง) 0 1                69               70               

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 0 2,000          125,970        127,970        

6.ระบบสงนํ้า

  - จํานวน (แหง) 0 -             -              -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 0 -             -              -              

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แหง) 0 -             1                1                 

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 0 -             500             500             

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แหง) 0 3                31               34               

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -             44.31           44.31           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร ) 0 18,356         18,356          

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 2                20              475             497             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 185.66        105.48        117.26         408.40         

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 152,090       77,806        205,987       435,883         
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ ในปจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย  
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญในจังหวัดบุรีรัมย 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เร่ิม เสร็จ

1 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลํานางรอง 2523 2534

 - อางเก็บนํ้าลํานางรอง โนนดินแดง โนนดินแดง 121.41 83,702         2523 2525

   งานจัดระบบนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าลํานางรอง โคกวาน ละหานทราย 2559 2559

 - อางเก็บนํ้าคลองมะนาว โนนดินแดง โนนดินแดง 2.85 446            2522 2522

 - อางเก็บนํ้าลําปะเทีย หนองแวง ละหานทราย 25.40 29,777         2525 2527

 - อางเก็บนํ้าลําจังหัน สําโรงใหม ละหานทราย 36.00 25,255         2529 2534

 - คูนํ้าและอาคารประกอบโครงการลํานางรอง(ระยะ2) โคกวาน ละหานทราย 2558 2558

2 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษามูลกลาง 2552 2556

 - ฝายยางบานเขวา ปะเคียบ คูเมือง 7.80 12,910         2533 2535

รวม 193.46    152,090       

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 

ตารางที่ 2-3 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดบุรีรัมย 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เร่ิม เสร็จ

1 อางเก็บนํ้าหวยจระเขมาก บานบัว เมือง 26.02 9,990          2505 2506

2 อางเก็บนํ้าหวยตลาด เสม็ด เมือง 27.82 15,141         2494 2498

3 อางเก็บนํ้าหวยสวาย สองช้ัน กระสัง 13.55 9,412          2513 2520

4 อางเก็บนํ้าหวยเมฆา บึงเจริญ บานกรวด 4.07 2,577          2525 2525

5 อางเก็บนํ้าหนองทะลอก นางรอง นางรอง 3.43 2,465          2495 2495

6 อางเก็บนํ้าหวยข้ีหนู ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ 1.59 201            2504 2504

7 อางเก็บนํ้าหวยนอย โคกสะอาด ลําปลายมาศ 1.20 760            2496 2496

8 อางเก็บนํ้าหวยใหญ โคกสะอาด ลําปลายมาศ 1.31 1,197          2500 2500

9 อางเก็บนํ้าหวยยาง ดอนอะราง หนองก่ี 13.80 2543 2546

10 อางเก็บนํ้าลําตะโคง หัวฝาย แคนดง 7.53 24,239         2550 2550

11 อางเก็บนํ้าหวยตาเขียว หนองไมงาม บานกรวด 1.90 2546 2546

12 อางเก็บนํ้าหวยตะโก จันทบเพชร บานกรวด 3.25 2547 2549

โครงการระบบสงนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าหวยตะโก จันทบเพชร บานกรวด 2,318          2556 2558

13 ประตูระบายนํ้าลําพังชู บานดู นาโพธ์ิ 9,440          2535 2535

14 ฝายบานยางนอย บานยาง พุทไธสง 2535 2536

15 ฝายบานไพศาล ไพศาล ประโคนชัย 384            2535 2535

16 ฝายหินท้ิงบานกุดชุมแสง สตึก สตึก 2550 2550

17 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโคกสวาง หัวฝาย แคนดง 2,000          2558 2559

18 ขุดลอกแหลงนํ้าและระบบกระจายนํ้าหนองโดน หนองโดน ลําปลายมาศ 0.47 2558 2559

19 ขุดลอกอางเก็บนํ้าทุงใหญหนองโดนพรอมอาคาร

ประกอบเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผลิตพันธขาวหอม

มะลิ105พระราชทาน

หนองโดน ลําปลายมาศ 2558 2558

รวม 105.95    80,124        

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง
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2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดบุรีรัมย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที ่ 2-3 พบวาพื้นที่

ประมาณรอยละ 32 มีปญหาภัยแลงในระดับต่ํา บริเวณอําเภอบานกรวด ประโคนชัย พุทไธสง กระสัง มีพื้นที่เสี่ยงภัย

แลงปานกลางประมาณรอยละ 67 บริเวณอําเภอโนนดินแดง หนองก่ี โนนสุวรรณ ปะคํา ละหานทราย หนองหงส 

นางรอง ชํานิ ประโคนชัย พลับพลาชัย กระสัง หวยราช บานดาน ลําปลายมาศ คูเมือง แคนดง สตึก บานใหมไชย

พจน นาโพธิ์ และมีพ้ืนที่อีกรอยละ 0.6 โดยเฉพาะพื้นที่ ๆ หางไกลแหลงน้ําที่เปนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงระดับสูง ในเขต

อําเภอลําปลายมาศ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  
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รูปท่ี 2-3 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดบุรีรัมย 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดบุรีรัมย แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุมน้ํา

ตอนบนและลําน้ําสาขาตาง ๆ  และอุทกภัยที่เกิดในพ้ืนที่ราบลุม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจากการที่มี

ฝนตกหนักและน้ําปาไหลหลากจากตนน้ําลงมามากจนลําน้ําสายหลักไมสามารถระบายน้ําไดทัน  ใหเกิดนํ้าหลาก

อยางรวดเร็ว ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเสนทางคมนาคมขาวงทางน้ํา และมีอาคารระบายน้ําไมเพียงพอ เชนพื้นที่

อุทกภัยบริเวณอําเภอชําน ิเปนตน โดยสวนลักษณะท่ีสองจะเกิดบริเวณท่ีเปนพื้นที่ราบลุมที่มีแมน้ําสายหลักไหลผาน 

แมน้ําสายหลักมีความสามารถระบายน้ําไมเพียงพอ เมื่อปริมาณน้ําหลากจากพื้นที่ลุมน้ําตอนบนท่ีไหลผานพ้ืนท่ีราบ

ลุมตอนลางเกิดการเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่สองขางของลําน้ํา พ้ืนที่ที่เกิดน้ําทวมประจํา  

 จากขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมซ้ําซากของจังหวัดบุรีรัมย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดมีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวมซ้ําซากนอยและเสี่ยง

ปานกลาง และมีพื้นท่ีเสี่ยงสูงเล็กนอย โดยความเสี่ยงและความรนุแรงจะอยูริมสองฝงแมนํ้ามูล แมน้ําลําปลายมาศ ที่

ราบลุมหวยราชบริเวณอําเภอเมืองบุรีรมัย ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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รูปท่ี 2-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซ้ําซาก จังหวัดบุรีรัมย 

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

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปน

ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง ความเสียหาย โดย

ครอบคลุมปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรกุล้ํา รวมถึงการรองรับพื้นที่สําคญั เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดบุรีรัมยมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

จํานวน 1 พื้นท่ี ไดแกพ้ืนที่ประสบปญหาเสี่ยงภัยทวมและแลง มีพื้นท่ีประมาณ 9,132,160 ไร อยูทางตอนบน และ

ตอนกลางของจังหวัด ไปตามลําน้ํามูล ครอบคลุมอําเภอบานใหมไชยพจน อําเภอพุทธไธสง อําเภอคูเมือง อําเภอ

แคนดง และอําเภอสตึก และตอนกลางของจังหวัด ครอบคลุมอําเภอ อําเภอลําปลายมาศ อําเภอหวยราช อําเภอ

กระสัง อําเภอชํานิ อําเภอพลับพลาชัย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองบุรีรัมย ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 

 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบทั้งภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดนครราชสีมา ตองมีการบูรณา

การรวมกันทุกภาคสวน ทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน การอนุรักษฟนฟูปาไมตนน้ํา การจัดทํา

แหลงนํ้าชุมชน ตาง ๆ โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยการจัดทําแหลงเก็บ

กักน้ําทางตอนบนและลําน้ําสาขาตาง ๆ ซึ่งสามารถแกไขปญหาไดทั้งภัยแลงและน้ําทวม ในพื้นที่เพาะปลูกมุงเนน

การพัฒนาระบบกระจายน้ํา รวมถึงการเก็บน้ําในลําน้ํา ซึ่งมีทั้งโครงการท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับ

ความสําคัญตอไป 
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รปูที่ 2-5 พ้ืนที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความตองการใชน้ํา 

 การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบปริมาณน้ําที่ตองการสําหรับ

กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ําทั้งหมด และเมื่อนําไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุน และการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหา และนําไป

ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม ทั้งมาตรการใชสิ่งกอสราง และการบริหาร

จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดบุรีรัมยครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ําจากกิจกรรมหลักที่

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 ความตองการใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในปจจุบัน เทากับ 87.16 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิม

เปน 88.72  90.32 และ 93.60 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงท้ังในเขตชลประทานและ

นอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ซึ่งฤดูฝน

เพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ สวนฤดูแลงพื้นท่ีเพาะปลูกรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีชลประทาน ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรนอก

เขตชลประทานประเมนิจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยรวม

ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรสรุปไดดังนี้ ความตองการใชน้ํา

เพ่ือการเกษตร เทากับ 4,715.50 ลานลูกบาศกเมตร/ป  และความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรจะเพิ่มเปน 4,756.93  , 

4,852.57 และ 4,852.57 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.3 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม

เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ

ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม
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อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพื้นที่ โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป, 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะห

แนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้        

ความตองการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม เทากับ 6.48 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 6.81 , 7.13 และ 7.78    

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

 

ตารางที่ 3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดบุรีรัมย 

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

1 อุปโภค-บริโภค 87.16                88.72                90.32                93.60                

2 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 613.03              654.46              750.09              750.09              

  - นอกเขตชลประทาน 4,102.47            4,102.47            4,102.47            4,102.47            

  - รวม 4,715.50            4,756.93            4,852.57            4,852.57            

3 อุตสาหกรรม 6.48                 6.81                  7.13                  7.78                  

รวม 4,809.14           4,852.47            4,950.02            4,953.95            

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มรีะยะเวลาของการดําเนินแผนงาน

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 ที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water Security) เพ่ือ

เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”   

โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 

2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 

4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานตามศกัยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 

3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

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

4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา , บุรีรัมย , 

ชัยภูม ิ, สุรินทร  มีวิสัยทัศนคอื “ประตูอีสานสูสากล” และมีประเดน็ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1)   การพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด เชน ขาวหอมมะลิ 

และมันสําปะหลัง   

2)   การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑไหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑผาไหม 

รวมทั้งการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืน 

3)   การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

4)   การพัฒนาสินคาและบริการการทองเท่ียว 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย 

 วิสัยทัศนจังหวัดบุรรีัมย คือ “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง 

สังคมสันต ิสุข 9 ดี” มุงสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก สงเสริมการผลิตสินคา

การเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน สงเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการ

ผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

การมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมยใหมีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 

2) สงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 

3) สงเสรมิและพัฒนาผลิตภัณฑไหม 

4) สงเสรมิการคาขายชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 

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 
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4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที 

- เปนโครงการพระราชดําริ 

- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรตาง ๆ  

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนที่ (Area Base) 

- 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   

 จังหวัดบุรีรัมย มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มศีกัยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.

2561 – พ.ศ.2580) ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 148 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ และ 

ขนาดเล็ก 143 โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 86.71             

ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 97,460 ไร ใชวงเงินรวม 5,785.30 ลานบาท ดังแสดงตาม

ตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดบุรีรัมย 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                3                -              5                

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 7.80             -              -              7.80             

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 6,500           68,000         -              74,500         

  - วงเงิน (ลานบาท) 731.3300      1,650.0000    -              2,381.3300    

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 134             9                -              143             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 71.87           2.91             -              74.78           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 22,960         -              -              22,960         

  - วงเงิน (ลานบาท) 3,278.9700    125.0000      -              3,403.9700    

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 136             12               -              148             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 79.67           2.91            -              82.58           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 29,460         68,000         -              97,460         

  - วงเงิน (ลานบาท) 4,010.3000    1,775.0000    -              5,785.3000    

ขนาดโครงการ

แผนพัฒนาระยะ 20 ป(2561-2580)

 

 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 และยุทธศาสตรที่ 6 เปนจํานวน 79 

43 และ 21 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2 อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการ

ประเภทอางเก็บนํ้า มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดท้ัง

การขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
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ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ -            -                     -            -            -            -            -            -            

ขนาดกลาง 5               2,381.3300           -            -            -            -            5.0000        2,381.3300   

ขนาดเล็ก 79             1,725.9700           43             1,100.0000   21.0000      578.0000     143.0000     3,403.9700   

รวม 84             4,107.3000           43             1,100.0000   21.0000      578.0000     148.0000     5,785.3000   

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร ท่ี 2

(การสรางความม่ันคงของนํ้า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร ท่ี 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)

ยุทธศาสตร ท่ี 6

(การบริหารจัดการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที ่4 

จังหวัดบุรีรัมย                                                                                                                                                     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-6 

 
 

รูปที ่4-1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดบุรีรัมย 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที ่4 

จังหวัดบุรีรัมย                                                                                                                                                     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-7 

ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดบุรีรัมย  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1

โครงการระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าหวยยาง จังหวัด

บุรีรมัย
ดอนอะราง หนองก่ี

6,500       - 2563 2565 381.3300 

2

โครงการประตูระบายนํ้าบานทามวง จังหวัด

บุรีรมัย
ทามวง สตึก

- 8.63        2563 2564 350.0000 

3

โครงการผันนํ้าจากแหลงเก็บกักนํ้าใกลเคียงเพ่ือ

มาเติมอางเก็บนํ้าลํานางรอง
โนนดินแดง โนนดินแดง

68,000 - 2566 2569 750.0000 

4

ระบบผันนํ้าสวนเกินจากอางฯลําปะเทยี ลงสูอาง

ฯลําจังหนั
หนองแวง ละหานทราย

- 3.30        2567 2568 400.0000 

5 โครงการแกไขปญหาอุทกภัยลุมนํ้าลําปลายมาศ หินโคน ชํานิ -          - 2566 2569 500.0000 

รวม 74,500 11.93      2,381.3300  

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

ลาํดบัที ชอืแผนงาน / โครงการ / รายการ ตาํบล อาํเภอ พ.ท.ชลประทานมรีะบบสง่นาํ (ไร)่ ความจุ(ลา้น ลบ.ม.) ปีเริมกอ่สร้าง ปีจบการกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างทงัโครงการ(ลา้นบาท)

1 ประตูระบายนํ้าลําปลายมาศ บานโคกง้ิว ปะคํา ปะคํา - 0.18 2561 2561 25.0000

2 ฝายบานจันดุม จันดุม พลับพลาชัย - 0.05 2561 2561 16.1925

3 ฝายบานเกา สายตะกู บานกรวด - 0.13 2561 2561 6.7774

4 ประตูระบายนํ้าลําปลายมาศ บานโคกมะมวง โคกมะมวง ปะคํา - 0.18 2562 2562 22.0000

5 ประตูระบายนํ้าลําปลายมาศ บานหนองนํ้าขุน 1 หนองบัว ปะคํา - 0.18 2562 2562 22.0000

6 แกมลิงบานโคกเขาพรอมอาคารประกอบ โคกมะมวง ปะคํา - 0.40 2562 2562 25.0000

7 ฝายบานกานเหลือง กานเหลือง นางรอง - 0.07 2562 2562 20.0000

8 ฝายหวยทางชาง ทุงวัง สตึก - 0.04 2562 2562 10.0000

9 ฝายหวยคลองปูน จรเขมาก ประโคนชัย - 0.12 2562 2562 25.0000

10 ฝายหวยสายตะกู สายตะกู บานกรวด - 0.60 2562 2562 15.0000

11 ประตูระบายนํ้าลําปลายมาศ บานหนองตาสี ทรัพยพระยา  นางรอง - 0.25 2563 2563 25.0000

12 ประตูระบายนํ้าลําปลายมาศ บานโคกยาง ทรพัยพระยา นางรอง - 0.25 2563 2563 25.0000

13 ประตูระบายนํ้าลําปลายมาศ บานโพธ์ิทอง ชุมแสง นางรอง - 0.25 2563 2563 25.0000

14 อาคารระบายนํ้า ฝายบานสุขสําราญ หูทํานบ ปะคํา - 0.00 2563 2563 8.0000

15 ฝายบานตะแบก   ขนาดสันฝาย ยาว  39.98  เมตร หนองใหญ สตึก - 0.05 2563 2563 15.0000

16 ฝายบานโนนศิลา ขนาดสันฝาย ยาว 35   เมตร เขาคอก ประโคนชัย - 0.08 2563 2563 20.0000

17 ปรับปรุงฝายปะคํา โคกมะมวง ปะคํา - 0.20 2564 2564 40.0000

18 ฝายหวยสมอ ขนาดสันฝาย ยาว  39.98   เมตร บานไทร ประโคนชัย - 0.06 2563 2563 15.0000

19 ฝายบานเกา จรเขมาก ประโคนชัย - 0.07 2564 2564 15.0000

20 แกมลิงบานบุยายเกตุพรอมอาคารประกอบ ทรพัยพระยา นางรอง - 0.50 2566 2566 30.0000

21 แกมลิงบานโคกสะอาดพรอมอาคารประกอบ ทรพัยพระยา นางรอง - 0.50 2567 2567 30.0000

22 อางเก็บนํ้าคลองปาโจด ถาวร เฉลิมพระเกียรติ - 0.10 2564 2564 20.0000

23 ระบบสงนํ้าฝายบานหนองแคน สนามชัย สตึก - 0.07 2567 2567 15.0000

24 ฝายลําตะโคง วังหนือ บานดาน - 0.05 2564 2564 25.0000

25 ประตูระบายนํ้าบานจังหรีด ดอน ปกธงชัย 150 0.68 2562 2562 20.0000

26 ประตูระบายนํ้าอาจารยพุฒ กระโทก โชคชัย 150 0.58 2562 2562 20.0000

27 ฝายบานพะโค ทาลาดขาว โชคชัย 120 2.13 2563 2563 6.0000

28 ฝายทาลาดขาว ทาลาดขาว โชคชัย 150 2.42 2563 2563 6.0000

29 ฝายบานทาอาง ทาลาดขาว โชคชัย 120 2.25 2563 2563 3.0000

30 ฝายตะกุดใหญ ทาอาง โชคชัย 150 2.13 2563 2563 3.0000

31 ฝายบานหนองไผพัฒนา ทาอาง โชคชัย 120 2.40 2563 2563 3.0000

32 ฝายบานกุดโบสถ ทาอาง โชคชัย 150 2.31 2563 2563 2.0000

33 แกมลิงลําชงโคพรอมอาคารประกอบ หนองระเวียง เมือง 120 2.15 2563 2563 10.0000

34 ปรับปรุงฝายยางลําเชียงสา สะแกราช ปกธงชัย 350 20.00 2563 2563 65.0000

35 ปรับปรุงอาคารบังคับนํ้าบานปาตะแบก ตูม ปกธงชัย 120 0.00 2564 2564 25.0000

36 ปรับปรุงระบบสงนํ้าฝายลําเชียงสา สะแกราช ปกธงชัย 120 0.00 2564 2564 10.0000

37 ประตูระบายนํ้าปรางคพะโค พลับพลา โชคชัย 120 0.62 2564 2564 25.0000

38 ระบบสงนํ้าบานพุปลาไหล สุขเกษม ปกธงชัย 150 0.58 2564 2564 50.0000

39 ประตูระบายนํ้าบานประดากุด พลับพลา โชคชัย 120 0.43 2564 2564 20.0000

40 ประตูระบายนํ้าบานโคงยาง พลับพลา โชคชัย 150 0.51 2564 2564 20.0000  
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดบุรีรัมย (ตอ) 

ลาํดบัที ชอืแผนงาน / โครงการ / รายการ ตาํบล อาํเภอ พ.ท.ชลประทานมรีะบบสง่นาํ (ไร)่ ความจุ(ลา้น ลบ.ม.) ปีเริมกอ่สร้าง ปีจบการกอ่สร้าง คา่กอ่สร้างทงัโครงการ(ลา้นบาท)

41 ประตูระบายนํ้าบานพลับพลา พลับพลา โชคชัย 120 0.39 2564 2564 20.0000

42 แกมลิงหนองบงพรอมอาคารประกอบ ทาจะหลุง โชคชัย 120 2.15 2564 2564 60.0000

43 แกมลิงลํานางแกวพรอมอาคารประกอบ ตะขบ ปกธงชัย 120 2.15 2564 2564 60.0000

44 ระบบสงนํ้าบานจังหรีด ดอน ปกธงชัย 120 0.00 2565 2565 50.0000

45 ปรับปรุงอาคารบังคับนํ้าคลอง LMC ลําพระเพลิง ตะขบ ปกธงชัย 150 0.00 2565 2565 100.0000

46 คลองผันนํ้าเช่ือมบานส่ีเหล่ียม-ลําหวยโสนราช ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย 250 - 2563 2563 50.0000

47 คลองผันนํ้าเช่ือมบานจะบกเค็ง-บานไสยา โคกตูม ประโคนชัย 250 - 2563 2563 49.0000

48 คลองเช่ือมลําหวยโสนราช เมืองฝาง เมือง 100 - 2563 2563 19.0000

49 คลองผันนํ้าเช่ือมบานเยยสะแก-อางเก็บนํ้าหวยตลาด  เสม็ด  เมือง 100 - 2563 2563 25.0000 

50 คลองผันนํ้าเช่ือมบานโคกยาง-บานโคกเห็ด  อีสานเขต  เฉลิมพระเกียรติ 250 - 2563 2563 140.0000

51 คลองผันนํ้าเช่ือมบานราษฎรนิยม-บานจะบกเค็ง  โคกตูม  ประโคนชัย 250 - 2563 2563 160.0000

52

คลองผันนํ้าเช่ือมโครงการผันนํ้าลปะเทียอางหวย

ตลาด-อางเก็บนํ้าสนามบิน

 บานไทร  ประโคนชัย 250 - 2563 2563 45.0000

53 ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าลําปลายมาศและระบบสงนํ้า  บานยาง  ลําปลายมาศ  - - 2564 2564 80.0000

54 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอางเก็บนํ้าสนามบิน  บานไทร  ประโคนชัย  - 0.90 2563 2563 50.0000

55

เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าหวยสวาย 

ดินขุดลอก 0.45 ลาน ลบ.ม.

กระสัง กระสัง  - - 2563 2563 35.0000

56

เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าบานปรือ  

ดินขุดลอก 0.30 ลาน ลบ.ม.

บานปรือ กระสัง  - 0.60 2563 2563 20.0000

57

ระบบระบายนํ้าลําหวยพลับพลาทางระบายนํ้าขนาด 

3x3 เมตร 3 ชอง จํานวน 3 แหงพรอมขดุลอก

จนัดุม พลับพลาชัย  - - 2563 2563 49.0000

58

ระบบระบายนํ้าหวยตะแบกทางระบายนํ้าขนาด 3x3 

เมตร 3 ชอง จํานวน 3 แหง พรอมขุดลอก

จนัดุม พลับพลาชัย  - - 2563 2563 50.0000

59

ระบบระบายอางเก็บนํ้าหวยสวายปองกันอุทกภัยและ

ภัยแลง  ทางระบายนํ้าขนาด 3x3 เมตร 2 ชอง จํานวน

 5 แหง พรอมขุดลอก

กระสัง กระสัง 300 0.50 2563 2563 50.0000

60

อาคารบังคับนํ้าเม่ืองไผพรอมระบบกระจายนํ้า ขนาด 

3x3 เมตร จํานวน 3 ชอง

เมืองไผ กระสัง 250 0.25 2563 2563 20.0000

61

อาคารบังคับนํ้าบานโคกเจริญ ขนาด 3x3 เมตร จํานวน

 4 ชอง

จนัดุม พลับพลาชัย - 0.20 2563 2563 18.0000

62 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าสตึงทะงาย หนองเต็ง กระสัง 250 0.80 2564 2564 30.0000

63

อาคารบังคับนํ้าบานสําโรงพรอมอาคารประกอบและ

ระบบกระจายนํ้า ขนาด 3x3 เมตร จํานวน 2 ชอง

กระสัง กระสัง 200 0.25 2563 2563 12.0000

64 คลองเช่ือมหวยโสนราช  ขนาด2x2 ระยะทาง 400 ม.. เมืองฝาง เมือง - 0.00 2563 2563 19.0000

65

อาคารบังคับนํ้าบานโคกกลาง ขนาด 3x3 เมตร จํานวน

 3 ชอง

โคกกลาง ลําปลายมาศ - 0.25 2563 2563 50.0000

66

อาคารบังคับนํ้าบานหนองแขมพรอมอาคารประกอบ

และระบบกระจายนํ้า ขนาด 3x3 เมตร จํานวน 2 ชอง

กระสัง กระสัง 150 0.30 2563 2563 15.0000

67

เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าตะโกรี  ดิน

ขุดลอก 0.45 ลาน ลบ.ม.

สําโรง พลับพลาชัย - - 2563 2563 30.0000

68

เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าอางเก็บนํ้าหวยข้ีหนู 

ปริมาณดินขุด 1.43 ลาน ลบ.ม.

ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ - 0.15 2563 2563 50.0000

69

อาคารบังคับนํ้าบานยางพรอมระบบสงนํ้า ทอ Box 3 

ชอง พรอมขุดลอก

บานยาง ลําปลายมาศ 150 0.40 2563 2563 15.0000

70

อาคารบังคับนํ้าบานหนองตาดพรอมระบบสงนํ้า  ทอ 

Box 3 ชอง พรอมขดุลอก

บานยาง ลําปลายมาศ 150 0.25 2563 2563 15.0000

71

อาคารบังคับนํ้าบานหวยศาลาพรอมระบบสงนํ้า ขนาด 

3x3 เมตร จํานวน 3 ชอง

หนองบัวโคก ลําปลายมาศ 200 0.25 2563 2563 12.0000

72

อาคารบังคับนํ้าบานยางใหมพรอมระบบสงนํ้า ทอ Box

 3 ชอง พรอมขุดลอก

บานยาง ลําปลายมาศ 200 0.30 2563 2563 20.0000

73

อาคารบังคับนํ้าบานยางพัฒนาพรอมระบบสงนํ้า ทอ 

Box 3 ชอง พรอมขุดลอก

บานยาง ลําปลายมาศ 250 0.35 2563 2563 15.0000

74

อาคารบังคับนํ้าบานจานพรอมระบบกระจายนํ้า  ขนาด

 3x3 เมตร จาํนวน 3 ชอง

ชุมแสง กระสัง 150 0.25 2563 2563 20.0000

75

อาคารบังคับนํ้าทุงสวางพรอมระบบกระจายนํ้า  ขนาด

 3x3 เมตร จาํนวน 2 ชอง

สูงเนิน กระสัง 200 0.45 2563 2563 20.0000

76

อาคารบังคับนํ้าบานหวยตะเคียนพรอมระบบสงนํ้า ทอ

 Box 3 ชอง พรอมขุดลอก

บานยาง ลําปลายมาศ 150 0.30 2563 2563 15.0000

77

อาคารบังคับนํ้าบานปญจคามพรอมขดุลอก ทอ Box 3

 ชอง พรอมขุดลอก

โคกกลาง ลําปลายมาศ - 0.30 2563 2563 15.0000

78

อาคารบังคับนํ้าบานบุพรอมระบบกระจายนํ้า  ขนาด 

3x3 เมตร จํานวน 2 ชอง

ลําดวน กระสัง 250 0.45 2563 2563 15.0000

79

อาคารบังคับนํ้าบานหนองลุมปุกพรอมระบบกระจายนํ้า

 ขนาด ทอ Ø 1 เมตร จํานวน 1 ชอง

ลําไทรโยง นางรอง 150 0.25 2563 2563 25.0000

80

อาคารบังคับนํ้าบานหัวสะพานแหงท่ี 2 ขนาด 3x3 

เมตร จํานวน 3 ชอง

ชอผกา ชํานิ - 0.25 2563 2563 30.0000
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81

อาคารบังคับนํ้าบานดงยายเภาพรอมระบบสงนํ้า ขนาด

 2-6.00x5.00 เมตร

นิคม สตึก 2,000 0.25 2563 2563 50.0000

82

แกมลิงหนาฝายโคกสะอาด ปริมาณดินขุด 0.35 ลาน 

ลบ.ม

หินโคน ลําปลายมาศ 200 0.80 2563 2563 12.0000

83 แกมลิงบานยาง ปริมาณดินขุด 0.25 ลาน ลบ.ม บานยาง ลําปลายมาศ 250 0.70 2563 2563 9.0000

84

แกมลิงบานตะโก ความจุ 0.15 ลาน ลบ.ม. ทอ Ø 1 

เมตร จํานวน 1 แหง

อิสาณเขต เฉลิมพระเกียรติ - 0.00 2563 2563 8.0000

85 แกมลิงบานราษฏรนิยม  ความจุ 0.1 ลาน ลบ.ม. โคกตูม ประโคนชัย - 0.00 2563 2563 7.0000

86

แกมลิงหนองโสน ความจุ 0.10 ลาน ลบ.ม. ทอ Ø 1 

เมตร จํานวน 2 แหง ทอ Ø 1.5x1.5 เมตร จํานวน 1 

แหง

หนองโสน นางรอง - 0.00 2563 2563 5.0000

87

แกมลิงหนาฝายบานแทนพระ ปริมาณดินขุด 0.30 ลาน

 ลบ.ม.

หนองคู ลําปลายมาศ 200 0.80 2563 2563 10.0000

88

แกมลิงสวายสอพรอมอาคารประกอบและระบบสงนํ้า 

ปริมาณดินขุด 0.1 ลาน ลบ.ม.อาคารขนาด 3x3 ม. 

จํานวน 2ชอง 1 แหง

สะแกโพรง เมือง 250 0.60 2563 2563 15.0000

89

แกมลิงพวงหนองกโตวาพรอมอาคารประกอบและ

ระบบสงนํ้า   ความจุ 0.45 ลาน ลบ.ม.

ปราสาท บานดาน 250 0.90 2563 2563 30.0000

90 แกมลิงตะแบงรังโคม  ความจุ 0.58 ลาน ลบ.ม. สะเดา พลับพลาชัย - - 2563 2563 30.0000

91

แกมลิงบานตาเปานํ้าออมพรอมอาคารประกอบและ

ระบบสงนํ้า  ความจุ 0.10 ลาน ลบ.ม.

หวยสําราญ กระสัง 150 0.25 2563 2563 6.0000

92

โครงการแกไขปญหาภัยแลงอําเภอหนองหงส ขนาด 

3x3 เมตร จํานวน 2 ชอง จาํนวน 2 แหง

หวยหิน หนองหงส - 2563 2563 50.0000

93
เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางหวยสวาย ระยะที่ 2

กระสัง กระสัง 5,000 - 2563 2563 50.0000

94 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางบานปรือ ระยะที่ 2 บานปรือ กระสัง 500 0.60 2564 2564 50.0000

95 แกมลิงหนาฝายบานกระทุม สูงเนิน กระสัง - - 2564 2564 45.0000

96

เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางบานตารางค ระยะที่

 2

บานปรือ กระสัง - 0.15 2564 2564 30.0000

97 ปรับปรุงทํานบดินอางเก็บนํ้าคลองหิน ลํานางรอง โนนดินแดง 1,500 - 2564 2564 10.0000 

98 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าบานกระนัง บานปรือ กระสัง - 0.80 2564 2564 10.0000

99 เพ่ิมประสิทธิภาพบานสุขวัฒนาพรอมอาคารประกอบ ชุมแสง สตึก - 0.85 2564 2564 18.0000

100 อาคารบังคับนํ้าบานคอกพรอมระบบกระจายนํ้า เขาคอก ประโคนชัย 150 0.25 2564 2564 30.0000

101

อาคารบังคับนํ้าบานหนองกระตายพรอมระบบกระจาย

นํ้า

ประทัดบุ ประโคนชัย 150 0.25 2564 2564 20.0000

102 อาคารบังคับนํ้าบานโคกตูมพรอมระบบกระจายนํ้า โคกตูม ประโคนชัย 200 0.25 2564 2564 18.0000

103 แกมลิงบานโคกเพชรพรอมอาคารประกอบ สูงเนิน กระสัง 150 0.15 2564 2564 25.0000

104 คลองสงนํ้าบานเสม็ด หนองเต็ง กระสัง 150 0.10 2564 2564 5.0000

105
อาคารบังคับนํ้าบานหนองไมงามพรอมระบบกระจายนํ้า

หนองไมงาม บานกรวด 200 0.30 2564 2564 6.0000

106 อาคารระบายนํ้าศิลาชัย(เกษตร) อีสาณ เมือง - 0.20 2564 2564 15.0000

107

งานเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าอางเก็บนํ้าหนอง

ทะลอก (ระยะที่2)

นางรอง นางรอง - 1.50 2564 2564 40.0000

108 อาคารบังคับนํ้าบานดาน-ระหานพรอมอาคารประกอบ บานดาน แคนดง - 0.30 2564 2564 50.0000

109 แกมลิงกุดทะเลพรอมอาคารประกอบ ปะเคียป คูเมือง - 0.45 2564 2564 15.0000

110 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าบานตารางค บานปรือ กระสัง - 0.15 2564 2564 17.0000

111 ปรับปรุงคลองสงนํ้าสาย LMC อางเก็บนํ้าลําตะโคง หัวฝาย แคนดง 400 - 2564 2564 5.0000

112

เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางบานกระนัง ระยะท่ี

 2

บานปรือ กระสัง - -
2564 2564

20.0000 

113
ปรับปรุงทํานบดินและระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าเขาประทุน

ลํานางรอง โนนดินแดง 170 0.80 2565 2565 30.0000

114

ปรับปรุงทํานบดินและอาคารระบายนํ้าอางเก็บนํ้าบาน

ปรือ

บานปรือ กระสัง - - 2565 2565 4.0000

115
ปรับปรุงระบบสงนํ้า โครงการสถานีสูบนํ้าลําปลายมาศ

บานยาง ลําปลายมาศ - 0.10 2565 2565 2.0000

116 เพ่ิมประสิทธิภาพหนองทํานบยาวบานแซะซอ สนวน หวยราช - - 2565 2565 4.0000

117 เพ่ิมประสิทธิภาพสระสาธารณะบาน โคกกลัน สนวน หวยราช - 0.20 2565 2565 10.0000

118 เพ่ิมประสิทธิภาพสระสาธารณะบานหนองโพธ์ิ สนวน หวยราช - 0.10 2565 2565 8.0000

119 เพ่ิมประสิทธิภาพหนองบัว สนวน หวยราช - 0.20 2565 2565 6.0000

120 เพ่ิมประสิทธิภาพหนองนํ้าบานหนองโพธ์ิ ม.10 สนวน หวยราช - 0.15 2565 2565 5.0000  
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดบุรีรัมย (ตอ) 
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121 เพ่ิมประสิทธิภาพหนองตะโกวา ม.17 ปราสาท บานดาน - 0.08 2565 2565 2.0000

122

เพ่ิมประสิทธิภาพลําหวยตลาด บ.สามแวง  ม.1 ถึง บ.

ใหม  ม.5

สามแวง หวยราช - 1.00 2565 2565 25.0000

123 เพ่ิมประสิทธิภาพหนองกงปง ม.3 บ.กระสังพัฒนา โคกเหล็ก หวยราช - 0.08 2565 2565 2.0000

124

งานเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าอางเก็บนํ้าหวย

จระเขมาก (ระยะที่ 2)

บานบัว เมือง - 0.16 2565 2565 4.0000

125

ปรับปรุงระบบระบายนํ้าฝายบานปากชอง อางเก็บนํ้า

ลําปะเทีย ขนาดกวาง 1.75  เมตร สูง 1.75 เมตร 

จํานวน 1 แหง

หนองแวง ละหานทราย - - 2565 2565 30.0000

126

ปรับปรุงระบบระบายนํ้าบานหนองมดแดง ขนาดกวาง

 1.75  เมตร สูง 1.75 เมตร จาํนวน 1 แหง

ตาจง ละหานทราย
- -

2564 2564 15.0000 

127

งานอาคารบังคับนํ้าบานลํานางรอง ขนาดกวาง 1.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร จํานวน 1 แหง

ลํานางรอง โนนดินแดง 950 0.53 2564 2564 10.0000 

128

งานปรับปรุงระบบระบายนํ้าลํามาศนอย 2 ขนาดกวาง

 1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จํานวน 4 แหง

หูทํานบ ปะคํา 1,200 1.35 2564 2564 15.0000 

129

แกมลิงอางฯ คลองหิน พรอมอาคารประกอบ ความจุ 

1.07 ลาน ลบ.ม.

ลํานางรอง โนนดินแดง - 0.09 2564 2564 20.0000 

130

แกมลิงอางฯ คลองโปง พรอมอาคารประกอบ ความจุ 

1.01 ลาน ลบ.ม.

ลํานางรอง โนนดินแดง - 0.09 2564 2564 10.0000 

131

แกมลิงอางเก็บนํ้าเขาลูกชาง พรอมอาคารประกอบ 

ความจุ 0.13 ลาน ลบ.ม.

โนนดินแดง โนนดินแดง - 0.17 2564 2564 10.0000 

132

แกมลิงหนองชลประทาน พรอมอาคารประกอบ ความจุ

 0.50 ลาน ลบ.ม.

ละหานทราย ละหานทราย - 0.05 2564 2564 5.0000 

133

แกมลิงนํ้าอางเก็บนํ้าซับคะนิงพรอมอาคารประกอบ 

ความจุ 0.60 ลาน ลบ.ม.

โนนดินแดง โนนดินแดง - 0.04 2564 2564 15.0000 

134

ปรับปรุงฝายบานหนองไทร ขนาดกวาง 1.00 เมตร สูง

 1.00 เมตร จํานวน 1 แหง

หนองไทร นารอง 1,500 0.50 2564 2564 5.0000 

135 แกมลิงหนองประดู หนองโบสถ นางรอง  - - 2565 2565 15.0000 

136 งานอาคารบังคับนํ้าบานสระแกว หนองตะครอง ละหานทราย  - 0.09 2565 2565 10.0000 

137

งานขุดลอกอางเก็บนํ้าปาไมสหกรณ 1 พรอมอาคาร

ประกอบ

ลํานางรอง โนนดินแดง  - 0.44 2566 2566 10.0000 

138 อาคารบังคับนํ้าบานโนนเพชร  หนองตะครอง  ละหานทราย  - 0.08 2567 2567 2.0000 

139 อาคารบังคับนํ้าบานโคกไมแดง สําโรงใหม ละหานทราย  - 0.55 2567 2567 10.0000 

140

งานขุดลอกอางเก็บนํ้าเขาประทุน พรอมอาคารประกอบ ลํานางรอง โนนดินแดง  - 0.00 2567 2567 15.0000

141 อาคารบังคับนํ้าบานโคกตะครอ  สมปอย  โนนดินแดง  - 0.10 2568 2568 3.0000 

142 อาคารบังคับนํ้าบานโคกใหม  สําโรงใหม  ละหานทราย  - 0.67 2568 2568 10.0000 

143 อาคารบังคับนํ้าบานสระเพลง สูงเนิน สูงเนิน   - 0.30 2562 2562 25.0000  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดบุรีรัมย มีพ้ืนที่ 6,276,289 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรม 4,925,230 ไร หรือประมาณรอยละ 78.47 ของ

พื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพื้นท่ีชลประทานแลว 435,883 ไร หรือประมาณรอยละ 

8.85 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

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

2580) ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 148 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ และขนาดเล็ก 143 

โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 82.58 ลานลูกบาศกเมตร และจะ

มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน 97,460 ไร รวมเปน 533,343 ไร ใชวงเงินรวม 5,785.30 ลานบาท โดยสามารถสรุปตาม

ระยะดําเนินการไดดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 136 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาด

เล็ก 134 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 76.67 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพ้ืนที่

ชลประทาน 29,460 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,010.30 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 12 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาด

เล็ก 9 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 2.91 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพ้ืนที่

ชลประทาน 68,000 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 1,775.00 ลานบาท 

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

 ไมมีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดบุรีรัมย  

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปจจุบัน

พ้ืนที่ชลปะทานที่เพ่ิมข้ึน

ตามแผนหลักการพัฒนาการ

ชลประทาน 20 ป

รวมพ้ืนที่ชลประทานท้ังหมด

เม่ือส้ินแผน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

6,276,289 4,925,230 435,883 97,460 533,343  

 

 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที ่5 

จังหวัดบุรีรัมย                                                                                                                                                                                 สรุปและขอเสนอแนะ 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพื้นที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่

ดําเนินการอยูในเขตอนุรกัษตางๆ 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จําเปนตองผานกระบวนการสราง

การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน การวางแผน

เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมีความสอดคลองตอเน่ือง การปรับแผนให

เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่

ไดวางไวเปนสําคัญ 

 


