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ค ำน ำ 

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

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

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

 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ท่ี
จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดอุดรธานีต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งท่ี 17 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 103 
องศาตะวันออก จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) 
มีพื้นท่ี 11,034.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,896,392 ไร่ เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเป็นอันดับ 4 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปประกอบไปด้วยภูเขา ท่ีสูง ท่ีราบลุ่ม และพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน มีท่ี
ราบลุ่มประมาณร้อยละ 38 ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 565 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 
อ า เภอ  คือ  อ า เภอ เมื อ ง  อ า เภอ เพ ญ  อ า เภอกุ มภวาป  อ า เภอหนองหาร  อ า เภอบ้ าน ดุง  อ า เภอ 
โนนสะอาด อ าเภอกุดจับ อ าเภอหนองวัวออ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอบ้านผือ อ าเภอสร้างคอม อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอ
ไชยวาน อ าเภอกู่แก้ว อ าเภอนายูง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอหนองแสง อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอทุ่งฝน และ
อ าเภอพิบูลย์รักษ์ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ แสดงขอบเขตการปกครองในรูปท่ี 1-1 
  

 ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้  ติดกับ  จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ  จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดเลย 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพอากาศของ จังหวัดอุดรธานี ไ ด้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใ ต้และลมมร สุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิดฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่
ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึ งปลายเดือนพฤษภาคม 
เนื่องจาก เป็นท่ีราบสูง มีเทือกเขาท่ีติดต่อกันเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าว ในฤดูร้อนและค่อนข้าง
หนาวเย นมากในฤดูหนาว เดือนท่ีมีอากาศอบอ้าวมากท่ีสุดคือ เดือนเมษายน และหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม  
ส่วนฤดูฝนเริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายน  
 จากข้อมูลสถานีตรวจอากาศอ า เภอเมืองอุดรธานีของกรมอุ ตุนิยมวิทยา โดยสามารถสรุป 
ข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศตามตารางท่ี 1-1 
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ตารางที่ 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 จังหวัดอุดรธานี  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 6,896,392 ไร่ ต้ังอยู่ในเขต ลุ่มน้ าโขง และ ลุ่มน้ าชี ดังแสดง 
ในรูปท่ี 1-3  มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้เป็น พื้นท่ีเกษตรกรรม 4,820,984 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 69.91 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็น นาข้าว ประมาณร้อยละ 31.62 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 45.23 
ของพื้นท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-2 และ รูปท่ี 1-2 

1.3.2.   ทรัพยากรดิน 

จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน  
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ทรัพยากรดิน จังหวัดอุดรธานี จ าแนกกลุ่มดินเป็น ดินบนพื้น ท่ีราบลุ่ม  
มีเนื้อที่ร้อยละ 38.84 ของจังหวัด และดินบนพื้นท่ีดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 48.91 ของจังหวัด นอกจากนี้เป็นพื้นท่ีท่ีไม่
สามารถหรือไม่เหมาะสมท่ีจะพัฒนาเพื่อการเกษตรชลประทาน รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  

 

 

 

 

 
 

ตัวแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิอากาศ องศาเอลเอียส 16.4 – 25.0 22.0 

ความช้ืนสัมพัทธ์ เปอร์เอ นต์ 61.0 – 81.0 71.3 

ความเร วลมผิวพื้น กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 2.9 – 3.8 3.5 

อัตราระเหย มิลลิเมตร 116.7 – 179.3 1,642.20 

ปริมาณฝน มิลลิเมตร 882.00-1,909.70 1,460.70 
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ตารางที่ 1-2  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดอุดรธาน ี

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

A0 ไร่นาสวนผสม 3988 0.06 

A1 นาข้าว 2,180,735 31.62 

A2 พืชไร ่ 1,667,245 24.18 

 A3 ไม้ยืนต้น 873,961 12.67 

A4 ไม้ผล 26,761 0.39 

A5 พืชสวน 16,225 0.24 

A7 ปศุสัตว์ 36,138 0.52 

A8 พืชน้ า 11 0.00 

A9 เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 15,920 0.23 

F พื้นท่ีป่าไม้ 860,855 12.48 

M พื้นท่ีเบ ดเตล ด 523,357 7.59 

U พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 429,933 6.23 

W พื้นท่ีน้ า 261,263 3.79 

ที่มา : Agri Map (2561) 

ตารางที่ 1-2 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดอุดรธานี  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 

 

กลุ่มดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 3,373,609 48.91 

ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 654,310 9.48 

ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 2,679,084 38.84 

กลุ่มชุดดิน 68,824 0.99 

พื้นท่ีเบ ดเตล ด 120,566 1.74 
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1.4   สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 1.4.1 ประชากร  

   ป  พ.ศ. 2552 จังหวัดอุดรธานี มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 580,780 ครัวเรือน จ านวนประชากร
รวมท้ังส้ิน 1,583,092 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดอุดรธานี เมื่อท าการค านวณอัตราการ
เจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ป ข้างหน้าโดยใช้ป  พ.ศ.2560 เป็นป 
ฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 0.34 อึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ป ข้างหน้า 
(พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,693,907 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560. ; ข้อมูลป  2560 – 
2580 ค านวณโดยกรมชลประทาน, 2561) 

ตารางที่ 1-4  จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 1,583,092 
2565 1,610,097 
2570 1,637,563 
2575 1,665,497 
2580 (อนาคต 20 ป ) 1,693,907 

 ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลัง ( Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ป   
 (พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

 

 1.4.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้    

 เครื่องช้ีวัดสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในป  พ.ศ. 2559 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุดรธานีมีมูลค่าเท่ากับ 107,524 ล้านบาท อยู่ในล าดับท่ี 23 ของประเทศ และล าดับท่ี 4 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 83.48 และภาคเกษตรร้อยละ 16.52 โดย
มีรายได้เฉล่ียต่อหัวต่อเดือนประมาณ 7,601 บาท  

 1.4.3   สภาพการเกษตร 
 ป  พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานีมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 1,705,668 ครัวเรือน มีจ านวนครัวเรือนเกษตร 
580,780 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.05 ของครัวเรือนท้ังหมด 
 ขนาดท่ีดินถือครองเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ป  พ.ศ. 2560 เฉล่ียครัวเรือนละ 24.37 
ไร่ พืชหลักท่ีปลูก ได้แก่ ข้าวนาป  อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวนาปรัง ยางพารา ถั่วเหลือง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่ว
เขียว และมะนาวเป็นต้น มีแนวโน้มปลูกมันส าปะหลัง ยางพาราเพิ่มข้ึน และลดพื้นท่ีการเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
ถั่วเหลือง อ้อยโรงงานลง ป  พ.ศ. 2558-2560 ของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัดอุดรธานี แสดงได้ดังตารางท่ี 1-5 
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ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558-2560 

 

พืช 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาป ี 365 365 367 

ข้าวนาปรัง 464 449 460 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 620 583 624 

มันส าปะหลัง 3,736 3,626 3,707 

อ้อย 11,250 8,840 9,300 

ยางพารา 203 209 221 

ปาล์มน้ ามัน 996 1,122 978 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 

 จังหวัดอุดรธานีต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าหลัก 2 ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าชี และลุ่มน้้าโขง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ลุ่มน ้าชี (บริเวณต้นน้้าพองและต้นล้าปาว) ซึ่งประกอบด้วยลุ่มน้้าย่อย ดังนี้ 
1) ลุ่มน้้าปาว เกิดจากล้าห้วยสาขาต่างๆ มารวมกันท่ีอ้าเภอหนองหาน อ้าเภอกุมภวาป ีไหลผ่าน อ้าเภอศรี

ธาตุ และอ้าเภอวังสามหมอ ลงสู่เข่ือนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธ์ พื้นท่ีลุ่มน้้าครอบคลมุ อ้าเภอเมือง อ้าเภอหนองแสง 
อ้าเภอกุมภวาป ีอ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม อ้าเภอกู่แก้ว อ้าเภอหนองหาน อ้าเภอไชยวาน อ้าเภอศรีธาตุ อ้าเภอโนน
สะอาด และอ้าเภอวังสามหมอ รวมพื้นท่ีลุ่มน้้า 3,133 ตารางกิโลเมตร  

2) ลุ่มน้้าเสือเต้น เกิดจากล้าห้วยสาขาของเทือกเขารอยต่อระหว่างอ้าเภอโนนสะอาด อ้าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี และอ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไหลลงสู่ล้าห้วยเสือเต้น อ้าเภอโนนสะอาด และไหลลงสู่
ล้าน้้าพองในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น พื้นท่ีลุ่มน้้าครอบคลุม อ้าเภอโนนสะอาด รวมพื้นท่ีลุ่มน้้า 214 ตาราง
กิโลเมตร  

ลุ่มน ้าโขง ได้แก่ พื้นท่ีอ้าเภอเมือง อ้าเภอหนองวัวซอ อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอ
นายูง อ้าเภอเพ็ญ อ้าเภอสร้างคอม อ้าเภอบ้านดุง อ้าเภอหนองหาน อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ อ้าเภอไชยวาน และ อ้าเภอ
ทุ่งฝน ประกอบด้วยลุ่มน้้าย่อย ดังนี้ 

1) ลุ่มน้้าโสม เกิดจากล้าห้วยในเขตพื้นท่ีอ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี และ อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไหล
ลงสู่ล้าห้วยน้้าโสม อ้าเภอนายูง และไหลลงสู่น้้าโขงในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย รวมพื้นท่ีลุ่มน้้าในจังหวัดอุดรธานี 
1,088 ตารางกิโลเมตร  

2) ลุ่มน้้าคะนาน ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของอ้าเภอน้้าโสม  และไหลผ่านไปทางทิศใต้เข้าสู่จังหวัด
หนองบัวล้าภูมีพื้นท่ีลุ่มน้้า 178 ตารางกิโลเมตร รวมความยาวของล้าห้วย 46 กิโลเมตร ปริมาณน้้า ตลอดล้าห้วย
โดยเฉล่ีย 1,035,000 ลบ.ม.  

3) ลุ่มน้้าโมงเกิดจากล้าห้วยสาขาจากเทือกเขาในเขตอ้าเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวล้าภูกับอ้าเภอนา
ด้วง จังหวัดเลย ไหลรวมกันเป็นล้าน้้าโมง ผ่านอ้าเภอสุวรรณคูหา อ้าเภอบ้านผือและไหลเข้าสู่เขตพื้นท่ีอ้าเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย พื้นท่ีลุ่มน้้าครอบคลุมอ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอกุดจับ รวมพื้นท่ีลุ่มน้้า 897 ตารางกิโลเมตร  

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าท่ีด้าเนินการในจังหวัดอุดรธานีจากอดีตจนถึงพ.ศ.2560 มีจ้านวนท้ังหมด 298 
แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการขนาดกลางจ้านวน 19 แห่ง และโครงการขนาดเล็กจ้านวน 277 
แห่ง  สามารถเก็บกักน้้าได้ความจุรวมกัน 193.92 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 188,709 ไร่ รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2-1 , 2-2 และรูปท่ี 2-2  
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รูปที่ 2-1  ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดอุดรธานี 
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ตารางที่ 2-1  โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม

1.อา่งเกบ็น ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 19 142 162               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 135.57           53.09             0.13               188.79           

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 95,750           26,937           12,512           135,199          

2.แกม้ลิง

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                7                  7                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                -                4.68               4.68               

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                115               115               

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                260               260               

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                -                0

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                -                -                

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 -                4                  5                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 48,950           -                3,400             52,350           

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                1                  1                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                -                -                

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                6                  6                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                900               900               

8.อืน่ ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) -                -                2                  2                  

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

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                -                -                -                

รวมทกุประเภท

  - จ านวน (แหง่) 2                  19                 277               298               

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 135.57           53.09             5.26              193.92           

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 144,700          26,937           17,072           188,709          
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ตารางที่ 2-2  โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดอุดรธานี 
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

 2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งของจังหวัดอุดรธานีกระจายอยู่ท่ัวไปทุกต้าบล(ยกเว้นในเขตพื้นท่ีชลประทาน) ภัยแล้งท่ี
เกิดขึ้นส่วนมากเป็นเรื่องของการขาดแคลนน้้าเพื่ออุปโภคและบริโภค  ส้าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกมีการขาดแคลนน้้าบาง
แต่ไม่รุนแรง  เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้้าให้ทราบล่วงหน้าโดยตลอดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
จัดเตรียมเครื่องสูบน้้าและก่อสร้างท้านบช่ัวคราวปิดกั้นล้าน้้าไว้หลังส้ินสุดฤดูฝน โดยพื้นท่ีเส่ียงปัญหาภัยแล้งแสดง
ดังรูปท่ี 2-3 และสามารถสรุปปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานีนั้น  มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1) สภาพดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้้า  ในช่วงฤดูแล้งมีการรั่วซึมค่อนข้างสูงท้าให้
ปริมาณน้้าในแหล่งน้้าลดลงอย่างรวดเร็ว  

2) แหล่งน้้าท่ีมีอยู่โดยท่ัวไปค่อนข้างต้ืนเขินกักเก็บน้้าได้น้อย 
3) แหล่งเก็บกักน้้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่ครอบคลุมท่ัวทุกหมู่บ้าน 
4) ล้าน้้าธรรมชาติ  ไม่มีอาคารปิดกั้นท่ีบริเวณปากล้าน้้าและระหว่างล้าน้้า  เป็นเหตุให้ไม่

สามารถเก็บกักน้้าเมื่อส้ินสุดฤดูฝนไว้ได้ 
5) ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ  ท้าให้ฝนตกน้อยกว่าปกติ  หรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
 6)  ขาดการบริหารจัดการน้้าท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีการใช้น้้าอย่างฟุ่มเฟือยไม่ประหยัด 

 2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 
 จังหวัดอุดรธานี  มีปริมาณฝนตกโดยเฉล่ียมากกว่า  1,000  มิลลิเมตรต่อปี  ประกอบกับพื้นท่ีบริเวณสอง
ฝ่ังล้าน้้าสายหลักเป็นที่ลุ่มต้่า  และอยู่ใกล้กับแม่น้้าโขง(จังหวัดหนองคาย)  ท้าให้เกิดสภาพน้้าท่วมขังเป็นประจ้าทุก
ปี  โดยพื้นท่ีเส่ียงภัยน้้าท่วมแสดงดังรูปท่ี 2-4 และสามารถสรุปสาเหตุหลักๆได้อยู่  4  ประการด้วยกันดังนี้ 
   1)  ฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดช้ันน้อย หรือเป็นท่ีลุ่มแอ่งกระทะ  
ซึ่งมีประสิทธิภาพการระบายน้้าไม่เพียงพอ  ท้าให้เกิดการสะสมของปริมาณน้้าจ้านวนมากและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นท่ี 
   2)  ฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน  ในพื้นท่ีลาดช้ันสูง  ท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากลงสู่ท่ีต้่า
เป็นจ้านวนมากและรวดเร็ว  เกินขีดความสามารถของล้าน้้าท่ีจะรีบได้และบ่าล้นท่วมพื้นท่ี 
   3)  เกิดสภาวะน้้าในแม่น้้าโขงหนุนสูงและไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นท่ี  ประกอบกับปริมาณน้้าใน
พื้นท่ีไม่สามารถระบายน้้าออกได้ตามปกติ  ท้าให้เกิดน้้าเอ่อล้นตล่ิงเข้าท่วมพื้นท่ี 
   4)  สภาพล้าน้้าท่ีแคบ  คดเค้ียว  และต้ืนเขิน  รวมถึงมีการปลูกส่ิงก่อสร้างรุกล้้าล้าน้้า  เกิดการกีด
ขวางการไหลของน้้า  และลดประสิทธิภาพการระบายน้้าของพื้นท่ี  ท้าให้ปริมาณน้้าเอ่อล้นตล่ิงเข้าท่วมพื้นท่ี 
   5)  ขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมและบริหารจัดการแหล่งน้้า  ท้าให้
เกิดการระบายน้้าและกักเก็บน้้าไม่สอดคล้องกับสภาพน้้าท่วมขังในพื้นท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีเกิดฝนตกหนัก 
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 2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พื้นท่ี โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถ่ี ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม
ปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพื้นท่ีส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีพื้นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จ้านวน 3 พื้นท่ี ได้แก่พื้นท่ีประสบปัญหาน้้าท่วม 2 พื้นท่ี และปัญหาน้้าแล้ง-น้้าท่วม 1 พื้นท่ี พื้นท่ีปัญหาน้้าท่วม
ได้แก่ ลุ่มน้้าโมงตอนบน และ ลุ่มน้้าห้วยหลวง ส่วนพื้นท่ีท่ีมีปัญหาน้้าแล้ง-น้้าท่วม ได้แก่ ลุ่มน้้าแม่สงครามน้้า ดัง
แสดงในรูปท่ี 2-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                               บทที่  2 
จังหวัดอุดรธานี                                                                                                  สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพัฒนาในปัจจุบัน                                            

 ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน   
 2 - 10  

 

รูป
ที่ 

2-
3 

 พ
ื นท

ี่เป
้าห

มา
ยใ

นก
าร

แก
้ไข

ปัญ
หา

ทร
ัพย

าก
รน

 ้าอ
ย่า

งเป
็นร

ะบ
บ 

(A
re

a 
Ba

se
) ท

ี่มา
 : 

สท
นช

. (
25

61
) 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 3 
จังหวัดอุดรธานี                                                                                               ความต้องการใช้น  า                        

 ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน   
3 - 1 

 

บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น ้า 

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

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

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 
โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 86.67 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพิ่มเป็น 88.15  89.66 และ 92.74 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก โดยเปรียบเทียบพื นท่ีของจังหวัดอุดรธานีกับพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีพื นท่ีครอบคลุมจังหวัด
อุดรธานี จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดอุดรธานี เท่ากับ 110ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี 
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3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นท่ีชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน ซึ่งฤดูฝน
เพาะปลูกเต็มพื นท่ี ส่วนฤดูแล้งพื นท่ีเพาะปลูกร้อยละ 10 ของพื นท่ีชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นท่ีเพาะปลูก
โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 5,910.16 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่ม
เป็น 5,960.74 , 5,989.40 และ 5,989.40 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นท่ี โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 27.91 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 29.30 , 30.70 และ 33.49 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปีและ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางที่ 3 -1  ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 

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

1 อปุโภค-บริโภค 86.67                88.15                89.66                92.74                

2 รักษาระบบนิเวศ 110.00              110.00              110.00              110.00              

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 318.23              368.81              397.47              397.47              

  - นอกเขตชลประทาน 5,591.93            5,591.93            5,591.93            5,591.93            

  - รวม 5,910.16            5,960.74            5,989.40            5,989.40            

4 อตุสาหกรรม 27.91                29.30                30.70                33.49                

รวม 6,134.74           6,188.20           6,219.76           6,225.63           

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

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

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

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

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security)  
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

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

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย 
จังหวัดหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ (จังหวัดบึงกาฬก่อตั งเมื่อปี พ.ศ. 2554) โดยมีจังหวัด
อุดรธานีเป็นท่ีตั งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังนี  

1) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
2) เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และการบริการ 
3) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจร และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

 4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี 

 วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี ““เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงภายในปี พ.ศ.2580” 
จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดดังกล่าวได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดไว้ดังนี  

1) การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเป็นสากล 
2) การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 
3) การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
4) การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6) การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการท่ีมีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการท่ีมีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  
 4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  
 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

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

 มีแนวทางดังนี  
 - เป็นโครงการท่ีมีความพร้อมด้านวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันท่ี 

- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

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

 4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

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

 จังหวัดอุดรธานีมีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 89 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 82 โครงการ หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก 32.54 
ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นท่ีชลประทานเพิ่มขึ น 69,400 ไร่ ใช้วงเงินรวม 5,187.4600 ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตารางท่ี 4-1 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 และยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นจ้านวน 44 และ 45 
โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาด
แคลนน ้าและน ้าท่วม 
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ตารางที่ 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุดรธานี จ้าแนกตามขนาดและระยะ
ด้าเนินการ 

 

ตารางที่ 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุดรธานีจ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -                 -                 -                 -                 

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

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 

  - วงเงิน (ลา้นบาท) -                 -                 -                 -                 

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 4                   3                   -                 7                   

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

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

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

3. ขนาดเลก็

  - จ านวน (โครงการ) 55                  27                  -                 82                  

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

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

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

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 59                  30                  -                 89                  

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

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

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

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี

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

ขนาดใหญ่ -               -               -               -               -               -               

ขนาดกลาง 7                  3,200            -               -               7                  3,200

ขนาดเลก็ 37                1,054            45                934               82                1,987

รวม 44                4,254 45                934 89                5,188

ขนาดโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่3

รวม(การสร้างความมั่นคงของน้ า (การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)
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ตารางที่ 4-3  แผนงานโครงการกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุดรธานี 

 
ตารางที่ 4-4  แผนงานโครงการเล็ก ระยะ 20 ป ีจังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนทีช่ป..

(ไร)่

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ปีก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็

วงเงิน

(ล้าน บาท)
ยทุธศาสตร์

1 ระบบส่งน ้ำ ระยะที ่1 โครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำล้ำพนัชำด อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ หนองกงุทบัม้ำ วงัสำมหมอ 0 0.00 2560 2561 86.0000 2

2 โครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยเชยีง (ตอนบน) อนัเนื่องำจำกพระรำชด้ำริ จังหวดัอดุรธำนี ขอนยูง กดุจับ 0 1.45 2562 2565 390.0000 2

3 โครงกำรระบบส่งน ้ำ อำ่งเกบ็น ้ำหว้ยน ้ำม้ำ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ จังหวดัอดุรธำนี ค้ำด้วง บำ้นผือ 1,900 0.00 2563 2565 180.0000 2

4 ระบบส่งน ้ำโครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยตะคองใหญ่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ค้ำด้วง บำ้นผือ 2,800 0.00 2564 2566 100.0000 2

5 โครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยคุกหมี อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ผำสุก วงัสำมหมอ 0 4.63 2564 2566 130.0000 2

6 ระบบส่งน ้ำ ระยะที ่2 โครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำล้ำพนัชำด อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ หนองกงุทบัม้ำ วงัสำมหมอ 5,000 0.00 2564 2565 800.0000 2

7 ระบบส่งน ้ำ ระยะที ่3 โครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำล้ำพนัชำด อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ หนองกงุทบัม้ำ วงัสำมหมอ 10,000 0.00 2565 2567 970.0000 2

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนทีช่ป..

(ไร)่

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ปีก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็

วงเงิน

(ล้าน บาท)
ยทุธศาสตร์

1 แกม้ลิงหนองหมัด ระยะ 4 หนองหวำ้ กมุภวำปี - 1.35 2562 2562 44.0000 2

2 แกม้ลิงปำกล้ำหว้ยน ้ำฆ้อง-หว้ยกองสี กมุภวำปี กมุภวำปี - 2.24 2566 2567 80.0000 2

3 แกม้ลิงหนองหมัด ระยะ 5 หนองหวำ้ กมุภวำปี - 1.50 2563 2563 54.0000 2

4 แกม้ลิงหนองหมัด ระยะ 6 เวยีงค้ำ กมุภวำปี - 1.48 2564 2564 53.0000 2

5 แกม้ลิงหนองหมัด ระยะ 7 เวยีงค้ำ กมุภวำปี - 0.74 2565 2565 27.0000 2

6 แกม้ลิงหนองค้ำบง ค้ำบง บำ้นผือ 0 0.05 2562 2562 5.0000 3

7 แกม้ลิงหนองหวัลิงพร้อมอำคำรประกอบ หนองสระปลำ หนองหำน 0 0.31 2567 2567 15.0000 3

8 แกม้ลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอำคำรประกอบ บำ้นยำ หนองหำน 0 0.25 2563 2563 15.0000 3

9 แกม้ลิงหนองทุ่งยั งพร้อมอำคำรประกอบ โพนงำม หนองหำน 0 0.56 2564 2564 20.0000 3

10 แกม้ลิงหนองบอ่งีมพร้อมอำคำรประกอบ ปะโค กดุจับ 0 0.42 2564 2564 15.0000 3

11 แกม้ลิงหนองบอ่อำจ สร้ำงแปน้ เพญ็ 0 0.56 2564 2564 20.0000 3

12 แกม้ลิงหนองบำ้นถิ่น สำมพร้ำว เมือง 0 0.56 2564 2564 20.0000 3

13 แกม้ลิงหนองเปง่พร้อมอำคำรประกอบ นำไหม บำ้นดุง 0 0.14 2564 2564 5.0000 3

14 แกม้ลิงหว้ยเสือเต้นและอำคำรประกอบ โคกกลำง โนนสะอำด 0 0.56 2563 2563 20.0000 3

15 แกม้ลิงอำ่งเกบ็น ้ำบำ้นค้ำไฮ ผำสุก วงัสำมหมอ 0 0.14 2564 2564 5.0000 3

16 แกม้ลิงอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยค้ำไฮ ผำสุก วงัสำมหมอ 0 0.14 2564 2564 5.0000 3

17 แกม้ลิงอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยตำดค้ำแคน บะยำว วงัสำมหมอ 0 0.08 2564 2564 3.0000 3

18 แกม้ลิงอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยถ ำ้พวง ผำสุก วงัสำมหมอ 0 0.28 2564 2564 10.0000 3

19 แกม้ลิงอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยถ ำ้พวง 2 ผำสุก วงัสำมหมอ 0 0.56 2564 2564 20.0000 3

20 ปรับปรุงอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยน ้ำทรง (ตอนบน) น ้ำโสม น ้ำโสม 0 0.14 2563 2563 9.5600 3

21 แกม้ลิงหนองนำหล้่ำ สำมพร้ำว เมือง 0 0.08 2564 2564 3.0000 3

22 แกม้ลิงหนองผักบุ้ง สำมพร้ำว เมือง 0 0.42 2564 2564 15.0000 3

23 แกม้ลิงค้ำลิ นควำยพร้อมอำคำรประกอบ แสงสวำ่ง หนองแสง 0 0.69 2568 2568 25.0000 3

24 แกม้ลิงสระน ้ำในโรงเรียนอดุรพฒันำกำร บำ้นจั่น เมือง 0 0.08 2565 2565 3.0000 3

25 แกม้ลิงหนองตำดพร้อมอำคำรประกอบ ตำดทอง ศรีธำตุ 0 0.25 2564 2564 9.0000 3

26 แกม้ลิงหนองหลักพร้อมอำคำรประกอบ หนองหลัก ไชยวำน 0 0.56 2567 2567 20.0000 3

27 แกม้ลิงบงึค้ำศรีพร้อมอำคำรประกอบ ศรีธำตุ ศรีธำตุ 0 0.07 2565 2565 3.0000 3

28 แกม้ลิงหนองค้ำหมำกคูณพร้อมอำคำรประกอบ หนองออ้ หนองววัซอ 0 0.11 2565 2565 5.0000 3

29 แกม้ลิงหนองทุ่งยั งพร้อมอำคำรประกอบ โพนงำม หนองหำน 0 0.00 2564 2564 15.0000 3

30 แกม้ลิงหนองทุ่งใหญ่พร้อมอำคำรประกอบ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน 0 0.44 2567 2567 20.0000 3
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ตารางที่ 4-4  (ต่อ) แผนงานโครงการเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุดรธานี 

 

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนทีช่ป..

(ไร)่

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
ปีก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็

วงเงิน

(ล้าน บาท)
ยทุธศาสตร์

31 แกม้ลิงหนองบอ่กงพร้อมอำคำรประกอบ กดุสระ เมือง 0 0.22 2568 2568 10.0000 3

32 แกม้ลิงหนองกำพร้อมอำคำรประกอบ พงังู หนองหำน 0 0.07 2565 2565 3.0000 3

33 แกม้ลิงหนองน ้ำเค็มพร้อมอำคำรประกอบ นำทรำย พบิลูย์รักษ์ 0 0.44 2568 2568 20.0000 3

34 แกม้ลิงหนองบงึสังขพ์ร้อมอำคำรประกอบ กดุสระ เมือง 0 0.33 2568 2568 15.0000 3

35 แกม้ลิงหนองเรือพร้อมอำคำรประกอบ หนิโงน สร้ำงคอม 0 0.44 2565 2565 20.0000 3

36 แกม้ลิงบำ้นแดงพร้อมอำคำรประกอบ บำ้นแดง พบิลูย์รักษ์ 0 0.55 2566 2566 25.0000 3

37 แกม้ลิงหนองกดุค้ำพร้อมอำคำรประกอบ ทุ่งฝน ทุ่งฝน 0 0.07 2566 2566 3.0000 3

38 แกม้ลิงหนองค้ำพพุร้อมอำคำรประกอบ ผักตบ หนองหำน 0 0.13 2566 2566 6.0000 3

39 แกม้ลิงหนองหวัเหวพร้อมอำคำรประกอบ บำ้นจีต กูแ่กว้ 0 0.15 2567 2567 7.0000 3

40 แกม้ลิงอำ่งเกบ็น ้ำบงัพวน หนองหวัคู บำ้นผือ 0 0.04 2563 2563 25.0000 3

41 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้ route IA แหง่ที่ 1 กมุภวำปี กมุภวำปี - - 2566 2566 40.0000 2

42 พฒันำเพิม่ประสิทธภิำพคลองผันน ้ำที่ 1 ชว่งที่ 2 บำ้นเล่ือม เมือง 0 0.00 2563 2563 20.0000 3

43 เพิม่ประสิทธภิำพกำรระบำยน ้ำฝำยบำ้นสำมพร้ำว สำมพร้ำว เมือง 0 0.00 2563 2563 25.0000 3

44 เพิม่ประสิทธภิำพกำรระบำยน ้ำล้นอำ่งฯโสกรัง โนนสะอำด โนนสะอำด 0 0.00 2563 2563 9.0000 3

45 ปรับปรุงฝำยเหล็กพบัได้อำ่งเกบ็น ้ำหว้ยสำมพำด ทบักงุ หนองแสง 0 0.00 2562 2562 55.0000 3

46 เพิม่ประสิทธภิำพกำรระบำยน ้ำฝำยบำ้นสำมพร้ำว สำมพร้ำว เมือง 0 0.00 2567 2567 15.0000 3

47 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นถอ่นนำเพลิน บำ้นแดง พบิลูย์รักษ์ 2,000 0.00 2562 2562 30.0000 2

48 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นทำ่สังข์ หนองหวำ้ กมุภวำปี 2,000 0.00 2563 2563 30.0000 2

49 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นโนนบอ่ หมูม่น เมือง 2,000 0.00 2567 2567 13.0000 2

50 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนองบวับำน สุมเส้ำ เพญ็ 2,000 0.00 2562 2562 30.0000 2

51 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นกดุนำค้อ ตำดทอง ศรีธำตุ 2,000 0.00 2563 2563 30.0000 2

52 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นทำ่เสียว (ระยะที่ 2) สร้ำงคอม สร้ำงคอม 750 0.00 2567 2567 13.0000 2

53 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นสุวอ นำไหม บำ้นดุง 3,000 0.00 2568 2568 30.0000 2

54 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนองกำ บำ้นจันทน์ บำ้นดุง 1,500 0.00 2565 2565 30.0000 2

55 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนองกงุปำว นำยูง ศรีธำตุ 1,500 0.00 2560 2560 30.0000 2

56 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนองแสง หนองออ้ หนองววัซอ 1,500 0.00 2560 2560 30.0000 2

57 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนิโงม หนิโงม สร้ำงคอม 2,000 0.00 2568 2568 30.0000 2

58 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นออมกอ (ระยะที2่) ออ้มกอ บำ้นดุง 550 0.00 2567 2567 13.0000 2

59 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นดอนเสียบ เตำไห เพญ็ 2,000 0.00 2563 2563 30.0000 2

60 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นดอนหำด สำมพร้ำว เมือง 2,000 0.00 2564 2564 30.0000 2

61 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นทำ่ไฮ จ้ำปี ศรีธำตุ 2,000 0.00 2564 2564 30.0000 2

62 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนองไผ่ นำทรำย พบิลูย์รักษ์ 2,000 0.00 2563 2563 30.0000 2

63 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นดอนกอย นำบวั เพญ็ 2,000 0.00 2564 2564 30.0000 2

64 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นดอนกลอย นำบวั เพญ็ 2,000 0.00 2564 2564 30.0000 2

65 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนองบวั สำมพร้ำว เมือง 2,000 0.00 2568 2568 30.0000 2

66 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นดงปอ สุมเส้ำ เพญ็ 2,000 0.00 2566 2566 30.0000 2

67 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นแมด เชยีงดำ สร้ำงคอม 2,000 0.00 2565 2565 30.0000 2

68 ประตูระบำยน ้ำล้ำหว้ยไพจำนใหญ่ แชแล กมุภวำปี - 0.55 2565 2566 80.0000 3

69 ประตูระบำยน ้ำล้ำหว้ยสำมพำด เชยีงแหว กมุภวำปี - 0.60 2566 2567 80.0000 3

70 ประตูระบำยน ้ำล้ำหว้ยน ้ำฆ้อง กมุภวำปี กมุภวำปี - 0.50 2565 2566 80.0000 3

71 ประตูระบำยน ้ำล้ำหว้ยกองสี กมุภวำปี กมุภวำปี - 0.50 2565 2566 80.0000 3

72 ประตูระบำยน ้ำล้ำหว้ยจระเข ้ อุม่จำน ประจักษศิ์ลปำคม - 0.40 2569 2569 50.0000 3

73 เพิม่ประสิทธภิำพประตูระบำยน ้ำทุ่งแร่ หมูม่น เมือง 0 0.00 2563 2563 40.0000 2

74 พฒันำแหล่งน ้ำวดัสุมณฑภำวนำ ผำสุก วงัสำมหมอ 0 0.00 2563 2563 9.9000 2

75 เพิม่ประสิทธภิำพกำรเกบ็กกัอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยหลวง บำ้นเขื่อนหว้ยหลวง โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำหว้ยหลวง โคกสะอำด เมือง - 1.20 2562 2562 20.0000 2

76 เพิม่ประสิทธภิำพกำรเกบ็กกัอำ่งเกบ็น ้ำหว้ยหลวง บำ้นหนองบวับำน โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำหว้ยหลวง หนองบวับำน หนองววัซอ 0 0.00 2564 2564 7.0000 2

77 ปรับปรุงอำ่งฯ หว้ยทรำย 2 โครงกำรชลประทำนอดุรธำนี  หนองววัซอ หนองววัซอ 0 0.19 2563 2563 7.0000 2

78 ปรับปรุงกำรเกบ็กกั อำ่งเกบ็น ้ำบำ้นโสกน ้ำขำว หนองไฮ เมือง 0 0.00 2564 2564 10.0000 2

79 ปรับปรุงกำรเกบ็กกัอำ่งเกบ็น ้ำอำ่งหว้ยอจี้อ ทมนำงำม โนนสะอำด 0 0.00 2564 2564 10.0000 2

80 ปรับปรุงกำรเกบ็กกัอำ่งหว้ยทรำย ทมนำงำม โนนสะอำด 0 0.00 2565 2565 8.0000 2

81 ปรับปรุงกำรเกบ็กกั อำ่งเกบ็น ้ำหว้ยริน หนองไฮ เมือง 0 0.00 2564 2564 15.0000 2

82 แกม้ลิงปำกล้ำหว้ยโพนไพร-หว้ยสำ เชยีงแหว กมุภวำปี 0 2.10 2565 2566 50.0000 2
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดอุดรธานี มีพื้นท่ี 6,896,392 ไร่  เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 4,820,984 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 69.91 
ของพื้นท่ีจังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นท่ีชลประทานแล้ว 188,709 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 3.91 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 89 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และขนาดเล็ก 82 

โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 32.45 ล้านลูกบาศก์เมตร  
และจะมีพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 69,400 ไร่ รวมเป็น 258,109 ไร่ ใช้วงเงินรวม 5,187.4600 ล้านบาท โดยสามารถ
สรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะส้ัน 59 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 4 โครงการและขนาดเล็ก 
55 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 17.05 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 44,300 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 3,107.4600 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 30 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการและโครงการ
ขนาดเล็ก 27 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 15.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงิน
งบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 2,080.0000 ล้านบาท 

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

 ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานีมีประสบปัญหาท้ังน้้าแล้งจากฝนท้ิงช่วงและปัญหาการระบายน้้าไม่ทันท้าให้เกิดน้้า
ท่วม การด้าเนินตามแผนระยะส้ันจึงมีจ้านวนโครงการมากกว่าในระยะกลาง การท้าการเกษตรโดยส่วนใหญ่ของ
จังหวัดอุดรธานีอาศัยน้้าฝนเป็นหลักและเมื่อดูค่าสถิติของปริมาณฝนในพื้นท่ีพบว่าจังหวัดอุดรธานีมีปริมาณฝนอยู่ใน
เกณฑ์สูงกว่าค่าเฉล่ีย จึงท้าให้ไม่มีแผนในระยะยาว  

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุดรธานี  

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

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

พืน้ทีจ่ังหวัด พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นท่ีส้าหรับบางโครงการท่ีมีพื้นท่ี
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

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

 


