
รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด

จังหวัดหนองบัวล้าภู

ส้านักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน

ฉบับปรับปรุง 2563



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด                                                                                                  คํานํา 

จังหวัดหนองบัวลําภู                                                                                                                                                                     

  

คํานํา 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรกรมชลประทาน  

(RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ท่ีไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน  

เมื่อวัน ท่ี 4 มกราคม  พ.ศ.2561 โดยอยูภายใต หัวขอท่ี  2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงาน 

และงบประมาณท้ังระบบ ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานมีแนวทาง 

ท่ีชัดเจน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

และแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวางแผนการ

พัฒนาในระดับจังหวัด ท้ังโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพื้นท่ี (AREA BASE) 

และพิจารณาศักยภาพต้ังแตระดับลุมน้ํายอยข้ึนมา เพื่อใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปน

ฐานขอมูลแผนงานโครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานนั้น ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ ไดแก 

ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพื้นท่ีชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํ า ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผานมา ท้ังรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)  

รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบ้ืองตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผน

งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF)  

ของกรมชลประทาน และฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เชน ตําแหนงท่ีต้ัง ความซ้ําซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

ความสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เปนตน  และทําการจัดลําดับ

ความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความตองการของราษฎร 

เปนตน  กอนจัดทําเปนแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงานระยะส้ัน (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) 

ท้ังนี้ กรมชลประทานต้ังใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค  

ท่ีจัดทําข้ึนนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใชเปนแนวทาง 

ในการวางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

       จังหวัดหนองบัวลําภู เปนจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้ังข้ึนเปนจังหวัดเมื่อวันท่ี  

1 ธันวาคม 2536 มีท่ีต้ังตามพิกัดภูมิศาสตร อยูระหวางเสนรุงท่ี 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 17 องศา 40 ลิปดาเหนือ 

และเสนแวงท่ี 101 องศา 57 ลิปดา ถึง 102 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 518 กม. 

(ตามเสนทาง กรุงเทพฯ-สีค้ิว-ชัยภูมิ-ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลําภู ) จังหวัดหนองบัวลําภู  มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 

4,087.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  2,554,892 ไร  จังหวัดหนองบัวลําภูแบงเขตการปกครองออกเปน  

6 อําเภอ อําเภอนากลาง อําเภอนาวัง อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอโนนสัง และอําเภอ 

เมืองหนองบัวลําภู  โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน ดังนี ้

       ทิศเหนือ   ติดตอ อําเภอน้ําโสม อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน ี

       ทิศตะวันออก  ติดตอ อําเภอบานผือ อําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

       ทิศใต   ติดตอ อําเภอสีชมพู กิ่งอําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

       ทิศตะวันตก   ติดตอ อําเภอภูกระดึง อําเภอวังสะพุง  อําเภอผาขาว อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  

        

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดหนองบัวลําภูแบงออกเปน 3 ฤดู เชนเดียวกันกับจังหวัดอื่นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป ข้ึนอยูกับมรสุมท่ีพัดผาน

ประจําป จัดอยูในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมือง รอนเฉพาะฤดู คือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาลสลับกับมีชวงแหงแลง

ท่ีเห็นไดชัดเจน ซึ่งแตละฤดูจะมีอุณหภูมิแตกตางกัน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดหนองบัวลําภู 
 

ขอมูลภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคารายป คาเฉลี่ยรายป 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 22.6 - 29.9  26.9 

 ความช้ืนสัมพัทธ  เปอรเซ็นต 61 - 81 71.3 

 ความเร็วลมผิวพื้น  น็อต 1.6 - 2.1 1.9 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 116.7 - 179.3  1,642 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 4.7 - 295.4  1,444.9 
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดหนองบัวลําภู 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-2 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 1 

จังหวัดหนองบัวลําภู                                                                                                                                                           สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

 

1.3 การใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน 

 จังหวัดหนองบัวลําภู มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 2,554,892 ไร ต้ังอยูในเขต ลุมน้ําโขง และลุมน้ําชี ดังแสดง

ในรูปท่ี 1-1  มีรายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1   การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จําแนกไดเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,490,023 ไร หรืประมาณรอยละ 58.32  

ของจังหวัด สวนใหญเปนนาขาว ประมาณรอยละ 37.85 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 64.91 ของพื้นท่ี

เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดหนองบัวลําภู  
 

ประเภท พื้นท่ี (ไร) รอยละ 

นาขาว 967,187 37.85 

พืชไร 557,525 21.82 

ไมยืนตน 217,713 8.52 

ไมผล 19,342 0.75 

พืชสวน 478 0.02 

ทุงหญาและโรงเรือนเล้ียงสัตว 535 0.02 

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2,029 0.09 

พื้นท่ีปาไม 478,171 18.17 

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 71,569 2.80 

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 117,070 4.58 

พื้นท่ีน้ํา 122,085 4.77 

พื้นท่ีลุม 1,188 0.07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-3 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 1 

จังหวัดหนองบัวลําภู                                                                                                                                                           สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-4 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 1 

จังหวัดหนองบัวลําภู                                                                                                                                                           สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

 

 

 

 

1.3.2   ทรัพยากรดิน 

   จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซึ่งพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินในพื้นท่ี

ดอนในเขตดินแหง มีเนื้อท่ีรอยละ 64.05 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินท่ีพบในจังหวัดหนองบัวลําภู 

ประเภท พื้นท่ี (ไร) รอยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแหง 1,637,420 64.05 

ดินในพื้นท่ีราบลุม 531,582 20.79 

ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 297,038 11.61 

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 72,450 2.83 

กลุมชุดดินผสม 17,829 0.69 
 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 
1.4  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลําภูมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 129,283 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 

70,640 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังส้ิน 511,641 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด

หนองบัวลําภู เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจํานวนประชากรในอนาคต 

อีก 20 ปขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดหนองบัวลําภูมีอัตราการเจริญเติบโต

เฉล่ียรอยละ 6.35 ซึ่งมีผลทําใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพิ่มข้ึนเปน 544,110 คน 

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดหนองบัวลําภู 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 511,641 

รูปท่ี 1-2 แผนท่ีการใชท้ีด่นิ จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู(Agri Map พ.ศ.2561) 
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2565 519,572 

2570 527,626 

2575 535,805 

2580 (อนาคต 20 ป) 544,110 

ท่ีมา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  

(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561  
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รูปท่ี 1-3 แผนท่ีดนิ จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู(Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  
 

  ป พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองบัวลําภู (GPP) มีมูลคาเทากับ 23,407 ลานบาท  

อยูในลําดับท่ี 73 ของประเทศ และลําดับท่ี 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาค

การเกษตรรอยละ 74.07  และภาคเกษตรรอยละ 25.93 โดยมีรายไดเฉล่ีย 22,648 บาทตอครวัเรือนตอเดือน 
 

1.4.3  สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองคายบัวลําภูมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 129,283 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือน

เกษตร 70,640  ครัวเรือน หรือรอยละ 54.64 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูก 

ในจังหวัดหนองบัวลําภูมี ดังแสดงในตารางท่ี 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 314 302 311 

ขาวนาปรัง 511 504 518 

ขาวโพดเล้ียงสัตว 651 618 644 

มันสําปะหลัง 3,297 3,490 3,440 

ออย 11,420 9,150 9,610 

ยางพารา 195 203 223 

ปาลมน้ํามัน 606 775 592 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

จังหวัดหนองบัวลําภูขาดแคลนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญและขนาดกลาง เนื่องจากมีสภาพพื้นท่ี

เปนท่ีราบสูง มีแหลงน้ําในพื้นท่ีตนน้ําท่ีสําคัญในเขตอําเภอนาดวง จังหวัดเลย ไดแก 

- ลําพะเนียง ตนน้ําเกิดจากภูเขาในเขต อ.นาดวง จ.เลย ความยาวประมาณ 314 กิโลเมตร  

เปนลุมน้ําท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีพของราษฎรทองถ่ินท่ี อําเภอนาวัง อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอนากลาง 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู และอําเภอโนนสัง ครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกรรมรวมเนื้อท่ี 838,125 ไร ไหลผาน

พื้นท่ีชุมชน 51 ตําบล 596 หมูบาน 90,421 ครัวเรือน ประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ํา จํานวน 343,308 คน 

- ลําน้ําโมง ตนน้ําเกิดจากภูเขาเขต อําเภอนาดวง จังหวัดเลย บริเวณภูซางใหญและภูเขา 

เขต อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนากลาง ความยาวประมาณ 113 กิโลเมตร เปนลุมน้ําท่ีมีความสําคัญ 

ตอการดํารงชีพของราษฎรทองถ่ิน อําเภอนากลาง อําเภอนาวัง อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอเมือง

หนองบัวลําภู ครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกรรม รวมเนื้อท่ี 953,710 ไร ไหลผานพื้นท่ีชุมชน 37 ตําบล  

70,075 ครัวเรือน ประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ํา 251,744 คน 

 นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีสําคัญ ไดแก ลําหวยมอยาวประมาณ 22 กิโลเมตร ลําน้ําพวย  

ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ลําหวยโซมยาวประมาณ 21 กิโลเมตร ลําหวยโคโลยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

เปนตนโดยสภาพแหลงน้ําจะมีลักษณะเปนแหลงน้ําขนาดเล็ก หวยต้ืน น้ําไมขังตลอดท้ังป กอใหเกิดภัยแลง

ซ้ําซากเปนประจําทุกป 

2.1.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

สภาพการเกิดภัยแลง  เนื่องมาจากแหลงน้ําตนทุนไมเพียงพอถึงแมจะมีอางเก็บน้ําอยูบาง

แตเนื่องจากสภาพพื้นท่ี โดยสวนใหญเปนท่ีราบเหมาะสําหรับทําการเกษตรและการปศุสัตวจึงทําใหมีการ

พัฒนาการใชท่ีดินเปนสวนใหญของลุมน้ํา จึงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา 

2.1.2 สถานการณดานน้ําทวม 

  จากปริมาณน้ําฝนท่ีตกหนักภายในลุมน้ํา โดยเฉพาะในลุมน้ําตอนบนซึ่งมีลักษณะลาดชัน
มาก ไดแก ตนน้ําหวยล้ินควาย หวยเด่ือหวยมะนาว หวยอาฮิน จะทําใหเกิดปริมาณน้ําหลากลงสูท่ีตอนลาง
ตามลําพะเนียงและไหลบาทวมพื้นท่ีราบตอนลางของลุมน้ํา 

  สภาพพื้นท่ีทางตอนลางของลุมน้ําบริเวณตําบลบานขาม อําเภอเมืองมีลักษณะเปนท่ีราบลุม
ซึ่งมีระดับพื้นดินใกลเคียงกับตล่ิงลําน้ํา เมือน้ําไหลลนตล่ิงจะเกิดสภาพน้ําทวมเออลนท้ังสองขาง 
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  ในพื้นท่ีลุมน้ําตอนบนและตอนลางไมมีการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญเพื่อกักเก็บน้ํา 
ท่ีมากเกิน พอในชวงฤดูฝนปริมาณน้ําฝนท่ีตกหนักทําใหเกิดน้ําทาไหลลงอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน ระดับน้ํา
ในเข่ือนสูงข้ึน ทําใหการระบายน้ําลงเข่ือนไดนอย และทําใหเกิดน้ําลนตล่ิงในเขตท่ีลุมได 

2.1.3 สถานการณดานคุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําในลําน้ําสายใหญท่ีสําคัญ  คุณภาพน้ําสวนใหญยังอยูในอยูในเกณฑท่ีดีคุณภาพ 

น้ํานําลําน้ําสายเล็ก เริ่มมีคุณภาพเส่ือมโทรม โดยเฉพาะลําน้ําท่ีอยูใกลแหลงกําเนิดมลพิษแหลงใหญๆ ไดแก 

แหลงมลพิษจากชุมชน สถานทองเท่ียว จากโรงงานอุตสาหกรรม จาการปศุสัตว และจากสถานท่ีกําจัดมูลฝอย

ภายในลุมน้ําสาขา 
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รูปท่ี 2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดหนองบัวลําภู 

2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีในปจจุบัน 
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 จังหวัดหนองบัวลําภูมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทตาง ๆ ท่ีดําเนินการ

แลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนท้ังส้ิน 108 แหง สามารถเก็บกักน้ําได 43.71 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ี

ชลประทาน 27,248 ไร รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1 , ตารางท่ี 2-2 และรูปท่ี 2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดหนองบัวลําภู 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) 3                  40                 43                  

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 42.94             42.94              

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 15,000           8,456              23,456             

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) 3                   3                    

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.77               0.77                

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                 

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) 58                 58                  

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 500                500                

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) -                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                 

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) 2                   2                    

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 3,292              3,292              

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) -                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                 

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง) -                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                 

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แหง) 2                   2                    

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                 

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) -                3                  105                108                

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -                42.94             0.77               43.71              

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                15,000           12,248            27,248             
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รูปท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปจจุบัน จังหวัดหนองบัวลําภู 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดหนองบัวลําภ ู

ความจุ พื้นที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 โครงการอางเก็บน้ําหวยเหลายาง หนองบัว หนองบัวลําภู 2.14           - 2532 2533

2 ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ําบอง โคกมวง โนนสัง 20.00         - 2559 2559

3 โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ําบอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โคกมวง โนนสัง 20.80        15,000 2555 2560

รวม 42.94        15,000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 
 

2.3    สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1  สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยแลงของจังหวัดหนองบัวลําภู โดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2556 ตามรูปท่ี 2-3 

พบวาพื้นท่ีสวนใหญประมาณรอยละ  65 มีปญหาภัยแลงในระดับปานกลาง  บริเวณอําเภอเมือง

หนองบัวลําภู อําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอนากลาง และอําเภอนาวัง มีพื้นท่ีเส่ียงภัยแลงตํ่า

ประมาณรอยละ 30 บริเวณอําเภอสุวรรณคูหา อําเภอนากลาง และอําเภอนาวัง  ดังแสดงในรูปท่ี 2-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  2 - 6  



 
 
รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด                                                                                                       บทที่ 2 

จังหวัดหนองบัวลําภู                                                                                สถานการณดานทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจจุบัน                                            

 

 

 

 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  2 - 7  



 
 
รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด                                                                                                       บทที่ 2 

จังหวัดหนองบัวลําภู                                                                                สถานการณดานทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจจุบัน                                            

 

 

 

รูปท่ี 2-3 พื้นท่ีเส่ียงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดหนองบัวลําภู 
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ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 

2.3.2      สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภัย 

สภาพการเกิดอุทกภัย  เนื่องจากปริมาณน้ําฝนท่ีตกหนักภายในลุมน้ํา โดยเฉพาะในลุมน้ําตอนบน

ซึ่งมีลักษณะลาดชันมาก ไดแก ตนน้ําหวยล้ินควาย หวยเด่ือหวยมะนาว หวยอาฮิน จะทําใหเกิดปริมาณน้ํา
หลากลงสูท่ีตอนลางตามลําพะเนียงและไหลบาทวมพื้นท่ีราบตอนลางของลุมน้ํา 

 จังหวัดหนองบัวลําภู จะประสบสถานการณน้ําทวมเปนประจําทุกป  โดยจะอยูใน 2 เขตลุมน้ํายอย 

ครอบคลุมพื้นท่ี 6 อําเภอ คือ ลุมน้ําลําพะเนียง ในเขตอําเภอนากลาง อําเภอนาวัง อําเภอโนนสัง  

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู และอําเภอศรีบุญเรือง และลุมน้ําหวยโมง ในเขตอําเภอสุวรรณคูหา โดยสภาพ 
น้ําทวมจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับสภาพฝนตก  

 จากขอมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ําทวมซ้ําซากของจังหวัดหนองบัวลําภู โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556 พบวาพื้นท่ีสวนใหญของจังหวัดมีพื้นท่ีเส่ียงน้ําทวม

ซ้ําซากนอยและเส่ียงปานกลาง ครอบคลุมทุกอําเภอของจังหวัดหนองบัวลําภู  ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
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ท่ีมา : GISDA (2556) 

2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพื้นท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํา 

อยางเปนระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พื้นท่ี โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง  

ความเสียหาย โดยครอบคลุมปญหาน้ํ าแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุก ลํ้า รวมถึงการรองรับพื้นท่ีสําคัญ  

เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

       ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภูมีพื้นท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 

(Area Base) จํานวน 1 พื้นท่ี ไดแก พื้นท่ีเส่ียงภัยทวมแลง ครอบคลุมลุมน้ําพวย ลุมน้ําพะเนียง ลุมน้ําพอง

ตอนบน ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 

        แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบท้ังภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดหนองบัวลําภู  

ตองมีการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังมาตรการไมใชส่ิงกอสรางและใชส่ิงกอสราง เชน การอนุรักษ

ฟนฟูปาไมตนน้ํา การจัดทําแหลงน้ําชุมชนตาง ๆ โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหา

อยางเปนระบบโดยการจัดทําแหลงเก็บกักน้ําทางตอนบนและลําน้ําสาขาตาง ๆ ซึ่งสามารถแกไขปญหา 

ไดท้ังภัยแลงและน้ําทวม ในพื้นท่ีเพาะปลูกมุงเนนการพัฒนาระบบกระจายน้ํา รวมถึงการเก็บน้ําในลําน้ํา 

ซึ่งมีท้ังโครงการท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก ตามลําดับความสําคัญตอไป 
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รูปท่ี 2-5 พื้นท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบปริมาณน้ําท่ีตองการสําหรับ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ําท้ังหมดและเมื่อนําไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาท่ีมีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหาและนําไป

ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม ท้ังมาตรการใชส่ิงกอสรางและการบริหาร

จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดหนองบัวลําภูครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ําจาก

กิจกรรมหลักท่ีสําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความตองการน้ําเพื่อรักษาระบบ

นิเวศทายน้ํา ความตองการน้ําเพื่อการเกษตร และความตองการน้ําเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตาม  

ตารางท่ี 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ําของประชากร

โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในปจจุบันเทากับ 28.01 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่ม

เปน 28.44 , 28.89 และ 29.79 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ  5 ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

 ความตองการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ประเมินโดยการเปรียบเทียบความตองการน้ําเพื่อรักษา

ระบบนิเวศทายน้ําของลุมน้ําหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล 25 ลุมน้ํา และแบบจําลองน้ําทวมน้ําแลง 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื้นท่ีของจังหวัดกาฬสินธุ 

กับพื้น ท่ีลุ มน้ํ า ท่ีมีพื้ น ท่ีครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ  จากผลการประเมินความตองการใชน้ํ าเพื่อรักษา 

ระบบนิเวศทายน้ําจังหวัดกาฬสินธุ ยังไมมีการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ 

3.3 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื้นท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงท้ังในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพื่อการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพื้นท่ีชลประทานท่ีมีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื้นท่ีชลประทาน   

ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื้นท่ี สวนฤดูแลงพื้นท่ีเพาะปลูกรอยละ 20 ของพื้นท่ีชลประทาน  ความตองการน้ํา 

เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื้นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวา

พื้นท่ีเพาะปลูกโดยรวมไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรสรุปได

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                   
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ดังนี้ ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร เทากับ 1,551.98 ลานลูกบาศกเมตร/ป  และความตองการน้ําเพื่อ

การเกษตรจะเพิ่มเปน 1,578.94 , 2,036.12 และ 2,036.12   ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป , 10 ป และ 20 ป 

ตามลําดับ 

 

3.4 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม

เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ

ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม

อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพื้นท่ี โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการ

วิเคราะหแนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอตุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความตองการใชน้ํ าเพื่ออุตสาหกรรม  เทากับ  4.72 ลานลูกบาศก เมตร/ป  และจะเพิ่มเปน  4.95 ,  5.19  

และ 5.66 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดหนองบัวลําภู 

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

1 อุปโภค-บริโภค 28.01                28.44                28.89                29.79                

2 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 37.73                64.69                521.87              521.87              

  - นอกเขตชลประทาน 1,514.25            1,514.25            1,514.25            1,514.25            

  - รวม 1,551.98            1,578.94            2,036.12            2,036.12            

3 อุตสาหกรรม 4.72                 4.95                 5.19                 5.66                 

รวม 1,584.71           1,612.33           2,070.20           2,071.57           

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

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรจัดการทรัพยากรน้ํามีระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวา แผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมียุทธศาสตร 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) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water Security) เพ่ือเพ่ิม
คุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

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

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

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

บริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด ตั้งอยูตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดบึงกาฬ   
มีชัยภูมิที่โดดเดนในการเปนจังหวัดที่เชื่อมตอ “ประตูสูอาเซียน” และมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)   การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
2)   ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี 

                ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
3)  เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ิมเพื่อการแขงขัน 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลําภู 

 วิสัยทัศนจังหวัดหนองบัวลําภู คือ “เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม GREEN CITY ” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดลอม และพลังงานสูความยัง่ยืน  
2) การสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การคาและการบริการใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตดานเกษตรปลอดภัยมุงสูเกษตรอินทรีย   
4)   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ  ออกแบบ  
และโครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี ้

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท ี
- เปนโครงการพระราชดําร ิ
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรตาง ๆ  

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

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ   รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยูเดิม  
ทั้ง 25 ลุมน้ําหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน และการปองกันบรรเทา
น้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน  

  จังหวัดหนองบัวลําภู มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 48 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 3 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 2 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 43 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถ
เก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 7.79 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 349,607 ไร ใชวงเงินรวม 

22,835.2000 ลานบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 
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ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จาํนวน (โครงการ) 1                 2                -               3                  

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

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 3,500            321,195        -               324,695         

  - วงเงิน (ลานบาท) 133.9000       21,216.3000  -               21,350.2000    

2. ขนาดกลาง

  - จาํนวน (โครงการ) 1                 1                -               2                  

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -               3.50             -               3.50              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) -               -              -               -               

  - วงเงิน (ลานบาท) 200.0000       160.0000      -               360.0000        

3. ขนาดเล็ก

  - จาํนวน (โครงการ) 30                13               -               43                

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 3.87             0.43             -               4.29              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 15,965          8,947           -               24,912           

  - วงเงิน (ลานบาท) 745.0000       380.0000      -               1,125.0000      

รวมทุกขนาด

  - จาํนวน (โครงการ) 32                16               -               48                

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 3.87             3.93            -               7.79              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 19,465          330,142        -               349,607         

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,078.9000    21,756.3000  -               22,835.2000    

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป

 
 

จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 เปนจํานวน 42 และ 6 โครงการ 

ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา  
มีลักษณะเปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ัง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนน้ําและน้ําทวม 

ตารางที ่4 -2  สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภ ูจําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 
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จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท)

ขนาดใหญ 2                     350.2000        1                 21,000.0000   3                  21,350.2000

ขนาดกลาง 1                     200.0000        1                 160.0000       2                  360.0000

ขนาดเล็ก 39                   915.0000 4                 210.0000 43                1,125.0000

รวม 42                   1,465.2000 6                 21,370.0000 48                22,835.2000

รวม(การสรางความม่ันคงของนํ้า (การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)
ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร ท่ี 2 ยุทธศาสตร ท่ี 3
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รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภ ู
 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
พ้ืนท่ี ชป

(ไร)

ความจุ

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน

(ลาน บาท)

1 ระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ สถานีสูบนํ้าบานหนองบัวเงิน โครงการประตูระบายนํ้าบานหวยทรายพรอมระบบสงนํ้า อุดมพร เฝาไร 3,500.00 0.00 2564 2565 133.9000

2 โครงการพัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย วัดหลวง โพนพิสัย 315,195.00 0.00 2561 2569 21,000.0000

3 ระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ สถานีสูบนํ้าบานนาดี โครงการประตูระบายนํ้าบานหวยทรายพรอมระบบสงนํ้า นาดี เฝาไร 6,000.00 0.00 2564 2566 216.3000

รวม 324,695.00 0.00 21,350.2000  

ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภ ู

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
พ้ืนท่ี ชป

(ไร)

ความจุ

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน

(ลาน บาท)

1 โครงการระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าหวยนํ้าบอง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดหนองบัวลําภู โคกมวง โนนสัง 0.00 0.00 2563 2565 200.0000

2 ประตูระบายนํ้าลํานํ้าพวย นากอก ศรีบุญเรือง 0.00 3.50 2566 2568 160.0000

รวม 0.00 3.50 360.0000  
 

ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
พ้ืนท่ีชป

(ไร )

ความจุ

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน

(ลาน บาท)

1 ฝายหวยโซม (หินส่ิว)                                            บานถ่ิน โนนสัง 0.00 0.04 2562 2562 30.0000

2 ฝายลํานํ้าพวย                                                     ยางหลอ ศรีบุญเรือง 0.00 0.04 2563 2563 60.0000

3 ฝายหวยโสกเปา                                                  นามะเฟอง เมือง 0.00 0.04 2564 2564 30.0000

4 อางเก็บนํ้าพระพุทธบาทสุวรรณบรรพต (ถ้ําเงือก) โนนทัน เมือง 0.00 0.04 2565 2565 20.0000

5 ฝายหวยโซม (โสกกานเหลือง) บานถ่ิน โนนสัง 0.00 0.04 2565 2565 16.0000

6 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานกุดแขทรายทอง ทรายทอง ศรีบุญเรือง 1,234.00 0.00 2564 2564 35.0000

7 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานหนองเรือ หนองเรือ โนนสัง 1,235.00 0.00 2562 2562 35.0000

8 แกมลิงหนองซําแฮดพรอมอาคารประกอบ ทรายทอง ศรีบุญเรือง 0.00 0.40 2563 2563 12.0000

9 อาคารบังคับนํ้าลําพะเนียงบานเหลาใต โพธ์ิชัย เมือง 0.00 0.30 2563 2563 10.0000

10 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานริมพอง นากอก ศรีบุญเรือง 1,234.00 0.00 2564 2564 35.0000

11 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานคลองเจริญ บุญทัน สุวรรณคูหา 1,325.00 0.00 2565 2565 35.0000

12 แกมลิงอางฯบานศรีนครพรอมอาคารประกอบ ยางหลอ ศรีบุญเรือง 0.00 0.32 2563 2563 10.0000

13 อาคารบังคับนํ้าหนองสับฟาก นากอก ศรีบุญเรือง 0.00 0.12 2563 2563 5.0000

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอางเก็บนํ้าหวยซับมวง หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง 200.00 0.25 2564 2564 19.0000

15 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานทุ งโพธ์ิ โนนสะอาด ศรีบุญเรือง 1,125.00 0.00 2564 2564 35.0000

16 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโปงแค ดานชาง นากลาง 1,123.00 0.00 2565 2565 35.0000

17 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโคกมวง นากอก ศรีบุญเรือง 1,235.00 0.00 2565 2565 35.0000

18 แกมลิงหนองผือพรอมอาคารประกอบ ทรายทอง ศรีบุญเรือง 0.00 0.25 2563 2563 7.0000

19 แกมลิงหนองฝายหินพรอมอาคารประกอบ โนนมวง ศรีบุญเรือง 0.00 0.15 2563 2563 5.0000

20 ประตูระบายนํ้าบานหนองหวาใหญ หนองหวา เมือง 5,000.00 0.70 2563 2565 175.0000  

ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภ ู(ตอ) 
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ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
พ้ืนท่ีชป

(ไร )

ความจุ

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน

(ลาน บาท)

21 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานกุดดุก นากอก ศรีบุญเรือง 1,254.00 0.00 2563 2565 35.0000

22 แกมลิงหนองบานศรีอุดมพรอมอาคารประกอบ ยางหลอ ศรีบุญเรือง 0.00 0.32 2563 2563 10.0000

23 พัฒนาแหลงนํ้าชมุชนสระนํ้าบานตางแคน บานโคก สุวรรณคูหา 0.00 0.10 2565 2565 3.0000

24 พัฒนาแหลงนํ้าชมุชนบานศรีวิไล นาสี สุวรรณคูหา 0.00 0.07 2565 2565 2.0000

25 พัฒนาแหลงนํ้าชมุชนบานหินนกยุง กุดผ้ึง สุวรรณคูหา 0.00 0.07 2565 2565 2.0000

26 พัฒนาแหลงนํ้าชมุชนบานโนนอุดม กุดจิก เมือง 0.00 0.07 2565 2565 2.0000

27 พัฒนาแหลงนํ้าชมุชนบานโนนสวาท อุทัยสวรรค นากลาง 0.00 0.07 2565 2565 2.0000

28 แกมลิงหนองสิม ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 0.00 0.35 2563 2563 10.0000

29 แกมลิงโสกเม็ก หนองสวรรค เมือง 0.00 0.15 2563 2563 5.0000

30 สภานีสูบนํ้าดวยระบบไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโนนสวาทระยะท่ี 2 ดานชาง นากลาง 1,000.00 0.00 2563 2563 30.0000

31 ฝายหวยนํ้าบน (กุดกระสูใต)    เกากลอย นากลาง 0.00 0.04 2567 2567 15.0000

32 ฝายบานวังนํ้าขาว               หนองบัว เมือง 0.00 0.04 2566 2566 40.0000

33 อางเก็บนํ้าสํานักสงฆ เทพนิมิต โนนทัน เมือง 0.00 0.04 2567 2567 25.0000

34 อางเก็บนํ้าหวยเด่ือตอนบน โนนทัน เมือง 0.00 0.04 2567 2567 20.0000

35 อางเก็บนํ้าหวยทับชาง หนองบัว เมือง 0.00 0.04 2566 2566 15.0000

36 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบทอสงนํ้า อางเก็บนํ้าหวยซับมวง หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง 1,240.00 0.00 2566 2566 35.0000

37 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าฝายบานผาสุข หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง 1,500.00 0.00 2566 2566 35.0000

38 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานนาหนองทุม (นากอก) นากอก ศรีบุญเรือง 1,325.00 0.00 2566 2566 35.0000

39 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโคกนกพัฒนา บุญทัน สุวรรณคูหา 1,258.00 0.00 2567 2567 35.0000

40 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานศรีสําโรง โนนสัง โนนสัง 1,286.00 0.00 2568 2568 35.0000

41 ประตูระบายนํ้าหวยมอบานโนนเมืองพรอมอาคารประกอบ โนนเมือง นากลาง 0.00 0.25 2566 2566 20.0000

42 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานคอ บานคอ โนนสัง 1,123.00 0.00 2568 2568 35.0000

43 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานนาหวา ยางหลอ ศรีบุญเรือง 1,215.00 0.00 2569 2569 35.0000

รวม 24,912.00 4.29 1,125.000  
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บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นท่ี 2,554,892  ไร  เปนพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,490,023  ไร หรือประมาณรอยละ 

58.32 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพื้นท่ีชลประทานแลว 27,248 ไร หรือประมาณ

รอยละ 1.83 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) 

ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 48 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 3 โครงการ โครงการขนาดกลาง 2 โครงการ 

และโครงการขนาดเล็ก 43 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 7.79 

ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 349,607 ไร รวมเปน 376,855 ไร ใชวงเงินรวม 22,835.2000 

ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี ้

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะส้ัน 32 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ โครงการขนาด

กลาง 1 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 32 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 3.87 

ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 19,465 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 

1,078.9000 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 16 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 2 โครงการ โครงการขนาด 

กลาง 1 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 13 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 3.93 

ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 330,142 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 

21,756.3000 ลานบาท 

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

 ไมมีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะยาว  

 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดหนองบัวลําภู  

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  
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จังหวัดหนองบัวลําภู                                                                                                                                                                       สรุปและขอเสนอแนะ 

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

2,554,892 1,490,023 27,248 349,607 376,855

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจุบัน

 
 

 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม หรือการขอใชพื้นท่ีสําหรับบางโครงการท่ีมีพื้นท่ี

ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 

 แนวทางการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง

การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน

เตรียมความพรอมต้ังแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผน 

ใหเหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมาย

ท่ีไดวางไวเปนสําคัญ 

 

 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  
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