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คํานํา 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ที่ไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่  4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยูภายใตหัวขอท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ

งบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเปาหมายที่จะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่

ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผน

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

ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area Base) และ

พิจารณาศักยภาพตั้งแตระดับลุมน้ํายอยขึ้นมา เพื่อใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูล

แผนงานโครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ ไดแก 

ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 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 และคุณภาพนํ้า 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) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับ

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

ท้ังนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค ที่

จัดทําขึ้นนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใชเปนแนวทางในการ

วางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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บทที ่1 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดสกลนครตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนที่ราบสูงลอมรอบ ดวยภูเขาและ

ปาไม มีพ้ืนท่ี 6,003,602 ไร หรือประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประมาณรอยละ 60.11 มี

ลักษณะเปนดินดอนเขตแหง มีที่ราบลุมประมาณรอยละ 27.64 ตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเล 172 เมตร หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 647 กิโลเมตร ทางรถยนต หางจากสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร 

ประมาณ 120 กิโลเมตร และสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงท่ี 3 จังหวัดนครพนม  ประมาณ 90 กิโลเมตร  ซึ่งเปน

เขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดสกลนครแบงเขตการปกครอง

ออกเปน 18 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอกุสุมาลย อําเภอกุดบาก อําเภอพรรณานิคม อําเภอวาริชภูมิ 

อําเภอสองดาว อําเภอสวางแดนดิน อําเภอวานรนิวาส อําเภออากาศอํานวย อําเภอบานมวง อําเภอพังโคน อําเภอ

คําตากลา อําเภอนิคมน้ําอูน อําเภอเตางอย อําเภอโคกศรีสุพรรณ อําเภอเจริญศิลป อําเภอโพนนาแกว และอําเภอภู

พาน จังหวัดสกลนครมีอาณาเขตติดตอกับเขตจังหวัดดังตอไปนี้ 

-    ทิศเหนอื  ติดตอ อําเภอเฝาไร และอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย   

    อําเภอพรเจริญ และอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

    อําเภอนาทม และอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

-    ทิศใต  ติดตอ อําเภอนาหวา  อําเภอโพนสวรรค  อําเภอนาแก 

    อําเภอวังยาง อําเภอปลาปาก  และอําเภอเมืองนครพนม 

    จังหวัดนครพนม 

-    ทิศตะวันออก  ติดตอ อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 

    อําเภอนาคู  อําเภอเขาวง  อําเภอสมเด็จ และอําเภอคํามวง   

จังหวัดกาฬสินธุ 

    อําเภอวังสามหมอ  และอําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 

-    ทิศตะวันตก   ติดตอ  อําเภอไชยวาน  อําเภอหนองหาน อําเภอทุงฝน 

    และอําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

สกลนคร เปนจังหวัดหน่ึงในจํานวน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ซึ่งเปนภาคที่แหงแลงกวา

ภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย ท้ังนี้มิใชเพราะมีฝนตกนอยกวาภาคอ่ืน ปริมาณน้ําฝนที่ตกแทจริงแลว มากกวาภาคเหนือ
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และภาคกลางเสียอีก แตเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูงดอนดิน     เปนหินตะกอนดูดซับน้ําและเก็บรักษา

น้ําไวไมได โดยสามารถสรุปขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร 

ขอมูลภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคารายป คาเฉลี่ยรายป 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 21.8 - 29 26.2 

 ความชื้นสัมพัทธ  เปอรเซ็นต 62 - 84 74 

 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรตอชั่วโมง 1.2 – 2.6 1.9 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 112 - 180 1631 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 
 

1301.8– 2422.9 
1762.4 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดสกลนคร 

 

ส่วนวางโครงการที� � สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 

 จังหวัดสกลนคร  มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 5,949,871 ไร มีพื้นที่ตั้งอยูในลุมน้ําโขง ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มี

รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จําแนกไดเปนพื้นที่เกษตรกรรม 3,485,451 ไร หรือประมาณรอยละ 58.58 ของจังหวัด 

สวนใหญเปนท่ีนาประมาณรอยละ 41.67 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 71.14 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดง

ในตารางที่ 1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดสกลนคร   

ประเภท เน้ือที่ (ไร) รอยละ 

พ้ืนที่นา 2,479,701 41.67 

พ้ืนที่ปา 1,365,496 22.95 

ไมยืนตน 629,540 10.58 

พืชไร 334,673 5.62 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 323,038 5.42 

พ้ืนที่น้ํา 303,409 5.09 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 252,606 4.24 

พ้ืนที่ลุม 183,708 3.08 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 27,163 0.45 

ไมผล 25,544 0.42 

พืชสวน 13,764 0.23 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 9,001 0.15 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 2,229 0.03 
 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปท่ี 1-2 แผนที่การใชที่ดิน จังหวัดสกลนคร (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซ่ึงพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินในท่ีดอน 

มีเนื้อที่รอยละ 60.11 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินที่พบในจังหวัดสกลนคร 

ประเภท พ้ืนที่ (ไร) รอยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแหง 3,578,893 60.11 

ดินในพื้นท่ีราบลุม 1,646,032 27.64 

ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 461,308 7.74 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 211,524 3.55 

กลุมชุดดินผสม 55,458 0.93 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนครมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 265,792 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 

193,207 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,149,472 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด

สกลนคร เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 

ปขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดสกลนครมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 

6.78 ซึ่งมีผลทําใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพิ่มข้ึนเปน 1,227,431 คน รายละเอียด

แสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 1,149,472 

2565 1,168,485 

2570 1,187,812 

2575 1,207,459 

2580 (อนาคต 20 ป) 1,227,431 
ท่ีมา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  

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

 ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสกลนคร (GPP) มีมูลคาเทากับ 52,501 ลานบาท อยูในลําดับที่ 48 

ของประเทศ และลําดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 74.59 

และภาคเกษตรรอยละ 25.41 โดยมีรายไดเฉลี่ย 17,820 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนครมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 265,792 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 

193,207 ครัวเรือน หรือรอยละ 73 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร 

ดังแสดงในตารางท่ี 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 317 302 351 

ขาวนาปรัง 464 418 486 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว - - - 

มันสําปะหลัง 3,076 3,076 3,020 

ออย 11,100 8,870 9,430 

ยางพารา 215 220 234 

ปาลมน้ํามัน 1,014 945 804 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที ่2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

แหลงน้ําที่สําคัญของจังหวัดสกลนคร นอกจากน้ําฝนแลวยังไดแก นํ้าทา ซึ่งประกอบดวย แหลงน้ําธรรมชาติ

หลายสาย อันมีตนน้ําอยูในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลําน้ําที่สําคัญไดแก  

 ลุมน้ําแมนํ้าโขง เปนลุมน้ําหลักและมีลุมนํ้ายอยที่สําคัญ 8 ลุมนํ้าดวยกัน คือ 1. ลุมน้ําสงครามตอนบน 2. ลุม

น้ําสงครามตอนลาง 3. ลุมน้ํายาม 4. ลุมน้ําอูน 5. ลุมน้ําหวยทวย 6. ลุมน้ําก่ํา 7. ลุมน้ําพุง และ 8.ลุมน้ําบางทราย 

ลักษณะโดยทั่วไปของลําน้ําคอนขางคดเคี้ยว แคบ และตื้นเขิน ทิศทางการไหลของน้ําสวนใหญจะไหลจากทางทิศใต

และตะวันตกของตัวจังหวัดไปสูทิศตะวันออกคอนไปทางเหนือ โดยลําน้ําอูนและลําน้ํายามจะไหลลงไปรวมกับลําน้ํา

สงคราม สวนลําน้ําพุงจะไหลลงไปรวมกับลําน้ําก่ํา ซึ่งทุกลําน้ําสุดทายแลวก็จะไหลออกสูแมน้ําโขงท่ีจังหวัดนครพนม 

 ลําน้ําสงคราม  เปนลําน้ําท่ีมีขนาดคอนขางใหญ ปริมาณน้ํามาก ตนน้ําเกิดบริเวณพ้ืนที่อําเภอสองดาว ไหล

ผาน อําเภอสวางแดนดิน อําเภอคําตากลา อําเภอบานมวง อําเภอวานรนิวาส และอําเภออากาศอํานวย แลวไหลลง

แมน้ําโขงที่ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ลําน้ํายาม  เปนลํานํ้าขนาดเล็ก  ตนนํ้าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอวาริชภูม ิ ไหลผานอําเภอสอง

ดาว อําเภอสวางแดนดิน อําเภอวานรนิวาส อําเภอพรรณานิคม และไหลลงแมน้ําสงครามที ่อําเภออากาศอํานวย 

ลําน้ําอูน เปนลําน้ําขนาดกลาง มีตนน้ําอยูท่ีเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอกุดบาก ไหลลงสูเขื่อนกั้นลํานํ้าอูน ซึ่ง

เปนเข่ือนขนาดใหญที่สุดของจังหวัดสกลนคร ปริมาณเก็บกักนํ้าได 520 ลานลูกบาศกเมตร ไหลผานอําเภอพังโคน 

อําเภอพรรณานิคม ไปบรรจบกับแมน้ําสงครามที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เปนลําน้ําที่ไดพัฒนาเพื่อใหเกิด

ประโยชนทางการเกษตรมากที่สุด  เนื่องจากมีปริมาณน้ํามากไหลผานพื้นที่ราบ ซึ่งเปนแหลงอุดมสมบูรณของจังหวัด

สกลนคร ไดมีการพัฒนาใหมีการกระจายน้ําชลประทานในระดับแปลงนา การจัดรูปท่ีดิน  พื้นท่ีประมาณ  164,574 

ไร  ในเขตพ้ืนที่อําเภอพังโคน อําเภอพรรณานิคม และอําเภอเมืองสกลนคร  นอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํา

นาตามฤดูกาลแลว ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลง ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ทําให

เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคาสูงมากข้ึน 

ลําหวยปลาหาง เปนลําน้ําขนาดเล็ก มีตนน้ําในพื้นท่ีอําเภอวาริชภูม ิ ผานอําเภอ สวางแดนดิน  อําเภอพัง

โคน แลวไหลบรรจบลําน้ําอูนที่อําเภอพังโคน 

ลําน้ําพุง  ตนนํ้าเกิดในเขตอําเภอกุดบาก มีสภาพลาดชันในชวงตนนํ้าไหลผานทองที่อําเภอกุดบาก ลงสู

เขื่อนน้ําพุงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ความจ ุ 165 ลานลูกบาศกเมตร จากนั้นไหลผานอําเภอเตางอย 

อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอเมืองสกลนคร แลวไหลลงหนองหาร  
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ลําน้ํากํ่า  เปนลําน้ําลักษณะพิเศษที่มีตนน้ําที่สําคัญอยูท่ีหนองหาร เสมือนหนึ่งทางระบายน้ําของลุมนํ้าพุง 

และน้ําในหนองหารไปยังแมน้ําโขง โดยไหลผานอําเภอเมืองสกลนคร อําเภอโคกศรีสุพรรณของจังหวัดสกลนคร ผาน

อําเภอนาแก ไปลงแมน้ําโขงท่ีอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   

หนองหาร เปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ มีเนื้อท่ีประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร มีนํ้าตลอดป  ลึกเฉลี่ย

ประมาณ 3 – 6 เมตร มีเกาะแกงมากมาย หนองหารนี้เปนที่รวมของลําหวยตางๆ หลายสาย ปจจุบันหนองหารเปน

แหลงประมงนํ้าจืดที่ใหญที่สุดของจังหวัดและยังเปนสถานที่เพาะพันธุปลาน้ําจืดของกรมประมงดวย 

2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีในปจจุบัน 

 จังหวัดสกลนครมีการพัฒนาโครงการดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 266 แหง โดยมีโครงการ

ขนาดใหญ 2 โครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง 36 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 228 โครงการ สามารถ

เก็บกักน้ําได 831.51 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 413,001 ไร รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , 2-2 และรูปที่ 

2-2   

2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดสกลนคร โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปท่ี 2-3 จังหวัด

สกลนครมีพ้ืนท่ีที่ประสบภัยแลงในดานการเกษตร และการอุปโภค-บริโภคเปนประจําทุกป  โดยเฉพาะพ้ืนที่ท่ีอยู

นอกเขตชลประทาน  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดภาวะฝนทิ้งชวง นํ้าในอางเก็บนํ้าตางๆ  ไมสามารถกระจาย

ใหกับลุมน้ําใกลเคียงได ซึ่งมีแนวทางในการแกไขปญหา คือ 

 1 การกระจายน้ําใหท่ัวถึง  โดยการกอสรางระบบผันนํ้า (จากเขื่อนนํ้าอูนลงสูลําน้ํายามเพ่ือที่จะใหมีน้ําไหล

ในลําหวยปลาหาง,ลําน้ํายาม ใหผานฝายทดนํ้าที่แหลงน้ําตางๆ)  และกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

 2 การเพ่ิมปริมาณนํ้าตนทุน  โดยการกอสรางอางเก็บนํ้า, ฝายทดน้ํา, ประตูระบายนํ้า และขุดลอกแหลงน้ํา

ธรรมชาติ  

2.3.2 สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภัย 
 จากลักษณะโดยทั่วไปของลําน้ําคอนขางคดเค้ียว แคบ และตื้นเขิน สาเหตุน้ําทวมสวนใหญเกิดจากน้ําทาที่

ไหลเออลนตลิ่งเขาทวมพ้ืนที่บริเวณริมตลิ่งแมนํ้า โดยน้ําทาสวนใหญเกิดจากปริมาณนํ้าที่ไหลหลากจากเทือกเขาภู

พานไหลลงสูแมน้ําตางๆ รวมทั้งน้ําทาจากแมน้ําโขงที่ไหลหนุนเออขึ้นมายังแมน้ําตางๆ ท่ีอยูติดกับแมนํ้าโขง 

โดยเฉพาะแมน้ําสงครามไดรับอิทธิพลมากที่สุด ชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมในจังหวัดสกลนคร  มักเกิดในชวงเดือน 

กรกฎาคม - กันยายน ของทุกป โดยในพื้นที่ ที่เกิดนํ้าทวมเปนประจําทุกป ไดแก บริเวณที่อยูริมตลิ่งของแมน้ํา

สงครามทั้งตอนบน และตอนลาง, ลําน้ํายาม และน้ําก่ํา โดยจะเกิดนํ้าทวมเปนระยะเวลานานประมาณ 1-2  เดือน 

สําหรับพื้นท่ีน้ําทวมในเขตชุมชน เขตเทศบาล ที่เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ จนไมสามารถระบายนํ้าออกได
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ทัน จะมีระยะเวลาที่ทวมประมาณ 1-2 วัน มีพ้ืนท่ีน้ําทวมรวมทั้งจังหวัด คิดเปนพื้นที่ประมาณ  136,354  ไร 

(ขอมูลลาสุดเมื่อ ป 2553 มีพ้ืนที่การเกษตรไดรับความเสียหายรวม 213,329 ไร)   

จังหวัดสกลนครจะเกิดปญหานํ้าทวมทุกป คิดเปนพ้ืนที่น้ําทวมเฉลี่ย 136,354 ไร หรือคิดเปน 2.27% ของพื้นที่ท้ัง

จังหวัด สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาเน่ืองจากทางนํ้าตื้นเขินไมสามารถระบายน้ําไดทัน สิ่งปลูกสรางกีดขวางทางนํ้าและ

สภาวะน้ําลนเออของแมน้ําโขงหนุนสูง ซึ่งมีแนวทางในการแกไขปญหา คือ 

 1.  ขุดลอกขยายทางระบายน้ําเพ่ือใหน้ําสามารถระบายไดทัน โดยยอมใหน้ําสามารถทวมพ้ืนที่เพาะปลูกได 

ไมเกิน 3 วัน เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร 

 2.  ดําเนินการจัดทําแกมลิงพรอมระบบสงน้ําใหสามารถเก็บกักนํ้าไวใชในชวงหลังฤดูน้ําลดได 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมซ้ําซากของจังหวัดสกลนคร โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบวาพ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ําทวมซ้ําซากนอยและ

เสี่ยงปานกลาง และมีพื้นที่เสี่ยงสูงเล็กนอย ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 

(Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พ้ืนท่ี โดยวิเคราะหจากปญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม

ปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดสกลนครมีพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

จํานวน 2 พื้นที่ ไดแกพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมน้ําแลงลุมนํ้าแมน้ําสงคราม มีพ้ืนที่ประมาณ 1,568,707 ไร อยูทาง

ตอนบนของจังหวัด และ พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําทวมลุมน้ําพุง-น้ําก่ํา มีพื้นที่ประมาณ 550,107 ไร ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 
 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบทั้งภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดสกลนครตองมีการบูรณาการ

รวมกันทุกภาคสวน ทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน การอนุรักษฟนฟูปาไมตนน้ํา การจัดทํา

แหลงน้ําชุมชน ตาง ๆ โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยการจัดทําแหลงเก็บ

กักน้ําทางตอนบนและลําน้ําสาขาตาง ๆ ซึ่งสามารถแกไขปญหาไดท้ังภัยแลงและน้ําทวม ในพื้นที่เพาะปลูกมุงเนน

การพัฒนาระบบกระจายน้ํา รวมถึงการเก็บน้ําในลํานํ้า ซึ่งมีทั้งโครงการทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ตามลําดับความสําคัญตอไป 
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลําน้ํา จังหวัดสกลนคร 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดสกลนคร 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) 2 29 129 160

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 685.48 121.91 - 807.39

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 210,875 80,940 10,655 302,470

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) - - 5 5

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - 22.64 22.64

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - 3,600 3,600

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) - 3 72 75

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - 49,227 49,227

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) - 1 - 1

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - 25,673 - 25,673

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) - 2 8 10

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - 5,000 382 5,382

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) - 1 2 3

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - 11,660 750 12,410

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - - -

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แหง) - - 12 12

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - 1.48 1.48

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - - 14,239 14,239

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 2 36 228 266

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 685.48 121.91 24.12 831.51

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 210,875 123,273 78,853 413,001
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง ในปจจุบัน จังหวัดสกลนคร  
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญในจังหวัดสกลนคร 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 เขื่อนน้ําพุง โคกภู ภูพาน 165.48 - - 2508

2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน แร พังโคน 520.00 210,875 2510 2524

รวม 685.48 210,875

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง
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ตารางท่ี 2-3 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดสกลนคร 

ความจุ พื้นท่ีชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 อางเก็บน้ําภูเพ็ก นาหัวบอ พรรณานิคม 2.70 1,371 2494 2494

2 อางเก็บน้ําหนองบัว ไฮหยอง พังโคน - 25,673 2496 2496

3 อางเก็บน้ําหวยโปง มวงไข พังโคน 0.19 - 2495 2496

4 อางเก็บน้ําหวยทรายสวาง สวางแดนดิน สวางแดนดิน 1.63 38 2495 2498

5 อางเก็บน้ําหวยทรายขม้ิน พังขวาง เมือง 2.40 2,646 2496 2499

6 อางเก็บน้ําหวยน้ําบอ ขม้ิน เมือง 2.20 4,723 2506 2507

7 ปตร.หวยปลาหางตอนลาง มวงไข พังโคน 6.00 6,029 2493 2508

8 ฝายหวยปลาหางตอนบน มวงไข วานรนิวาส 6.05 14,223 2493 2508

9 อางเก็บน้ําหวยกานเหลือง คอใต สวางแดนดิน 7.60 3,982 2510 2510

10 อางเก็บน้ําหวยซวง คูสะคาม วานรนิวาส - - 2511 2512

11 อางเก็บน้ําหวยคํา คูสะคาม วานรนิวาส 1.28 1,089 2513 2516

12 อางเก็บน้ําตาดโตน หวยยาง เมือง 5.90 7,292 2519 2519

13 อางเก็บน้ําบานสรางแกว สรางคอ กุดบาก 11.00 3,779 2520 2521

14 อางเก็บน้ําหวยแข สรางคอ กุดบาก 17.50 9,071 2522 2523

15 อางเก็บน้ําหวยเดียก หวยยาง เมือง 2.10 2,396 2524 2527

16 อางเก็บน้ําหวยโท-ยาง เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ 7.75 8,399 2529 2529

17 อางเก็บน้ําหวยขี้หิน สรางคอ กุดบาก - - 2528 2529

18 อางเก็บน้ําหวยหวด เตางอย ก่ิงอ.เตางอย 0.40 1,179 2526 2530

19 อางเก็บน้ําหวยรังแรง ดงเหนือ บานมวง 21.00 8,512 2530 2531

20 อางเก็บน้ําหวยหินแตก ไร พรรณานิคม 2.20 1,511 2530 2531

21 อางเก็บน้ําหวยทราย สวาง พรรณานิคม 2.00 543 2530 2531

22 อางเก็บน้ําคําผักหนาม มวง บานมวง 1.00 1,099 2531 2532

23 อางเก็บน้ําคําประมง สวาง พรรณานิคม 2.00 1,458 2531 2532

24 อางเก็บน้ําโคกภูใหม 2 โคกภู ภูพาน 0.35 175 2531 2532

25 อางเก็บน้ําซับคําโรงสี มวง บานมวง 1.50 1,227 2532 2533

26 อางเก็บน้ําหวยโทง วานรนิวาส วานรนิวาส 0.90 553 2529 2533

27 อางเก็บน้ําหวยคําบากนอย บงเหนือ สวางแดนดิน 0.40 - 2532 2533

28 อางเก็บน้ําบานดงมะไฟ บอแกว บานมวง 4.00 1,920 2535 2536

29 ฝายบานทาเยี่ยม ศรีวิชัย วานรนิวาส 3.80 - 2536 2537

30 ฝายหวยปลวก 6 เจริญศิลป เจริญศิลป 0.06 - 2538 2539

31 อางเก็บน้ําหวยวังกอไผ ทุงแก เจริญศิลป 4.00 2,960 2538 2539

32 อางเก็บน้ําหวยกระเฌอ กุดไห กุดบาก - - 2540 2543

33 อางเก็บน้ําหวยหินชะแนนใหญ โพธ์ิไพศาล กุสุมาลย 4.00 2,465 2540 2543

34 โครงการประตูระบายน้ําลําน้ํายามพรอมระบบสงน้ํา อากาศ อํานวยกาศ 1.70 5,000 2552 2557

35 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนน้ําคํา แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ - - 2558 2559

36 ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ อางเก็บน้ําหวยน้ําบอ ขม้ิน เมือง   - 3,960 2560 2560

รวม 123.61 123,273

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                      บทที่ 2 

จังหวัดสกลนคร                                                                                                                          สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-9 

รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดสกลนคร 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซ้ําซาก จังหวัดสกลนคร 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ (Area Base) 

ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทที ่3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบปริมาณน้ําที่ตองการสําหรับ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหาและนําไป

ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหาร

จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดสกลนครครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ําจากกิจกรรม

หลักท่ีสําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความตองการน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทาย

น้ํา ความตองการนํ้าเพื่อการเกษตร และความตองการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ําของประชากรโดย

ทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป, 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของปริมาณประชากร โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี ความตองการใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในปจจุบัน  เทากับ 62.93 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิม

เปน 63.97 , 65.03 และ 67.20 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ประเมินโดยการเปรียบเทียบความตองการน้ําเพื่อรักษา

ระบบนิเวศทายนํ้าของลุมนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล 25 ลุมน้ํา และแบบจําลองนํ้าทวมน้ํา

แลง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวดัสกลนคร

กับพ้ืนท่ีลุมน้ําที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร จากผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทาย

น้ําจังหวัดสกลนคร เทากับ 322 ลานลูกบาศกเมตร/ป 

3.3 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงทั้งในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพื่อการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพื้นที่ชลประทานที่มีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู

ฝนเพาะปลูกเต็มพื้นที่ สวนฤดูแลงพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 20 ของพื้นท่ีชลประทาน  ความตองการนํ้าเพ่ือการเกษตร

นอกเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพ้ืนท่ีเพาะปลูก

โดยรวมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรสรุปไดดังนี้ ความ
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ตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร เทากับ 3,527.86 ลานลูกบาศกเมตร/ป  และความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิม

เปน 3,627.73 , 3,776.05 ป, 3776.05 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.4 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม

เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ

ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม

อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป, 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะห

แนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความ

ตองการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม เทากับ 4.48 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 4.70 , 4.92 และ 5.37 ลาน

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

ตารางท่ี 3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดสกลนคร 

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

1 อุปโภค-บริโภค 62.93 63.97 65.03 67.20

2 รักษาระบบนิเวศ 322.00 322.00 322.00 322.00

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 576.38 676.26 824.58 824.58

  - นอกเขตชลประทาน 2951.48 2951.48 2951.48 2951.48

  - รวม 3527.86 3627.73 3776.05 3776.05

4 อุตสาหกรรม 4.48 4.70 4.92 5.37

รวม 3917.27 4018.41 4168.01 4170.63

ท่ี กิจกรรม
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป)
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บทที ่4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน

ตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - 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) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) เพ่ือ

เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”   

โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1)   พัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเกิดความสมดุล 

2)   บริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 

4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 

3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 

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

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบไปดวย 3 จังหวัด ไดแก สกลนคร , นครพนม , 

มุกดาหาร มีวิสัยทัศนคือ “เกษตรกรรมนําการพัฒนา เสนทางการคาการทองเที่ยว สูประเทศเพ่ือนบาน และจีนตอน

ใต”  และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)   เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม การเกษตร 

2)   การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

3)   การพัฒนาการคา ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร คือ “ เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว ” โดย

มุงเนนการพัฒนาดังนี ้

1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

5) การบริหารกจิการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ

โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังน้ี 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสรจ็ภายใน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท่ี 

- เปนโครงการพระราชดําริ 

- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและยุทธศาสตรตาง ๆ  

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
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- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และนํ้าทวม 

- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ

ชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยูเดิม ทั้ง 25 

ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ําทวม

และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามท่ีกลาวแลวขางตน   

 จังหวัดสกลนคร มีโครงการพัฒนาแหลงนํ้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 175 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ

โครงการขนาดกลาง 13 โครงการ และขนาดเล็ก 161 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 81.45 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 129,482 ไร ใชวงเงินรวม 

10867.7117 ลานบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสกลนคร จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

ขนาดโครงการ 

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป 

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

1. ขนาดใหญ         

  - จํานวน (โครงการ) - 1 - 1 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) - 48,358 - 48,358 

  - วงเงิน (ลานบาท) - 2,100.0000 - 2,100.0000 

2. ขนาดกลาง         

  - จํานวน (โครงการ) 4 9 - 13 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 14.28 12.30 - 26.58 

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 22,007 42,120 - 64,127 

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,103.6039 3,516.7478 - 4,620.3517 

3. ขนาดเล็ก         

  - จํานวน (โครงการ) 122 39 - 161 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 53.89 0.98 - 54.87 

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 49,555 15,800 - 65,355 

  - วงเงิน (ลานบาท) 3,059.2500 1,088.1100 - 4,147.3600 

รวมทุกขนาด         

  - จํานวน (โครงการ) 126 49 - 175 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 68.17 13.28 - 81.45 

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 71,562 106,278 - 177,840 

  - วงเงิน (ลานบาท) 4,162.8539 6,704.8578 - 10,867.7117 

 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรที่ 3 เปนจํานวน 120 และ 55 

โครงการ ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอาง

เก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดท้ังการขาดแคลน

น้ําและน้ําทวม 
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ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสกลนคร จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ 1 2100.0000 - - 1 2100.0000

ขนาดกลาง 13 4620.3517 - - 13 4620.3517

ขนาดเล็ก 106 3119.5800 55 1027.7800 161 4147.3600

รวม 120 9839.9317 55 1027.7800 175 10867.7117

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรท่ี 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรท่ี 3

(การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย)
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รูปที่ 4 -1 แผนงานโครงการขนาดใหญ ระยะ 20 ป จังหวัดสกลนคร 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญและขนาดกลางระยะ 20 ป จังหวัดสกลนคร  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 โครงการประตูระบายน้ําลํานํ้าพกุ-นํ้ากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดดําริ ตองโขบ โคกศรี - - 2562 2566 2,100.0000

รวม - - - - 2,100.0000

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 โครงการแกมลิงหนองบึงคัน (เพิม่เติม) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นาตงวัฒนา โพนนาแกว 1,000 0.70 2561 2561 80.0000

2 ระบบสงน้ําประตูระบายน้ําบานหนองบึงสถานีสูบน้ําบานเชียงสือใหญ เชียงสือ โพนนาแกว 2,220 - 2563 2563 69.1289

3 ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําบานดงหมอทองใต ดงหมอ บานมวง 8,600 - 2562 2564 319.3000

4 อางเก็บน้ําหวยบานพุม จังหวัดสกลนคร สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน 10,187 13.58 2561 2565 635.1750

5 อางเก็บน้ําหวยหมาเมื่อย กกปลาซิว เมือง - - 2565 2566 250.0000

6 อางเก็บน้ําหวยปลาฝา กกปลาซิว เมือง - - 2565 2566 240.0000

7 อางเก็บน้ําหวยแกงแคน กุดบาก กุดบาก 12,500 12.30 2565 2566 480.0000

8 ประตูระบายน้ําบานกอพรอมระบบสงน้ํา หนองสนม วานรนิวาส 15,000 - 2562 2566 1,249.0000

9 อางเก็บน้ําบอประทาย โคกสี สวางแดน - - 2565 2566 210.0000

10 ระบบสงน้ําประตูระบายน้ําบานหนองบึงสถานีสูบน้ําบานบึงแดง โคกกลอง เมือง 3,360 - 2567 2567 100.0000

11 ระบบสงน้ําประตูระบายน้ําบานหนองบึงสถานีสูบน้ําบานปาปอ มวงลาย โคกศรี 2,110 - 2567 2567 69.6990

12 ระบบสงน้ําประตูระบายน้ําบานหนองบึงสถานีสูบน้ําบานโนนกุง เชียงสือ โพนนาแกว 3,150 - 2567 2567 98.0488

13 ประตูระบายน้ําบานนาถอนพรอมระบบสงน้ํา หนองบัวสิม คําตากลา 6,000 - 2564 2567 820.0000

รวม 64,127 26.58 4,620.3517

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง

โครงการขนาดใหญ

โครงการขนาดกลาง

ปแลวเสร็จ

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดสกลนคร  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานมวงลาย มวงลาย เมือง 2,000 - 2561 2561 44.5000

2 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานกลาง-นาเด่ือ นาแกว โพนนาแกว 1,500 - 2561 2561 45.3600

3 โครงการพัฒนาแหลงน้ําชวยเหลือโรงเรียนบานกุดฮู กุสุมาลย กุสุมาลย - 0.23 2561 2561 02.3000

4 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป 1,200 - 2562 2562 30.6100

5 แกมลิงหนองหานพรอมอาคารประกอบ หนองแปน เจริญศิลป - 2.00 2562 2562 24.3500

6 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานน้ําพุงสามัคคีตอนบน เตางอย เตางอย 1,300 - 2562 2562 35.8900

7 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานนาแก ดงมะไฟ เมือง 1,500 - 2562 2562 41.7800

8 แผนพัฒนาหนองหาร ธาตุเชิงชุม เมือง - - 2561 2562 25.0300

9 แกมลิงหนองหวา ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พังขวาง เมือง - 0.12 2562 2562 08.0000

10 แกมลิงหนองไผ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พังขวาง เมือง - 0.04 2562 2562 02.0000

11 แกมลิงหนองบัว ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พังขวาง เมือง - 0.04 2562 2562 02.0000

12 แกมลิงหนองขอนแกน พังขวาง เมือง - 0.01 2562 2562 00.5000

13 งานปรับปรุงระบบสงน้ําฝงขวา อางเก็บน้ําภูไมรวก ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ หวยยาง เมือง - - 2562 2562 15.0000

14 โครงการสถานีสูบน้ําพรอมอาคารประกอบบานง้ิว ตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กุดไห กุดบาก 800 - 2562 2562 20.0000

15 ฝายน้ําลนหวยอีโดก                                              นามอง กุดบาก - 0.04 2562 2562 35.0000

16 แกมลิงหนองหลวงพรอมอาคารประกอบ นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน - 0.45 2562 2562 23.4500

17 แกมลิงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานดานไชโย มาย บานมวง 0.25 2562 2562 05.5000

18 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยวังถ้ํา ไร พรรณานิคม 300 - 2562 2562 12.0000

19 แกมลิงหนองตาดแตพรอมอาคารประกอบ นาหัวบอ พรรณานิคม - 0.50 2562 2562 12.5000

20 โครงการพัฒนาแหลงน้ําชวยเหลือโรงเรียนกุดเรือคําพิทยาคาร กุดเรือคํา วานรนิวาส 700 - 2562 2562 40.0000

21 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนแต ธาตุ วานรนิวาส 1,500 - 2562 2562 44.8900

22 แกมลิงบานหนองมวงพรอมอาคารประกอบ นาคํา วานรนิวาส - 0.10 2562 2562 08.8000

23 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานบะนกทา หนองสนม วานรนิวาส 2,000 - 2562 2562 42.6800

24 ประตูระบายน้ําบานบงเหนือ บงเหนือ สวางแดนดิน - 0.45 2562 2562 30.8000

25 ฝายหวยยาม (ยาไมโคก)                                        ปทุมวาป สองดาว - 0.04 2562 2562 26.0000

26 แกมลิงหนองโนนตายระยะ2 โพนงาม อากาศอํานวย - 1.50 2562 2562 35.0000

27 แกมลิงหนองดินดํา-น้ําจั่นพรอมอาคารประกอบ อากาศอํานวย อากาศอํานวย - 1.20 2562 2562 25.0000

28 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยนกเคา เจริญศิลป เจริญศิลป 500 - 2563 2563 11.4500

29 แกมลิงหนองคันจาง พรอมอาคารประกอบ โคกศิลา เจริญศิลป - 0.25 2563 2563 22.3500

30 แกมลิงหนองบึงฟาแลบพรอมอาคารประกอบ โคกสี เจริญศิลป - 0.50 2563 2563 11.4500

31 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยวังกอไผ ทุงแก เจริญศิลป 100 - 2563 2563 12.4500

32 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโคกกอง ระยะ 2 โคกกอง เมือง 2,000 - 2563 2563 25.0000

33 แกมลิงหนองบานหนองทามไฮพรอมอาคารประกอบ ดงชน เมือง - 0.40 2563 2563 12.3500

34 แกมลิงหนองแซงพรอมอาคารประกอบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ - 0.60 2563 2563 12.1200

35 ปรับปรุงฝายหวยกระเฌอ กุดไห กุดบาก 800 - 2563 2563 20.4500

36 ฝายบานกุดฮู                                                    โพธิไพศาล กุสุมาลย - 0.04 2563 2563 20.0000

37 ฝายหวยทวย 1 โพธิไพศาล กุสุมาลย - 0.04 2563 2563 15.0000

38 ฝายหวยทวย 3 โพธิไพศาล กุสุมาลย - 0.04 2563 2563 20.0000

39 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยสะเพอ  กุสุมาลย กุสุมาลย 200 - 2563 2563 10.0000

40 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานศรีคงคํา ระยะ 2 นาเพียง กุสุมาลย 2,000 - 2563 2563 20.0000

ที่
ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จป กอสราง
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41 ฝายหวยบอแดง                                                  มวง บานมวง - 0.04 2563 2563 35.0000

42 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําบานนาขาม เชิงชุม พรรณานิคม 350 - 2563 2563 10.6300

43 แกมลิงหนองแซงนอยพรอมระบบสงน้ํา เชิงชุม พรรณานิคม - 0.30 2562 2563 07.0000

44 แกมลิงหนองผักแพวระยะที่ 2 พรอมอาคารประกอบ พอกนอย พรรณานิคม - 2.00 2563 2563 15.6900

45 อางเก็บน้ําหวยหมาเม่ือย กกปลาซิล ภูพาน - 0.45 2563 2563 200.0000

46 แกมลิงหนองหันจางระยะ 2 ธาตุ วานรนิวาส - 1.00 2563 2563 30.0500

47 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหนองไผ 2 โคกสี สวางแดนดิน 100 - 2563 2563 15.2500

48 แกมลิงหนองโพธิ์พรอมอาคารประกอบ บงเหนือ สวางแดนดิน - 0.45 2563 2563 21.4500

49 ประตูระบายน้ําบานเมืองทอง พันนา สวางแดนดิน - 0.45 2563 2563 29.4500

50 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทาควาย ระยะ 2 ทากอน อากาศอํานวย 2,000 - 2563 2563 20.0000

51 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําหนองฮากใหญ โนนหอม เมือง 1,500 - 2564 2564 36.6300

52 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยโท - ยาง เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ 6,200 - 2564 2564 05.0000

53 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานบึงประชาราษฎร 2 บานแปน โพนนาแกว 1,200 - 2564 2564 42.6300

54 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานกุดสะกอย โพธิไพศาส กุสุมาลย 1,500 - 2564 2564 43.4400

55 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยแดง กุสุมาลย กุสุมาลย 300 - 2564 2564 06.7800

56 ประตูระบายน้ําหวยโนด หนองบัวสิม คําตากลา - 0.45 2563 2564 30.0000

57 แกมลิงหนองหลวงระยะที่ 3 พรอมอาคารประกอบ หนองบัวสิม คําตากลา - 1.50 2563 2564 02.4500

58 แกมลิงหนองฮี - ผีพวยพรอมอาคารประกอบ ดงเหนือ บานมวง - 1.00 2564 2564 31.2500

59 ฝายหวยมาย มาย บานมวง - 0.04 2564 2564 30.0000

60 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานเชิงชุม-สายรองขา เชิงชุม พรรณานิคม 2,000 - 2564 2564 42.6300

61 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองครอง-สายรองขา เชิงชุม พรรณานิคม 2,000 - 2564 2564 41.2500

62 แกมลิงหนองทุมระยะที่ 2 พรอมอาคารประกอบ พรรณานิคม พรรณานิคม - 2.00 2564 2564 15.0000

63 ปรับปรุงอางเก็บน้ําหนองโสน - หมาคาบปลา หนองลาด วาริชภูมิ 300 - 2564 2564 01.8700

64 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหนองไผ โคกสี สวางแดนดิน 85 - 2564 2564 12.8900

65 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหนองบัวแพ โคกสูง สวางแดนดิน 150 - 2564 2564 10.2600

66 ฝายหวยยาม ปทุมวาป สองดาว - 0.04 2564 2564 15.0000

67 ฝายหวยบานแพง ปทุมวาป สองดาว - 0.04 2564 2564 21.0000

68 ฝายหวยบานแพง ปทุมวาป สองดาว - 0.04 2564 2564 21.0000

69 ฝายหวยยาม ปทุมวาป สองดาว - 0.04 2564 2564 21.0000

70 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําภูนอย สองดาว สองดาว 50 - 2564 2564 10.0000

71 แกมลิงหนองบอนอยระยะที่ 2 พรอมอาคารประกอบ  วาใหญ อากาศอํานวย - 0.90 2564 2564 41.3500

72 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานนาเมืองใหญ อากาศอํานวย อากาศอํานวย 2,000 - 2564 2564 45.6300

73 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานนาเมืองนอย อากาศอํานวย อากาศอํานวย 2,000 - 2564 2564 46.0100

74 แกมลิงหนองกุดน้ําใสพรอมอาคารประกอบ อากาศอํานวย อากาศอํานวย - 1.20 2564 2564 29.8700

75 ฝายหวยวังหิน เจริญศิลป เจริญศิลป - 0.04 2565 2565 29.0000

76 ปตร.ลําน้ํายามบานโคกศิลา หมู 7 โคกศิลา เจริญศิลป - 0.45 2565 2565 10.0000

77 แกมลิงบอนกเคาพรอมอาคารประกอบ โคกศิลา เจริญศิลป - 0.70 2565 2565 12.0000

78 แกมลิงหนองบอนอยพรอมอาคารประกอบ หนองแปน เจริญศิลป - 1.20 2565 2565 12.0000

79 อางเก็บน้ําหวยแกงคา จันทรเพ็ญ เตางอย - 0.04 2565 2565 22.0000

80 แกมลิงหนองบานหนองลาดพรอมอาคารประกอบ หนองลาด เมือง - 3.60 2565 2565 12.0000

ที่
โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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81 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานดอนสัมพันธ,สายปลาหลาย หนองลาด เมือง 2,000 - 2565 2565 39.8200

82 ซอมแซมเข่ือนตาดโตน หวยยาง เมือง - 0.40 2565 2565 01.5500

83 ปรับปรุงระบบสงน้ําสาย RMC อางเก็บน้ําหวยทราย  ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ 500 - 2565 2565 17.4400

84 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานน้ําพุ(หนองเขียดเหลือง) บานแปน โพนนาแกว 1,200 - 2565 2565 44.5800

85 แกมลิงหนองสองพ่ีนองพรอมอาคารประกอบ กุดไห กุดบาก - 1.20 2565 2565 20.0000

86 ฝายหวยโปรง นาโพธิ์ กุสุมาลย - 0.04 2565 2565 20.0000

87 ฝายบานสันติสุข นาแต คําตากลา - 0.04 2565 2565 153.0000

88 ฝายบานสันติสุข นาแต คําตากลา - 0.04 2565 2565 153.0000

89 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานนาเหมือด ดงเหนือ บานมวง 1,600 - 2565 2565 42.4500

90 แกมลิงบอทุงลานหญาพรอมอาคารประกอบ ดงเหนือ บานมวง - 0.32 2565 2565 06.0000

91 แกมลิงหนองน้ําจั้น พรอมอาคารประกอบ ดงเหนือ บานมวง - 0.35 2565 2565 05.0000

92 แกมลิงหนองนาแซงพรอมอาคารประกอบ ดงหมอทอง บานมวง - 0.40 2565 2565 15.0000

93 ประตูระบายน้ําหวยมาย จํานวน 2 แหง มาย บานมวง - 0.45 2565 2565 22.0000

94 แกมลิงสระบานมายพรอมอาคารประกอบ มาย บานมวง - 0.20 2565 2565 10.0000

95 แกมลิงลําหวยดานภูพรอมอาคารประกอบ มาย บานมวง - 0.18 2565 2565 10.0000

96 แกมลิงหนองบานดู พรอมอาคารประกอบ มาย บานมวง - 0.42 2565 2565 08.0000

97 แกมลิงหนองบานหนองบอ พรอมอาคารประกอบ มาย บานมวง - 0.34 2565 2565 07.0000

98 แกมลิงหนองขี้เทาพรอมอาคารประกอบ หวยหลัว บานมวง - 0.50 2565 2565 20.0000

99 แกมลิงหนองกุดเลาพรอมอาคารประกอบ หวยหลัว บานมวง - 0.50 2565 2565 30.0000

100 แกมลิงหนองหมาอีขาว พรอมอาคารประกอบ หวยหลัว บานมวง - 0.50 2565 2565 35.0000

101 แกมลิงหนองแสง พรอมอาคารประกอบ หวยหลัว บานมวง - 0.50 2565 2565 30.0000

102 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยบานฮาง ไร พรรณานิคม 120 - 2565 2565 02.4600

103 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานดอนกอย 2 สวาง พรรณานิคม 2,000 - 2565 2565 44.2400

104 แกมลิงหนองสุมแขพรอมอาคารประกอบ สวาง พรรณานิคม - 0.20 2565 2565 10.0000

105 แกมลิงหนองกุดจิกงพรอมอาคารประกอบ นาซอ วานรนิวาส - 0.08 2565 2565 12.0000

106 ประตูระบายน้ําบานโนนสะแบง ทรายมูล สวางแดนดิน - 0.45 2565 2565 30.0000

107 ประตูระบายน้ําบานเตาไห ทรายมูล สวางแดนดิน - 0.45 2565 2565 30.0000

108 ประตูระบายน้ําบานโนนสรางไพร ธาตุทอง สวางแดนดิน - 1.20 2565 2565 30.0000

109 แกมลิงหนองคําบอนพรอมอาคารประกอบ บงเหนือ สวางแดนดิน - 0.10 2565 2565 05.0000

110 ประตูระบายน้ําหวยยาง บานตาย สวางแดนดิน - 0.45 2565 2565 35.0000

111 แกมลิงบึงคําออพรอมอาคารประกอบ พันนา สวางแดนดิน - 0.70 2565 2565 20.0000

112 แกมลิงหนองบอน้ําพรอมอาคารประกอบ โพนงาม อากาศอํานวย - 1.20 2565 2565 15.0000

113 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําหวยอีจันทร ทากอน อากาศอํานวย 2,000 - 2565 2565 42.6900

114 แกมลิงหนองผือพรอมอาคารประกอบ ทากอน อากาศอํานวย - 3.10 2565 2565 20.0000

115  แกมลิงหนองบอออพรอมอาคารประกอบ วาใหญ อากาศอํานวย - 0.55 2565 2565 20.0000

116 แกมลิงหนองบอขี้นก(ดอนเมา) พรอมอาคารประกอบ สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย - 7.50 2565 2565 10.0000

117 แกมลิงหนองแกงทรายพรอมอาคารประกอบ สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย - 0.35 2565 2565 10.0000

118 แกมลิงหนองเบ็นพรอมอาคารประกอบ สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย - 0.80 2565 2565 10.0000

119 แกมลิงหนองบอเปลือยพรอมอาคารประกอบ สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย - 1.60 2565 2565 12.0000

120 ประตูระบายน้ําหวยไฮพรอมอาคารประกอบ อากาศ อากาศอํานวย - 0.45 2565 2565 15.0000

ที่
โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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121 แกมลิงหนองบอหลุบพรอมอาคารประกอบ อากาศอํานวย อากาศอํานวย - 1.00 2564 2565 30.0000

122 แกมลิงหนองฝายใหญพรอมอาคารประกอบ อากาศอํานวย อากาศอํานวย - 0.60 2565 2565 30.0000

123 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานมวงลาย-ดอนแกว มวงลาย เมือง 1,700 - 2566 2566 44.6900

124 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทามวง 2 หนองลาด เมือง 2,000 - 2566 2566 43.8900

125 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโพนงานโคก บานแปน โพนนาแกว 1,800 - 2566 2566 39.8700

126 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานดงเหนือ-ดอนสวรรค ดงเหนือ บานมวง 500 - 2566 2566 42.4300

127 ฝายเก็บน้ําหวยสีลับซาย ดงเหนือ บานมวง - 0.04 2566 2566 26.0000

128 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองขี้เหล็ก ดงหมอทอง บานมวง 1,300 - 2566 2566 39.8900

129 ฝายหวยคําปลาขาว มวง บานมวง - 0.04 2566 2566 12.0000

130 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานสามขา หวยหลัว บานมวง 1,300 - 2566 2566 48.9300

131 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานตนผึ้งใหมพัฒนา ตนผึ้ง พังโคน 2,000 - 2566 2566 39.8200

132 อางเก็บน้ําหวยวังดง กกปลาซิว ภูพาน - 0.04 2566 2566 23.0000

133 อางเก็บน้ําหวยตาดโตน กกปลาซิว ภูพาน - 0.04 2566 2566 25.0000

134 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานเดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส 2,000 - 2566 2566 45.6200

135 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานคอนศรี คอนสวรรค วานรนิวาส 2,000 - 2566 2566 41.4500

136 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานบึงโน โคกสี สวางแดนดิน 1,200 - 2566 2566 41.0900

137 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยกานเหลือง ทาศิลา สองดาว - - 2566 2566 07.4300

138 ฝายหวยทราย พังขวาง เมือง - 0.04 2567 2567 26.0000

139 ฝายหวยเดียก หวยยาง เมือง - 0.04 2567 2567 15.0000

140 อางเก็บน้ําชุมชนบานเหลา หวยยาง เมือง - 0.04 2567 2567 16.0000

141 ฝายหวยอูนตอนบน โคกภู ภูพาน - 0.04 2567 2567 26.0000

142 ฝายหวยอูนตอนลาง โคกภู ภูพาน - 0.04 2567 2567 26.0000

143 ฝายหวยมวงตอนลาง เดื่อ วานรนิวาส - 0.04 2567 2567 20.0000

144 ฝายหวยดินจี่ กุดเรือคํา วานรนิวาส - 0.04 2567 2567 25.0000

145 ฝายหวยสง ธาตุ วานรนิวาส - 0.04 2567 2567 20.0000

146 ฝายน้ําลนหวยสง ธาตุ วานรนิวาส - 0.04 2567 2567 20.0000

147 ฝายหวยเชียงเพ็ง นาซอ วานรนิวาส - 0.04 2567 2567 26.0000

148 ฝายหวยลึก หนองแวงใต วานรนิวาส - 0.04 2567 2567 20.0000

149 ฝายหวยลึก หนองแวงใต วานรนิวาส - 0.04 2567 2567 18.0000

150 อางเก็บน้ําชุมชนบานทุงเชือก คําบอ วาริชภูมิ - 0.04 2567 2567 36.0000

151 ฝายหวยเหล็กไฟ วาริชภูมิ วาริชภูมิ - 0.04 2567 2567 28.0000

152 ฝายลําน้ํายาม หนองลาด วาริชภูมิ - 0.04 2567 2567 20.0000

153 ฝายลําน้ําสงคราม โคกสี สวางแดนดิน - 0.04 2567 2567 21.0000

154 ฝายหวยศาลจอด โพนสูง สวางแดนดิน - 0.04 2567 2567 20.0000

155 ฝายหวยหมากแตน คําสะอาด สวางแดนดิน - 0.04 2567 2567 26.0000

156 ฝายหวยทราย บงเหนือ สวางแดนดิน - 0.04 2567 2567 20.0000

157 ฝายบานทาศิลา ทาศิลา สองดาว - 0.04 2567 2567 20.0000

158 ฝายหวยสงคราม ทาศิลา สองดาว - 0.04 2567 2567 36.0000

159 ฝายหวยปุงลิง ปทุมวาป สองดาว - 0.04 2567 2567 26.0000

160 ฝายหวยซําคา ทากอน อากาศอํานวย - 0.04 2567 2567 20.0000

161 ฝายลําน้ํายาม อากาศอํานวย อากาศอํานวย - 0.04 2567 2567 36.0000

รวม 65355.00 54.87 4,147.3600

ที่
โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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บทที ่5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนท่ี 6,003,602 ไร  เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3,485,451 ไร หรือประมาณรอยละ 58 ของ

พื้นที่จังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนที่ชลประทานแลว 413,001 ไร หรือประมาณรอยละ 

3.6 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

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

2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 175 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 

13 โครงการ และขนาดเล็ก 161 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 

81.45 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 177,840 ไร รวมเปน 590,841 ไร ใชวงเงินรวม 

10867.7117 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 126 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 4 โครงการและขนาดเล็ก 

122 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 68.17 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน 71,562 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,162.8539 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 49 โครงการ โครงการขนาดใหญ 1 โครงการ เปนโครงการ

ขนาดกลาง 9 โครงการ และขนาดเล็ก 39 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 13.28 

ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน 106,278 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 

6,704.8578 ลานบาท 

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

 จังหวัดสกลนครไมมีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสกลนคร  

พ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

6,003,602 3,485,451 413,001 177,840 590,841

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปจจุบัน
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพื้นที่สําหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่

ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง

การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน

เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมีความสอดคลองตอเน่ือง การปรับแผนให

เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่

ไดวางไวเปนสําคัญ 

 


