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คํานํา 

 การจัดทําแผนแม่หลักการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงาน
และงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบ้ืองต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง  
(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 -พ.ศ.2580) 

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

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่จัดทําขึ้น
น้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการ
บริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 10,482 ตารางกิโลเมตร หรือ 
6,551,745 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัด เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้โดยมีที่ราบลุ่ม
ระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ สูงจากระดับนํ้าทะเล 250 เมตร เขตภูเขา
สูงทางด้านทิศตะวันตก เขตที่ราบเชิงเขา บริเวณตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด เขตที่ราบลุ่มอยู่ใน
ตอนกลางของจังหวัด จังหวัดเลยห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 14 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเลย อําเภอนาด้วง อําเภอเชียงคาน อําเภอปากชม อําเภอด่านซ้าย 
อําเภอนาแห้ว อําเภอภูเรือ อําเภอท่าลี่ อําเภอวังสะพุง อําเภอภูกระดึง อําเภอภูหลวง อําเภอผาขาว 
อําเภอเอราวัณ และอําเภอหนองหิน  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี จังหวัดเลยมี
อาณาเขตติดต่อ ดังน้ีคือ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
- ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย 
- ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อ  จังหวัดพิษณุโลก 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดเลยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน
มิถุนายน - ตุลาคม จะมีลมมรสุมพาดผ่านทําให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขต
ร้อน เคลื่อนพาดผ่านเป็นครั้งคราวซึ่งจะให้มีฝนตกหนัก โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตาม
ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิัยคา่รายเดือน ค่าเฉลี่ยรายปี
อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 20.9 – 32.3 25.8 
ความช้ืนสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 50.0 – 90.3 73.3 
ความเร็วลมผิวพ้ืน กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 2.40 – 3.52 2.96 
อัตราการระเหย มิลลิเมตร 90.9 – 149.2* 1,344.0

ปริมาณฝน มิลลิเมตร 5.5 – 242.4* 1,267.4

หมายเหตุ : * ค่าพิสัยรายเดือน 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดเลย 
 

ส่วนวางโครงการท่ี 2 
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1.3     ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดเลยมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 6,551,745 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ในลุ่มนํ้าหลักที่สําคัญ ได้แก่ ลุ่มนํ้า
โขง ลุ่มนํ้าเหือง ลุ่มนํ้าเลย และลุ่มนํ้าพอง ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ดังน้ี 
1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,828,824 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 58.44 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 26.09 ของจังหวัด หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.65 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-2 และ รูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเลย 
ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ

พื้นท่ีป่า 2,289,481 34.94

พืชไร่ 1,709,583 26.09

พื้นท่ีนา 514,440 7.85

ไม้ยืนต้น 1,321,534 20.17

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 202,916 3.09

ไม้ผล 266,397 4.07

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 138,429 2.12

พื้นท่ีน้ํา 88,282 1.36

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 3,826 0.05

ไร่หมุนเวียน 4,070 0.07

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 1,728 0.03

พืชสวน 5,997 0.09

พื้นท่ีลุ่ม 3,813 0.06

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,249 0.01
 

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

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็น
ประเภทดินบนพ้ืนที่ดอน มีเน้ือที่ร้อยละ 38.60 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

 

ตารางที่ 1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดเลย 

ประเภท พื้นที(่ไร่) ร้อยละ 
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 2,530,506 38.60
ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 391,049 5.96 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 45,344 0.73 
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 3,578,100 54.61
กลุ่มชุดดินผสม 6,746 0.10 

รวม 6,551,745 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1  ประชากร  
          ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเลย มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 158,635 ครัวเรือน โดยเป็น ครัวเรือนเกษตร 
101,290 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 641,666 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของ
จังหวัดเลย เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรใน
อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดเลยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.55 ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้น
เป็น 696,522 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเลย 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 641,666 
2565 654,961
2570 668,532 
2575 682,383 
2580 (อนาคต 20 ปี) 696,522

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลังโดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551- พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดเลย (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเลย (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 44,980 ล้านบาท อยู่ในลําดับ
ที่ 50 ของประเทศและลําดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตร
ร้อยละ 73.45 และภาคเกษตรร้อยละ 26.55 โดยมีรายได้เฉลี่ย 21,077 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.4.3   สภาพการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเลยมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 158,635 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 101,290 ครัวเรือน หรือร้อยละ 63.85 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
ในจังหวัดเลย ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 365 361 386 
ข้าวนาปรัง 328 376 433 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 658 630 672 
มันสําปะหลัง 3,291 3,229 3,402 
อ้อย 11,350 9,350 9,650 
ยางพารา 217 223 230 
ปาล์มนํ้ามัน 1,030 1,653 1,566 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณด์้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจัจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
จังหวัดเลยมีลํานํ้าสําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าโขง แม่นํ้าเหือง แม่นํ้าเลย และแม่นํ้าพอง จังหวัดเลยเป็น

จังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่บางส่วนติดลํานํ้าโขง และติดลํานํ้าเหือง มีอําเภอที่อยู่ติดกับลํานํ้าโขง 2 อําเภอ คือ 
อําเภอเชียงคาน อําเภอปากชม อําเภอที่อยู่ติดกับลํานํ้าเหือง คือ อําเภอท่าลี่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ลุ่มนํ้าเลย พ้ืนที่ 3,891 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของพ้ืนที่บนเทือกเขาภูหลวง ไหลผ่าน
อําเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลยและไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ที่อําเภอเชียงคาน มีห้วยสาขารวม 147 สาย อยู่ใน
เขตอําเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย อําเภอเอราวัณ และพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอนาด้วง เชียงคาน และ
อําเภอหนองหิน แม่นํ้าเลยมีความยาว 231 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดเลย 120 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าท่า
เฉลี่ย 1,168 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ลุ่มนํ้าเหือง พ้ืนที่ 3,127 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของพื้นที่จังหวัด ต้นนํ้าอยู่ในเขต
อําเภอนาแห้ว ไหลไปอําเภอท่าลี่ ลงแม่นํ้าโขงที่บ้านท่าดีหมี อําเภอเชียงคาน มีลําห้วยสาขารวม 163 สาย 
อยู่ในเขตอําเภอนาแห้ว อําเภอภูเรือและบางส่วนของอําเภอด่านซ้าย อําเภอเชียงคาน มีความยาวประมาณ 
130 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 1,045 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ลุ่มนํ้าโขง พ้ืนที่ 2,354 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นช่วงที่แม่นํ้าโขง
ไหลผ่านจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย มีลําห้วยสาขา 59 สาย อยู่ในเขตอําเภอเชียงคานและปากชม
ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 787 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ลุ่มนํ้าพอง พ้ืนที่ 1,476 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของพ้ืนที่จังหวัด มีลําห้วยสาขา 67 
สาย อยู่ในเขตอําเภอภูกระดึง อําเภอผาขาว และบางส่วนของอําเภอหนองหิน อําเภอนาด้วง ปริมาณนํ้าท่า
เฉลี่ย 477 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบนั 
  จังหวัดเลยยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและ
ขนาดเล็กประเภทต่างๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 256 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 
148.46 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 44,931 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1, 2-2 และรูปที่ 2-2 
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รูปที่ 2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดเลย 
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ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดเลย 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - 11 104 115

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 107.44 35.55 142.99

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - 21,609 - 21,609

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง) - - 7 7

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 5.47 5.47

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) - 1 102 103

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - 576 1,000 1,576

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง) - - - -

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - 6 6

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - 9,956 9,956

6.ระบบส่งนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - 20 20

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - 11,090 11,090

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - 1 1

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แห่ง) - - 4 4

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) - 12 244 256
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 107.44 41.02 148.46
  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - 22,185 22,046 44,231  
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดเลย 
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดเลย 

ความจุ พื้นท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าพาว ในเมือง  เมือง 1.36 1,082 2499 2499

2 อ่างเก็บนํ้าห้วยแห้ว กกดู่  เมือง 2.73 757 2511 2511

3 อ่างเก็บนํ้าห้วยน้อย นาอ้อ  เมือง 0.35 603 2494 2494

4 อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าหมาน นํ้าหมาน  เมือง 26.50 1,195 2529 2533

5 ฝายห้วยนํ้าหมาน นํ้าหมาน  เมือง - 576 2492 2533

6 อ่างเก็บนํ้าห้วยอีเลิศ วังสะพุง วังสะพุง 1.43 3,689 2494 2496

7 อ่างเก็บนํ้าห้วยล้ินควาย นาด้วง นาด้วง 29.00 10,927 2533 2538

8 อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าสวย นาดอกคํา นาด้วง 2.50 158 2526 2527

9
 ทํานบดินหัวงานและอาคาร
ประกอบ โครงการนํ้าเลย

แก่งศรีภูมิ ภูหลวง 35.80 - 2559 2559

10 อ่างเก็บนํ้าห้วยยาง ศรีฐาน ภูกระดึง 3.71 2,508 2509 2509

11 อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าวัก ทา่ล่ี ทา่ล่ี 0.66 521 2494 2494

12 อ่างเก็บนํ้าห้วยโป่ง,ห้วยชม,ห้วยไร่ ห้วยบ่ชืน ปากชม 3.40 169 2524 2525

รวม 107.44 22,185

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 
2.3 สถานการณน์้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

  สภาพการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่ เน่ืองจากไม่มีการจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบทําให้เกิดการภาวะ
นํ้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง ประกอบกับความต้องการใช้นํ้ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ปัญหาด้านการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชและทํานาได้ตาม
ฤดูกาล เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชหลักที่ใช้นํ้ามาก หันมาปลูกพืชที่ใช้นํ้าน้อย เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการขาดน้ํา  
  จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดเลย โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 
พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่าบริเวณอําเภอเมือง อําเภอเชียงคาน 
อําเภอปากชม อําเภอนาด้วง อําเภอภูหลวง อําเภอภูกระดึง และอําเภอด่านซ้าย มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
ปานกลางประมาณร้อยละ 20 บริเวณอําเภอนาแห้ว อําเภอวังสะพุง อําเภอท่าลี่ อําเภอภูเรือ อําเภอผาขาว 
อําเภอหนองหิน และอําเภอเอราวัณ ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดเลย ที่มา : กรมพัฒนาทีดิ่น (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้าํท่วมและอุทกภัย 

  สภาพการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ของจังหวัดเลยน้ัน ในช่วงต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดเลย มีฝนตกหนักมากกระจายในทั่วไปในทุกพ้ืนที่ ทําให้เกิดสภาวะ
อุทกภัย นํ้าท่วมเฉียบพลัน นํ้าป่าไหลหลาก หรือนํ้าท่วมขัง เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเลยซึ่ง
ส่วนใหญ่โดยท่ัวไป กว่าร้อยละ 80 % จะเป็นภูเขาสูง และภูเขาล้อมรอบ และประมาณ 20% จะเป็นพ้ืน
ราบ โดยมีตัวเมืองอยู่ตรงกลาง ลักษณะคล้ายก้นกระทะ  
  จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดเลย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซาก
ตํ่าบริเวณอําเภอเมือง อําเภอด่านซ้าย อําเภอนาแห้ว อําเภอท่าลี่ อําเภอภูเรือ และอําเภอปากชม และ
พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมปานกลางบริเวณอําเภอเชียงคาน อําเภอวังสะพุง อําเภอนาด้วง อําเภอเอราวัณ อําเภอภู
หลวง อําเภอหนองหิน อําเภอผาขาว และอําเภอภูกระดึง ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
 
2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ (Area Base) 

  สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้า
อย่างเป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
  ในส่วนของจังหวัดเลยมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ  
(Area Base) จํานวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วม นํ้าแล้ง ในลุ่มนํ้าแม่นํ้าชีตอนบน และ
ปัญหาน้ําแล้ง ในลุ่มนํ้าแม่นํ้าเลยตอนล่าง ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดเลย ที่มา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการ
สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและ
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดเลยคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรม
หลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้ําเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศท้ายนํ้า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตาม
ตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของ
ประชากรโดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบันเท่ากับ 35.13 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 35.86, 36.60 และ 38.13 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี,  
10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรกัษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และ
แบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดเลยกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดเลย จากผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าจังหวัดเลย เท่ากับ 6.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ําเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
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พ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ชลประทาน  
ความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานใน
ปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 1,840.97 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  และความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 1,903.10 , 2,057.02 และ 40,054.91 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 
5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 3.21 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 3.38 , 3.54 และ 3.86 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเลย 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 35.13                 35.86                 36.60                 38.13                   

2 รักษาระบบนิเวศน์ 6.81                   6.81                   6.81                   6.81                     

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 50.86                 112.98                266.91                38,264.80             

  - นอกเขตชลประทาน 1,790.11             1,790.11             1,790.11             1,790.11               

  - รวม 1,840.97             1,903.10             2,057.02             40,054.91             

4 อุตสาหกรรม 3.21                   3.38                   3.54                   3.86                     

รวม 1,886.12            1,949.14            2,103.98            40,103.71            

ที่ กิจกรรม
ความต้องการน้ํา (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจงัหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของการดําเนิน
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทําการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ใช้ช่ือว่า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพนํ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2579) 
 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คอื “องค์กรอัจฉริยะ ทีมุ่่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าใหเ้กิดความสมดุล 
2)   บรหิารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบรหิารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด 

เลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย  มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง” และมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
2)   ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
3)   เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย 

วิสัยทัศน์จังหวัดเลย คือ “เมอืงน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่

ย่ังยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1)   การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2)   การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
3)   การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ 
4)   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล 
5)   การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนนํ้า และน้ําท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทานํ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดเลย มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 126 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ขนาด
กลาง 11 โครงการ และขนาดเล็ก 113 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้
เ พ่ิม อีก  9,657.73 ล้ านลูกบาศก์ เมตร  และมี พ้ืนที่ ชลประทานเพิ่ มขึ้ น  33,760,878 ไร่  ใ ช้วง เ งินรวม 

1,943,974.2850 ล้านบาท แสดงดังตารางที ่4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเลย จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) 1                     1                     2                     

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 9,482.00           9,482.00           

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 72,500              33,570,000        33,642,500        

  - วงเงิน (ล้านบาท) 5,000.0000        1,932,700.0000  1,937,700.0000  

2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 5                     6                     -                   11                    

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 17.41                105.06              -                   122.46              

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 24,782              61,992              -                   86,774              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,388.5850        2,860.0000        -                   4,248.5850        

3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 76                    37                    -                   113                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 39.44                13.83                -                   53.27                

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 30,104              1,500                -                   31,604              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,317.4000        708.3000          -                   2,025.7000        

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 81                  44                  1                    126                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 56.85              118.89             9,482.00          9,657.73          
  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 54,886             135,992           33,570,000       33,760,878       
  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,705.9850       8,568.3000       1,932,700.0000 1,943,974.2850 

ขนาดโครงการ
แผนดําเนินการ

 
 
จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 89 และ 37 
โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาด
แคลนนํ้าและนํ้าท่วม 
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ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเลย จาํแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ 1                    1,932,700.0000   1                    5,000.0000      2                    1,937,700.0000  

ขนาดกลาง 11                  4,248.5850         11                  4,248.5850        

ขนาดเล็ก 77                  1,839.5000         36                  186.2000         113                2,025.7000        

รวม 89                  1,938,788.0850   37                  5,186.2000      126                1,943,974.2850  

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความมัน่คงของน้ํา (การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 4 
จังหวัดเลย                                              แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 
 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
 

4-6

 

 
 

รูปที่ 4 -1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเลย 
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ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเลย 
พื้นท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
โครงการขนาดใหญ่

1
โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเลย

เชียงคาน เชียงคาน 72,500 - 2562 2566 5,000.0000

2 โครงการผันนํ้า โขง-เลย-ชี-มูล -      -     33,570,000 9,482.00 2568 2581 1,932,700.0000
รวมโครงการขนาดใหญ่ 33,642,500 9,482.00 1,937,700.0000
โครงการขนาดกลาง

1
ระบบส่งนํ้า ระยะท่ี 2  โครงการระบบ
ส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยลิ้นควาย

นาด้วง นาด้วง 13,723 - 2559 2563 340.8250

2

ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ 
โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยวัง
กวางโตน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ปวนพุ
หนอง
หิน

1,230 - 2561 2561 100.0000

3

ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ 
โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยศอก
 จังหวัดเลย

โคกงาม ด่านซ้าย 2,629 9.98 2562 2563 90.0000

4

โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าทบ อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลทรายขาว
 อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ทรายขาว วังสะพุง - 7.43 2561 2563 347.7600

5
ระบบส่งนํ้า  โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้า
ทบ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ทรายขาว วังสะพุง 7,200 - 2564 2565 510.0000

6
โครงการระบบส่งนํ้า อ่างเก็บนํ้านํ้าเลย 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเลย

แก่งศรี
ภูมิ

ภูหลวง 59,592 - 2563 2566 720.0000

7

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 
โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าลาย อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

นาอาน เมือง - 24.96 2564 2568 540.0000

8
ระบบส่งนํ้า ระยะท่ี 3  โครงการอ่างเก็บ
นํ้าห้วยลิ้นควาย

นาด้วง นาด้วง 2,400 0.00 2564 2566 105.0000

9
ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 
โครงการอ่างเก็บนํ้าผาเค้าเฮ้า

ศรีฐาน ภูกระดึง - 68.52 2566 2568 1,150.0000

10
ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 
โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าฮวย นาโป่ง เมือง - 10.00 2565 2567 165.0000

11 โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยปูน ภูกระดึง ภูกระดึง - 1.58 2566 2567 180.0000
รวมโครงการขนาดกลาง 86,774 122.46 4,248.5850

รวมท้ังส้ิน 33,729,274 9,604.46 1,941,948.5850

ปแีล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป ีก่อสร้าง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดเลย 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
1 ฝายห้วยโป่งเอียด แก่งศรีภูมิ ภูหลวง - 0.04 2562 2562 18.0000
2 อ่างเก็บนํ้าห้วยอาลัย (บ่อหู) ชมเจริญ ปากชม - 0.04 2563 2563 35.0000
3 ฝายห้วยปอเหนือ                                              แก่งศรีภูมิ ภูหลวง - 0.04 2562 2562 21.0000
4 ฝายห้วยลําปิงใหญ่ (ปชด.) บุฮุม เชียงคาน - 0.04 2562 2562 32.0000
5 ฝายห้วยไคร้ ภูหอ ภูหลวง - 0.04 2564 2564 60.0000
6 ฝายลําห้วยซวก (นาใหญ่)(ปชด) บุฮุม เชียงคาน - 0.04 2563 2563 30.0000
7 อ่างเก็บนํ้าลําห้วยเลา(ปชด) บุฮุม เชียงคาน - 0.04 2563 2563 29.0000
8 ฝายห้วยแย่กลาง นํ้าสวย เมือง - 0.04 2563 2563 20.0000
9 ฝายห้วยหงาว (ปชด.) ห้วยพิชัย ปากชม - 0.04 2564 2564 27.0000
10 อ่างเก็บนํ้าห้วยสะเอียน เชียงกลม ปากชม - 0.04 2565 2565 30.0000
11 แก้มลิงหนองบ้านทุ่งใหญ่และระบบส่งนํ้า ภูกระดึง ภูกระดึง - 0.10 2561 2561 8.0000
12 แก้มลิงหนองบ้านเหล่าใหญ่และระบบส่งนํ้า เอราวัณ เอราวัณ - 0.10 2561 2561 5.0000
13 แก้มลิงหนองบ้านศรีโพนแท่นและระบบส่งนํ้า นาซ่าว เชียงคาน - 0.10 2562 2562 5.0000
14 แก้มลิงทุ่งเทิง พร้อมอาคารประกอบ โป่ง ด่านซ้าย - 0.10 2563 2563 3.8000
15 แก้มลิงนาลานข้าว พร้อมอาคารประกอบ โพนสูง ด่านซ้าย - 0.13 2563 2563 3.5000
16 แก้มลิงบ้านวังแท่น  พร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง - 0.18 2563 2563 3.7000
17 แก้มลิงบ้านวังใหม่  พร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง - 0.21 2563 2563 4.0000
18 ปรับปรุงบริเวณด้านท้ายทํานบดินอ่างเก็บนํ้าห้วยล้ินควาย ระยะ 2 นาด้วง นาด้วง - 29.00 2562 2562 35.0000
19 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยตาดสูง แสงภา นาแห้ว 300 - 2563 2563 5.0000
20 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยโขงช้าง กกสะทอน ด่านซ้าย 300 - 2563 2563 10.0000
21 ระบบส่งนํ้าฝายทดนํ้าห้วยนํ้าหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย 300 - 2563 2563 10.0000
22 ปรับปรุงคลองส่งนํ้า LMC อ่างเก็บนํ้าห้วยล้ินควาย นาด้วง นาด้วง - - 2564 2564 10.0000

23

สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านห้วยปลาดุก (ระบบส่งนํ้าอ่าง

เก็บนํ้าห้วยนํ้าสวย)
นาดอกคํา นาด้วง 375 - 2562 2562 25.0000

24 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านห้วยหินซา ธาตุ เชียงคาน 743 - 2561 2561 35.0000
25 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านฟากเลย แก่งศรีภูมิ ภูหลวง 1,111 - 2562 2562 35.0000
26 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านหนองหมากแก้ว ปวนพุ หนองหิน 1,780 - 2562 2562 35.0000
27 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านศรีรักษา ผานกเค้า ภูกระดึง 1,200 - 2563 2563 35.0000
28 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านธาตุพัฒนา ธาตุ เชียงคาน 1,500 - 2563 2563 35.0000
29 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง 1,200 - 2563 2563 30.0000
30 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านหนองผํา ผาบิ้ง วังสะพุง 1,500 - 2564 2564 35.0000
31 พัฒนาแหล่งนํ้าบ้านนามูลตุ่นพร้อมอาคารประกอบ หนองคัน ภูหลวง - - 2562 2562 5.0000
32 พัฒนาแหล่งนํ้าห้วยแสนต้ิวพร้อมอาคารประกอบ ปากชม ปากชม - - 2564 2564 5.0000
33 ระบบส่งนํ้า สถานีสูบนํ้าบ้านหนองเขียด ภูหอ ภูหลวง 400 - 2562 2562 10.0000
34 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งศรีภูมิ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง 645 - 2562 2562 10.0000
35 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าสวยภักดี ท่าสะอาด นาด้วง 500 - 2564 2564 8.0000
36 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าสวยท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์ นาด้วง 500 - 2564 2564 8.0000
37 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าโป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ 500 - 2564 2564 8.0000
38 พัฒนาแก้มลิงลํานํ้าหมานพร้อมอาคารประกอบ  ระยะที่ 2 นํ้าหมาน เมือง - 0.15 2564 2564 15.0000
39 แก้มลิงกุดช้างน้อยพร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง - 0.73 2563 2563 3.4000
40 แก้มลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ ผาบิ้ง วังสะพุง - 0.81 2563 2563 4.0000
41 แก้มลิงห้วยซําบอนพร้อมอาคารประกอบ ปากหมัน ด่านซ้าย - 0.03 2563 2563 3.1000
42 แก้มลิงห้วยหมากเค็งพร้อมอาคารประกอบ ภูหอ ภูหลวง - 0.85 2564 2564 3.0000
43 แก้มลิงห้วยไคร้พร้อมอาคารประกอบ ท่าช้างคล้อง ผาขาว - 0.21 2563 2563 2.9000
44 แก้มลิงโศกบงพร้อมอาคารประกอบ ทรายขาว วังสะพุง - 0.81 2563 2563 3.1000
45 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าอ่างห้วยม่วง บุฮม เชียงคาน 200 0.32 2562 2562 6.0000

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดเลย (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
46 ทรบ.ลอดคลอง LMC อ่างเก็บนํ้าห้วยแห้ว นาแขม เมือง - - 2564 2564 2.0000
47 ปรับปรุงฝายบ้านเด่ินพร้อมระบบส่งนํ้า ด่านซ้าย ด่านซ้าย - - 2564 2564 10.0000
48 ปรับปรุงฝายบ้านนาผักก้าม เหล่ากอหก นาแห้ว - 0.00 2564 2564 10.0000
49 ปรับปรุงฝายบ้านห้วยเทียน ปากชม ปากชม - 0.00 2565 2565 8.0000
50 ปรับปรุงฝายห้วยกอก นาดี ด่านซ้าย - 0.00 2564 2564 10.0000
51 ปรับปรุงฝายห้วยปวน ผาน้อย วังสะพุง - 0.00 2565 2565 5.0000
52 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านแก่งมี้ นาซ่าว เชียงคาน 1,500 - 2564 2564 35.0000
53 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านดอนสําราญ ทรายขาว วังสะพุง 1,200 - 2565 2565 35.0000
54 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านทรายขาวใน ทรายขาว วังสะพุง 1,050 - 2565 2565 35.0000
55 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านทานตะวัน ศรีฐาน ภูกระดึง 1,300 - 2565 2565 35.0000
56 แก้มลิงขอนไม้เชือก พร้อมอาคารประกอบ หนองหิน หนองหิน - 0.14 2565 2565 2.8000
57 แก้มลิงบ้านโนนศรีสงครามพร้อมอาคารประกอบ โนนศรีสงคราม วังสะพุง - 0.06 2565 2565 2.5000
58 แก้มลิงบ้านโนนสว่าง ชัยพฤกษ์ เมือง - 0.12 2565 2565 3.0000
59 แก้มลิงบ้านผาสะนาพร้อมอาคารประกอบ ทรัพย์ไพรวัลย์ เอราวัณ - 0.98 2565 2565 2.7000
60 แก้มลิงบ้านผาสามยอดพร้อมอาคารประกอบ ทรัพย์ไพรวัลย์ เอราวัณ - 0.98 2565 2565 2.8000
61 แก้มลิงฝายกกแคนพร้อมอาคารประกอบ เอราวัณ เอราวัณ - 1.70 2565 2565 3.0000
62 แก้มลิงฝายหัวภูชมพร้อมอาคารประกอบ เอราวัณ เอราวัณ - 0.77 2565 2565 2.9000
63 แก้มลิงลําห้วยเด่ือพร้อมอาคารประกอบ โนนป่าซาง ผาขาว - 0.50 2565 2565 2.7000
64 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านนาดินดํา แก่งศรีภูมิ ภูหลวง 1,100 - 2564 2564 35.0000
65 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านนาบอน นาซ่าว เชียงคาน 1,300 - 2564 2564 35.0000
66 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านนํ้าแคม นํ้าแคม ท่าล่ี 1,000 - 2565 2565 35.0000
67 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านโนนฟากเลย ผาน้อย วังสะพุง 1,500 - 2564 2564 35.0000
68 ระบบส่งนํ้าฝายบ้านวังม่วง เอราวัณ เอราวัณ 500 - 2565 2565 3.5000
69 ระบบส่งนํ้าฝายห้วยนํ้าฮวย นาโป่ง เมือง 1,000 - 2565 2565 20.0000
70 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าหู นาพึง นาแห้ว 500 - 2565 2565 15.0000
71 ปรับปรุงทํานบดินหัวงานและอาคารระบายนํ้าล้น อ่างฯห้วยแห้ว นาแขม เมือง - - 2565 2565 20.0000
72 ปรับปรุงระบบเก็บกักและระบบส่งนํ้าผาเก้ิง-ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ - - 2565 2565 7.0000
73 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านไร่ทาม นาอาน เมือง 1,500 - 2565 2565 35.0000
74 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านวังลาน ผานกเค้า ภูกระดึง 1,100 - 2565 2565 35.0000
75 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านหนองขอน ภูกระดึง ภูกระดึง 1,300 - 2565 2565 35.0000
76 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านอีเลิศ ศรีฐาน ภูกระดึง 1,200 - 2565 2565 35.0000
77 ฝายห้วยซํา(ปชด) บุฮุม เชียงคาน - 0.04 2567 2567 30.0000
78 อ่างเก็บนํ้าห้วยวังเงียง ห้วยสีเสียด ภูหลวง - 0.04 2566 2566 30.0000
79 อ่างเก็บนํ้าบวกแฮ่ภูกอย กกดู่ เมือง - 0.04 2567 2567 30.0000
80 ฝายห้วยผักกูด บุฮุม เชียงคาน - 0.04 2567 2567 28.0000
81 ฝายห้วยชํา บุฮุม เชียงคาน - 0.04 2567 2567 30.0000
82 ปรับปรุงทางระบายนํ้าเล่ียงเมือง คลองฝ่ังขวา ฝายห้วยนํ้าหมาน เมือง เมือง - - 2566 2566 82.0000
83 ปรับปรุงฝายหินทิ้งแม่นํ้าเลย ธาตุ เชียงคาน - 0.00 2566 2566 9.5000
84 ปรับปรุงฝายหินทิ้งแม่นํ้าเลยบ้านธาตุ ธาตุ เชียงคาน - 0.00 2566 2566 9.5000
85 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าห้วยบง หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง - - 2566 2566 5.0000
86 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าห้วยเมี่ยง เชียงกลม ปากชม - - 2566 2566 5.0000
87 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าห้วยศอก ด่านซ้าย ด่านซ้าย - - 2566 2566 10.0000
88 แก้มลิงหนองกุดล้อมพร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง - 0.72 2566 2566 3.6000
89 แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ หนองหิน หนองหิน - 2.70 2566 2566 3.5000
90 แก้มลิงหนองตานาพร้อมอาคารประกอบ ท่าช้างคล้อง ผาขาว - 0.21 2566 2566 3.9000

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดเลย (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
91 แก้มลิงหนองนาแปนพร้อมอาคารประกอบ หนองคัน วังสะพุง - 0.73 2566 2566 4.0000
92 แก้มลิงหนองบ้านกกบกพร้อมอาคารประกอบ หนองง้ิว วังสะพุง - 0.73 2566 2566 3.3000
93 แก้มลิงหนองบุ่งคล้าพร้อมอาคารประกอบ ทรายขาว วังสะพุง - 0.77 2566 2566 3.5000
94 แก้มลิงหนองแม่เจือพร้อมอาคารประกอบ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง - 0.75 2566 2566 3.5000
95 แก้มลิงหนองหมากก้ิวพร้อมอาคารประกอบ ทรายขาว วังสะพุง - 0.77 2566 2566 3.8000
96 แก้มลิงห้วยแก่งบงพร้อมอาคารประกอบ หนองคัน ภูหลวง - 0.80 2566 2566 3.3000
97 แก้มลิงห้วยซําแคนพร้อมอาคารประกอบ ท่าช้างคล้อง ผาขาว - 0.45 2566 2566 3.4000
98 แก้มลิงห้วยเป้าพร้อมอาคารประกอบ ผาบิ้ง วังสะพุง - 0.81 2566 2566 3.5000
99 แก้มลิงห้วยภูค้อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง - 0.90 2566 2566 3.3000
100 แก้มลิงอ่างเก็บนํ้าห้วยวังเด่ือพร้อมอาคารประกอบ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง - 0.48 2566 2566 3.7000
101 ปรับปรุงระบบเก็บกักและระบบส่งนํ้าผาบ่าวผาสาว เขาหลวง วังสะพุง - - 2566 2566 5.0000
102 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าฝายนํ้าแคม นํ้าแคม ท่าล่ี - - 2566 2566 5.0000
103 พัฒนาแหล่งนํ้าคลองนํ้าสานตม (ฝายทดนํ้า) สานตม ภูเรือ - - 2566 2566 3.0000
104 ระบบส่งนํ้าบ้านนํ้าเย็น กกสะทอน ด่านซ้าย - - 2566 2566 1.0000
105 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยถํ้าใหญ่ บุฮม เชียงคาน - 0.10 2566 2566 8.0000
106 ปรับปรุงสะพานโครงยกเคร่ืองกว้านบาน คลอง RMC ฝายห้วยนํ้าหมาน กุดป่อง เมือง - - 2566 2566 1.0000
107 ประตูระบายนํ้านํ้าฮวยพร้อมอาคารประกอบ เชียงคาน เชียงคาน - 0.45 2566 2566 50.0000
108 ประตูระบายนํ้าบ้านฟากเลย เมือง เมือง - 0.45 2566 2566 80.0000
109 ประตูระบายนํ้าบ้านอุ่มมะนาว หนองคัน ภูหลวง 1,200 0.45 2566 2566 80.0000
110 ระบบกักเก็บนํ้าเลยบ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมือง - 0.04 2566 2566 70.0000
111 อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าทูน นํ้าทูน ท่าล่ี - 0.60 2566 2566 35.0000
112 อ่างเก็บนํ้าห้วยหอม เส้ียว เมือง - 0.75 2566 2566 35.0000
113 อ่างเก็บนํ้าบ้านวังยาว วังยาว ด่านซ้าย 300 - 2566 2566 20.0000

รวม 31,604 53.27 2,025.7000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดเลย มีพ้ืนที่ 6,551,745 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,828,824 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 58.44 ของพ้ืนที่
จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 44,931 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 1.17 

ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 –  
พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 126 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ขนาดกลาง 11 

โครงการ และขนาดเล็ก 113 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 

9,657.73 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 33,760,878 ไร่ รวมเป็น 33,805,809 ไร่ ใช้วงเงิน
รวม 1,943,974.2850 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 81 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 5 โครงการและขนาดเล็ก 
76 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 56.85 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 54,886 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,705.9850 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 44 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาดกลาง 
6 โครงการ และขนาดเล็ก 37 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 118.89 ล้านลูกบาศก์
เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 135,992 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 8,568.3000 
ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 1 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 9,482.00 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 33,570,000 ไร่ 
ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะยาว 1,932,700.0000 ล้านบาท 

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเลย  

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

6,551,745 3,828,824 44,931 33,760,878 33,805,809

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จําเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นสําคัญ 

 


