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คํานํา 

 การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด 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 ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดบึงกาฬ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 

23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป โดยแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซ่พิสัย อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึง
โขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย 
จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีขนาดพ้ืนทั้งหมด 
3,980.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,487,721 ไร่ ชายแดนติดกับเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่นํ้าโขงเป็นเส้นก้ันเขตแดน ความยาวตามลํานํ้าโขง ประมาณ 120 
กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 751 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 136 
กิโลเมตร จังหวัดนครพนม ประมาณ 180 กิโลเมตร และจังหวัดสกลนคร ประมาณ 140 กิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ และจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

- ทิศเหนือ  ติดต่อ แขวงบอลิคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดสกลนคร  
- ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดนครพนม 
- ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดหนองคาย  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศเป็นฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธ.ค.- ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิจะเร่ิมลดในเดือนพฤศจิกายนและตํ่าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน  
ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่ม
ลดลงจนอากาศหนาวเย็น โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดบึงกาฬ 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิัยคา่รายปี ค่าเฉลี่ยรายปี
อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 22.1 – 32.4 26.60
ความช้ืนสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 54.4 – 90.4 74.3 
ความเร็วลมผิวพ้ืน กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 2.03 – 2.96 2.59 
อัตราการระเหย มิลลิเมตร 107.4 – 163.2* 1,470.50

ปริมาณฝน มิลลิเมตร 6.7 – 319.6* 1,619.4

หมายเหตุ : * ค่าพิสัยรายเดือน 
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1.3  ทรัพยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 จังหวัดบึงกาฬ มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 2,487,721 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตลุ่มนํ้าโขงทั้งหมด ดังแสดงใน
รูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,967,605 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 79.09 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็น ไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 50.30 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 
63.59 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม  รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และ รูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

ประเภท พื้นท่ี (ไร่) ร้อยละ
พื้นท่ีป่า 149,872 6.02

พืชไร่ 13,988 0.56

พื้นท่ีนา 696,975 28.02

ไม้ยืนต้น 1,251,372 50.3

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 108,637 4.37

ไม้ผล 2,960 0.12

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 92,083 3.7

พื้นท่ีน้ํา 143,105 5.75

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 671 0.03

ไร่หมุนเวียน - -

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 1,459 0.06

พืชสวน 180 0.01

พื้นท่ีลุ่ม 26,419 1.06

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม - -  
ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ทรัพยากรดิน จังหวัดบึงกาฬ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 
จําแนกกลุ่มดินเป็น ดินบนพ้ืนที่ราบตํ่า มีเน้ือที่ร้อยละ 32.32 ของจังหวัด และดินบนพ้ืนที่ดอน มีเน้ือที่ร้อย
ละ 58.27 ของจังหวัด นอกจากน้ีเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมท่ีจะพัฒนาเพ่ือการเกษตร
ชลประทาน  รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-3 และ รูปที่ 1-3  
ตารางที่ 1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดบึงกาฬ 

ประเภท พื้นที(่ไร่) ร้อยละ
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 1,449,638 58.27 
ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 803,925 32.32 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 102,071 4.1
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 101,577 4.08 
กลุ่มชุดดินผสม 30,510 1.23 

รวม 2,487,721 100.00
ที่มา : Agri Map (2561) 
 

1.4   สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1  ประชากร  
  ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดบึงกาฬมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 101,769 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 423,032 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดบึงกาฬ เมื่อทําการคํานวณอัตรา 
การเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า โดยใช้ 
ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดบึงกาฬมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.13  
ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 471,463 คน รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1-4  

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

2560 (ปัจจุบัน) 423,032
2565 434,652
2570 446,591
2575 458,858
2580 (อนาคต 20 ปี) 471,463

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลังโดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551- พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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 1.4.2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
  ปี พ.ศ.2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 23,463 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 72 
ของประเทศ และลําดับ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
66.87 และภาคเกษตรร้อยละ 33.13 โดยมีรายได้เฉลี่ย 22,668 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
  
 1.4.3  สภาพการเกษตร 
  ปี พ.ศ.2560 จังหวัดบึงกาฬมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 101,769 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
63,846 ครัวเรือน หรือร้อยละ 62.73 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
บึงกาฬ ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

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

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

ป ี2558 ปี 2559 ป ี2560 
ข้าวนาปี 282 273 310 
ข้าวนาปรัง 498 490 497 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันสําปะหลัง 2,927 2,795 2,755 
อ้อย 11,121 9,099 9,242 
ยางพารา 226 231 238 
ปาล์มนํ้ามัน 1,522 1,681 1,778 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณด์้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจัจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
จังหวัดบึงกาฬมีลํานํ้าสําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าโขง แม่นํ้าสงคราม ห้วยคอง และห้วยฮ้ี จังหวัดบึงกาฬ

เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ทอดขนานยาวไปตามลํานํ้าโขง มีอําเภอที่อยู่ติดกับลํานํ้าโขง 4 อําเภอ คือ 
อําเภอปากคาด อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอบุ่งคล้า และอําเภอบึงโขงหลง  และมีอาณาเขตติดต่อกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ แขวงบอลิคําไซ 

แม่นํ้าโขง   เป็นแม่นํ้านานาชาติที่สําคัญสายหน่ึง มีแหล่งกําเนิดในประเทศจีนไหลผ่าน 5 ประเทศ 
คือ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีความยาวแม่นํ้าทั้งสิ้นกว่า 4,200 กิโลเมตร ถือเป็นแม่นํ้าที่มี
ความยาวเป็นอันดับที่ 12 ของโลก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 795,000 ตารางกิโลเมตร  

แม่นํ้าสงคราม  ต้นกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน อําเภอไชยวาน ผ่านอําเภอหนองหาน อําเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ผ่านอําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ผ่านอําเภอโซ่พิสัย อําเภอพรเจริญ และอําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ ผ่านจังหวัดสกลนครและไหลลงแม่นํ้าโขงที่จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
ของภาคอีสาน ทําให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เรียกว่า ป่าบุ่ง ป่าทาม 

ห้วยคอง   เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าสงคราม มีความยาวทั้งหมดประมาณ 110 กม. จากต้นนํ้าไหล
ไปทางทิศเหนือถึงหนองยาว และบรรจบกับห้วยเนียม แล้วไหลไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับห้วยลึก 
ห้วยต้นผึ้ง แล้วไหลลงสู่ทิศใต้บรรจบกับห้วยบันรัง ห้วยโป่ง ห้วยซาว ห้วยบ่อน้อย และบรรจบกับแม่นํ้า
สงครามตอนบน รวมเป็นแม่นํ้าสงครามตอนล่างไหลลงสู่แม่นํ้าโขงต่อไป 

ห้วยฮ้ี   เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าสงครามตอนล่าง มีความยาวทั้งหมดประมาณ 135 กม. ต้นนํ้า
อยู่ในเขตอําเภอศรีวิไล เมื่อไหลผ่านตัวอําเภอศรีวิไลแล้ว มีทิศทางไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านตัว
อําเภอเซกา แล้วบรรจบกับแม่นํ้าสงคราม มีลํานํ้าสาขา เช่น ห้วยทายใหญ่ ห้วยก้านเหลือง ห้วยนํ้าจัน ห้วย
หมากเปิบ ห้วยนางัว ห้วยเซกา ห้วยโด และห้วยนํ้าป้ี 

 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบนั 
  จังหวัดบึงกาฬยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลาง
และขนาดเล็กประเภทต่างๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 136 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 
6.81 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 5,634 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1, 2-2 และรูปที่ 2-2 
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รูปที่ 2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดบึงกาฬ 
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ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดบึงกาฬ 
ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - 2 52 54

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 3.51 - 3.51

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - 1,384 - 1,384

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง) - - 5 5

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 2.79 2.79

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) - - 66 66

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - 150 150

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง) - 1 1 2

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - 3 3

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - 4,100 4,100

6.ระบบส่งนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - - -

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - 1 1

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แห่ง) - - 5 5

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.51 0.51

  - พื้นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) - 3 133 136
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 3.51 3.30 6.81
  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - 1,384 4,250 5,634  
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดบึงกาฬ 

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

1 ประตูระบายนํ้าห้วยบางบาด โคกก่อง  เมือง 2526 2530

2 อ่างเก็บนํ้าห้วยสหาย หนองเด่ิน  เมือง 1.96 2513 2514

3 อ่างเก็บนํ้าห้วยซํา โซ่ โซ่พิสัย 1.55 1,384 2511 2511

รวม 3.51 1,384

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 
 
2.3 สถานการณน์้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

  สภาพการเกิดภัยแล้งเน่ืองมาจากแหล่งนํ้าต้นทุนไม่เพียงพอถึงแม้จะมีอ่างเก็บนํ้าอยู่บ้างแต่
เน่ืองจากสภาพพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะสําหรับทําการเกษตรและการปศุสัตว์ จึงทําให้มีการ
พัฒนาการใช้ที่ดินเป็นส่วนใหญ่ของลุ่มนํ้า จึงทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้า 

  จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดบึงกาฬ โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 พบว่าพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่าบริเวณอําเภอเมือง อําเภอปากคาด อําเภอโซ่พิสัย 
อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอเซกา อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ดังแสดงในรูปที่ 2-3 

2.3.2 สถานการณ์ด้านด้านน้าํท่วมและอุทกภัย 

  สภาพการเกิดอุทกภัย มีลักษณะเป็นแบบนํ้าท่วมขังในที่ลุ่ม เน่ืองมาจากระดับพ้ืนดินในที่ลุ่มมี
ระดับตํ่ากว่าระดับนํ้าในแม่นํ้าโขงในช่วงที่เกิดนํ้าหลากประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและประกอบกับ
มีฝนตกในพ้ืนที่ต้นนํ้าและกลางนํ้าซึ่งนํ้าจํานวนดังกล่าว จะไหลมาออกสู่แม่นํ้าโขงบริเวณจังหวัดบึงกาฬ 

  จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดบึงกาฬ โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วม
ซ้ําซากตํ่าถึงปานกลาง บริเวณริมนํ้าโขง อําเภอเมือง อําเภอบุ่งคล้า บริเวณห้วยคอง อําเภอปากคาด 
บริเวณห้วยฮี อําเภอศรีวิไล และอําเภอบึงโขงหลง พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมสูง บริเวณริมแม่นํ้าสงคราม อําเภอ 
โซ่พิสัย อําเภอพรเจริญ และอําเภอเซกา ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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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 
  ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จํานวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนํ้าแล้งในลุ่มนํ้าแม่นํ้าสงคราม ประตู
ระบายน้ําในลํานํ้าและสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า ซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้กําหนดแผนศึกษาใน
งบประมาณปี 2562  ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 

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

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดบึงกาฬครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจาก
กิจกรรมหลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุป
ตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของ
ประชากรโดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบันเท่ากับ 23.16 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 23.80, 24.45 และ 25.81 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
เปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดบึงกาฬกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดบึงกาฬ จากผลการประเมิน
ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าจังหวัดบึงกาฬ เท่ากับ 265.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
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3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ําเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ชลประทาน  
ความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานใน
ปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 1,333.12 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพิ่มเป็น 1,422.98 , 1,441.66 และ 1,441.66 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 1.93 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 2.03 , 2.12 และ 2.32 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดบึงกาฬ 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 23.16                 23.80                 24.45                 25.81                 

2 รักษาระบบนิเวศน์ 265.00                265.00                265.00                265.00                

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 6.27                   96.12                 114.81                114.81                

  - นอกเขตชลประทาน 1,326.85             1,326.85             1,326.85             1,326.85             

  - รวม 1,333.12             1,422.98             1,441.66             1,441.66             

4 อุตสาหกรรม 1.93                   2.03                   2.12                   2.32                   

รวม 1,623.21            1,713.80            1,733.23            1,734.79            

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 อุดรธานี , เลย , 
หนองบัวลําภู , หนองคาย และบึงกาฬ  มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัต
ลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี 

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

ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
3)   เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ 

 วิสัยทัศน์จังหวัดบึงกาฬ คือ “เมืองยางพาราก้าวหน้า เช่ือมโยงการค้าอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตาม
วิถีอารยธรรมลุ่มนํ้าโขง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิง
อุตสาหกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2)   พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
3)   ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
4)   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มนํ้าโขง 
5)   ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
6)   การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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 

 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 4 
จังหวัดบึงกาฬ                                              แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
 

4-3

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

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   

 จังหวัดบึงกาฬ มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 72 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ เป็น
โครงการขนาดกลาง 6 โครงการ และขนาดเล็ก 64 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถ
เก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 28.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 97,600 ไร่ ใช้วงเงินรวม 3,439.7065 

ล้านบาท แสดงดังตารางที ่4-1 

 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 44 และ 28 
โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาด
แคลนนํ้าและนํ้าท่วม 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ 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.) -                   -                   -                   -                   

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 70,800              12,000              -                   82,800              

  - วงเงนิ (ล้านบาท) 419.2077          411.9988          -                   831.2065          

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

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                   3.19                 -                   3.19                 

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) -                   -                   -                   -                   

  - วงเงนิ (ล้านบาท) -                   890.5000          -                   890.5000          

3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 36                    28                    -                   64                    

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 7.83                 17.22                -                   25.05                

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 10,000              4,800                -                   14,800              

  - วงเงนิ (ล้านบาท) 827.0000          891.0000          -                   1,718.0000        

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 37                  35                  -                 72                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 7.83                20.41              -                 28.24              
  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 80,800             16,800             -                 97,600             
  - วงเงนิ (ล้านบาท) 1,246.2077       2,193.4988       -                 3,439.7065       

ขนาดโครงการ
แผนดําเนินการ
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ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)
ขนาดใหญ่ 2 831.2065 - - 2 831.2065

ขนาดกลาง - - 6 890.5000 6 890.5000

ขนาดเล็ก 42 1,016.1000 22 701.9000 64 1,718.0000

รวม 44 1,847.3065 28 1,592.4000 72 3,439.7065

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
รวม(การสร้างความม่ันคงของน้ํา (การจัดการน้ําท่วมและอุทกภยั)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 
ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงนิ

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

1

ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ 
โครงการประตูระบายนํ้าบ้านห้วยทรายพร้อม
ระบบส่งน้ํา

โซ่ โซ่พิสัย 70,800 -           2558 2562 419.2077   

2

ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ํา
บ้านห้วยทราย โครงการประตูระบายนํ้าบ้าน
ห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ํา

โซ่ โซ่พิสัย 12,000 -           2564 2566 411.9988   

รวมโครงการขนาดใหญ่ 82,800 831.2065
โครงการขนาดกลาง

1 ประตูระบายน้ําหนองยองพร้อมระบบส่งน้ํา หนองยอง ปากคาด -        3.00         2564 2566 180.0000   

2 ประตูระบายน้ําห้วยนาบอนพรอ้มระบบส่งน้ํา นาดง ปากคาด -        0.19         2564 2566 270.0000   

3 ประตูระบายน้ําห้วยอาฮง ไคสี บึงกาฬ -        -           2565 2566 115.5000   

4 ประตูระบายน้ําห้วยฮ้ินพร้อมระบบส่งน้ํา โคกกว้าง บุ่งคล้า -        -           2566 2567 100.0000   

5 ประตูระบายน้ําห้วยขามเปี้ยพร้อมระบบส่งน้ํา โคกกว้าง บุ่งคล้า -        -           2566 2567 110.0000   

6 ประตูระบายน้ําบ้านห้วยคอม เซกา เซกา -        -           2566 2567 115.0000   

รวมโครงการขนาดกลาง -       3.19 890.5000
รวมทั้งสิ้น 82,800 3.19 1,721.7065

ปีแล้วเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดบึงกาฬ 
พื้นที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
1 ฝายห้วยทราย                                                  โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง - 0.04 2563 2563 29.1000
2 ฝายห้วยอังฮ้า                                                    โนนศิลา ปากคาด - 0.04 2562 2562 25.0000
3 ฝายบ้านโนนสวรรค์ (ห้วยนํ้าเมา) โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง - 0.04 2563 2563 30.0000
4 ฝายห้วยคํา โนนสมบูรณ์ เมือง - 0.04 2563 2563 27.0000
5 ฝายบ้านดงโทน (ปชด.) ดงบัง บึงโขงหลง - 0.04 2562 2562 20.0000
6 ฝายห้วยปะงาย บึงโขงหลง บึงโขงหลง - 0.04 2563 2563 15.0000
7 ฝายห้วยคํา โนนสมบูรณ์ เมือง - 0.04 2563 2563 27.0000
8 ฝายห้วยนํ้าจั้น นํ้าจั้น เซกา - 0.04 2564 2564 16.0000
9 ฝายห้วยดินดํา ท่ากกแดง เซกา - 0.04 2565 2565 30.0000
10 ฝายลําห้วยใหญ่(ปชด) ดงบัง บีงโขงหลง - 0.04 2564 2564 27.0000
11 ฝายห้วยนางอ่าง คํานาดี เมือง - 0.04 2565 2565 22.0000
12 ฝายลําห้วยสวนหลวง(ปชด) ดงบัง บีงโขงหลง - 0.04 2565 2565 20.0000
13 ปตร.ห้วยกุดจับ ไคสี เมือง - 0.45 2563 2563 15.0000
14 อาคารระบายนํ้าล้นอ่างเก็ยนํ้าห้วยสาน โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง - 0.45 2563 2565 15.0000
15 แก้มลิงบึงหมอเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ โคกกว้าง บุ่งคล้า - 0.34 2564 2564 9.9000
16 แก้มลิงหนองบึงใหญ่พร้อมอาคารประกอบ หนองเด่ิน บุ่งคล้า - 0.50 2564 2564 15.0000
17 แก้มลิงหนองหมาพานพร้อมอาคารประกอบ หนองทุ่ม เซกา - 0.32 2563 2563 15.0000
18 แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ โคกกว้าง บุ่งคล้า - 0.52 2564 2564 15.0000
19 แก้มลิงห้วยผักขะ (หนองซุง)พร้อมอาคารประกอบ (พรด.) เซกา เซกา - 0.55 2564 2564 17.0000
20 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านคําเตาะเลาะ คําแก้ว โซ่พิสัย 1,000 - 2562 2562 30.0000
21 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านต้าย นาก้ัง ปากคาด 1,000 - 2563 2563 30.0000
22 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านใหม่พัฒนา(หนองจันทร์) ศรีวิไล ศรีวิไล 1,000 - 2563 2563 35.0000
23 แก้มลิงหนองเหมือดพร้อมอาคารประกอบ เซกา เซกา - 0.50 2563 2563 15.0000
24 ป้องกันนํ้าท่วมห้วยกําแพงศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ เมือง - - 2563 2563 10.0000
25 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านคําเจริญ (ห้วยคลอง) หนองเลิง เมือง 1,000 - 2563 2563 30.0000
26 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านท่าสะอาด ไคสี เมือง 1,000 - 2564 2564 30.0000
27 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านท่าสําราญ ซาง เซกา 1,000 - 2565 2565 25.0000
28 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านหนองเข็ง หอคํา เมือง 1,000 - 2563 2563 20.0000
29 แก้มลิงหนองเครือเขาพร้อมอาคารประกอบ หอคํา เมือง - 0.70 2564 2564 20.0000
30 แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ หนองเลิง เมือง - 1.10 2563 2563 30.0000

31
ปรับปรุงบานระบายและระบบสูบนํ้า ปตร.ห้วยคาด  โครงการชลประทาน

บึงกาฬ  จํานวน 1 แห่ง
นาดง ปากคาด - - 2563 2563 7.0000

32 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านไคสี ไคสี เมือง 1,000 - 2565 2565 35.0000
33 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านสุขเจริญ ท่าสะอาด เซกา 1,000 - 2565 2565 25.0000
34 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านห้วยเซือมเหนือ ไคสี เมือง 1,000 - 2565 2565 35.0000
35 แก้มลิงบึงเค็งพร้อมอาคารประกอบ หนองทุ่ม เซกา - 0.98 2565 2565 30.0000
36 แก้มลิงบุ่งไฮพร้อมอาคารประกอบ ซาง เซกา - 1.00 2565 2565 30.0000
37 แก้มลิงหนองบ่อนํ้าพร้อมอาคารประกอบ นาแสง ศรีวิไล - 1.65 2568 2568 50.0000
38 ฝายห้วยซาวตอนบน                                             นาสวรรค์ เมือง - 0.04 2566 2566 30.0000
39 ฝายห้วยทรายตอนล่าง นํ้าจั้น เซกา - 0.04 2567 2567 27.0000
40 ปตร.หนองร้อน นาดง ปากคาด - 0.04 2567 2567 25.0000
41 ฝายห้วยนางอ่าง คํานาดี เมือง - 0.04 2566 2566 17.0000
42 ฝายบ้านเหล่าคาม นํ้าจั้น เซกา - 0.04 2566 2566 32.0000
43 ฝายบ้านท่าม่วง นํ้าจั้น เซกา - 0.04 2566 2566 30.0000
44 อ่างเก็บนํ้าบ้านม่วงคัน ท่าสะอาด เซกา - 0.04 2567 2567 15.0000
45 ฝายห้วยหัวแฮด ท่าสะอาด เซกา - 0.04 2567 2567 20.0000

ปีแล้วเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดบึงกาฬ (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
46 ปตร.บ้านสุขเจริญ ท่าสะอาด เซกา - 0.04 2567 2567 15.0000
47 ฝายห้วยลึกตอนกลาง ชมพูพร ศรีวิไล - 0.04 2567 2567 27.0000
48 ฝายห้วยลึกตอนบน ชมพูพร ศรีวิไล - 0.04 2567 2567 27.0000
49 ฝายบ้านนาแสบงสามัคคี นาสะแสบง ศรีวิไล - 0.04 2567 2567 27.0000
50 แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ ไคสี เมือง - 1.60 2566 2566 50.0000
51 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านท่าส้มโฮง โคกกว้าง บุ่งคล้า 1,200 - 2566 2566 27.0000
52 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านหาดแฮ่ โคกกว้าง บุ่งคล้า 1,200 - 2566 2566 20.0000
53 แก้มลิงบุ่งตาไทพร้อมอาคารประกอบ โคกกว้าง บุ่งคล้า - 1.60 2566 2566 50.0000
54 แก้มลิงหนองกุดซวยพร้อมอาคารประกอบ เซกา เซกา - 1.70 2567 2567 50.0000
55 แก้มลิงหนองคําก้ังพร้อมอาคารประกอบ หนองทุ่ม เซกา - 0.80 2567 2567 25.0000
56 แก้มลิงหนองไชยวาลพร้อมอาคารประกอบ นาแสง ศรีวิไล - 1.35 2568 2568 40.0000
57 แก้มลิงหนองบ่อนํ้าพร้อมอาคารประกอบ นาแสง ศรีวิไล - 1.65 2566 2566 50.0000
58 แก้มลิงหนองบ่อพร้อมอาคารประกอบ เซกา เซกา - 1.75 2569 2569 50.0000
59 แก้มลิงหนองบ่อมะงงพร้อมอาคารประกอบ นาแสง ศรีวิไล - 1.50 2569 2569 45.0000
60 แก้มลิงหนองปลาผาพร้อมอาคารประกอบ เซกา เซกา - 1.00 2569 2569 30.0000
61 แก้มลิงหนองแสงนาแซงพร้อมอาคารประกอบ เซกา เซกา - 1.00 2569 2569 30.0000
62 แก้มลิงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบ นาแสง ศรีวิไล - 1.20 2569 2569 35.0000
63 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านถ้ําจันทร์ ศรีชมภู โซ่พิสัย 1,200 - 2567 2567 22.0000
64 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านโนนสะอาด บุ่งคล้า บุ่งคล้า 1,200 - 2567 2567 25.0000

รวม 14,800 25.05 1,718.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่ 2,487,721 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,967,605 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 79.09 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 5,634 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

0.28 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 72 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 
6 โครงการ และขนาดเล็ก 64 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 

28.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 97,600 ไร่ รวมเป็น 103,234 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

3,439.7065 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 37 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการและขนาดเล็ก 
36 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 7.83 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 80,800 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 1,246.2077 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 35 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 6 โครงการ และขนาดเล็ก 28 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 20.41 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 16,800 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
2,193.4988 ล้านบาท 

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

 ยังไม่มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ  

พื้นท่ีชลประทานท่ีเพิ่มข้ึน รวมพื้นท่ีชลประทานท้ังหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

2,487,721 1,967,605 5,634 97,600 103,234

พื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีชลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ชุ่มนํ้าโลก เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่า เป็นต้น 

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

 


