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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ท่ีได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงาน
และงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นท่ี (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน 
และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ต าแหน่งท่ีตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาท่ี
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น   ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง  
(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

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

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ท่ี
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ที่มีแนวเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online) มีพื้นที่ทั้งหมด 5,517,460 

ไร หรือประมาณ 8,828 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประมาณรอยละ 50 มีลักษณะเปน
ภูเขาและหุบเขา มีที่ราบลุมประมาณรอยละ 42 โดยมเีทือกเขาพนมดงเร็กอยูดานทิศใตของจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ
อยูหางกรุงเทพฯ 541 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 24 แบงเขตการปกครองออกเปน 22 อําเภอ ไดแก อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ อําเภอกันทรารมย อําเภอขุขันธ อําเภอขุนหาญ อําเภอโนนคูณ อําเภอน้ําเกลี้ยง 

อําเภอบึงบูรพ อําเภอเบญจลักษ อําเภอปรางคกู อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภอพยุห อําเภอไพรบึง อําเภอภูสิงห 
อําเภอเมืองจันทร อําเภอยางชุมนอย อําเภอราศีไศล อําเภอวังหิน อําเภอศรีรัตนะ อําเภอศิลาลาด อําเภอหวยทับทัน 

และอําเภออุทุมพรพิสัย โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

-    ทิศเหนอื  ติดตอ จังหวัดรอยเอ็ด 
-    ทิศใต  ติดตอ ประเทศกัมพูชา 
-    ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดอุบลราชธานี 
-    ทิศตะวันตก   ติดตอ จังหวัดสุรินทร 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

โดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว  ฤดูรอนเริ่มใน
เดือนกมุภาพันธ - เมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายน - มกราคมของทุก
ป โดยสามารถสรุปขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที ่1-1 

ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดศรีสะเกษ 
ขอมูลภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคารายป คาเฉลี่ยรายป 
อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 22.9 - 32.9 27.2 
ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซ็นต 55 - 89.6 74.8 

ความเร็วลมผิวพื้น กิโลเมตรตอชั่วโมง 0.90 - 3.5 2.0 
อัตราการระเหย มิลลิเมตร 99.6 - 153 * 1,412 

ปริมาณฝน มิลลิเมตร 3.2 - 308 * 1,426.10 
หมายเหตุ: * คาพิสัยรายเดือน 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดศรีสะเกษ 

ส่วนวางโครงการที� � สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน 

 จังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,517,460 ไร มีพื้นที่ตั้งอยูใน 2 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํามูล และ  
ลุมน้ําชี ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 

 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จําแนกไดเปนพื้นที่เกษตรกรรม 4,219,093 ไร หรือประมาณรอยละ 76 ของจังหวัด  
สวนใหญเปนพืชไร ประมาณรอยละ 4 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 5 ของพื้นที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงใน 
ตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใชประโยชนที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   

ประเภท พื้นที่ (ไร) รอยละ 
พื้นที่ปา 646,515 11.71 

พืชไร 222,654 4.03 

พื้นที่นา 3,463,793 62.77 

ไมยืนตน 441,624 8.00 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 295,494 5.35 

ไมผล 39,964 0.72 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 145,263 2.63 

พื้นที่น้ํา 154,163 2.79 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 5,011 0.09 

พืชน้ํา 27 0.00 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 819 0.01 

พืชสวน 49,846 0.90 

พื้นที่ลุม 51,103 0.92 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 1,185 0.02 
 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใชที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซึ่งพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินในที่ดอน 
มีเนื้อที่รอยละ 46.57 ของจังหวัด และดินในที่ราบลุม เนื้อที่รอยละ 41.56 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และ
รูปที่ 1-3  

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุมดินที่พบในจังหวัดศรีสะเกษ 

ประเภท พื้นที่ (ไร) รอยละ 

ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินแหง 2,581,317 46.57 

ดินในพื้นที่ลาดชันสูง 177,906 3.20 

ดินในพื้นที่ราบลุม 2,304,134 41.56 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 41,762 0.75 

กลุมชุดดินผสม 437,729 7.89 
ที่มา : Agri Map (2561) 

 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดศรีสะเกษมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 317,681 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 
234,425 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,472,031 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด 
ศรีสะเกษ เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 
ปขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดศรีสะเกษมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
รอยละ 5.45 ซึ่งมีผลทําใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเปน 1,552,191 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที ่1-4 

ตารางที ่1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 1,472,031 

2565 1,491,674 

2570 1,511,580 

2575 1,531,751 

2580 (อนาคต 20 ป) 1,552,191 
ที่มา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลังโดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป (พ.ศ.2551-พ.ศ.2560)  
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

 

 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                                 สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-6 

 

  

รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  

 ป พ.ศ.2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดศรีสะเกษ (GPP) มมีูลคาเทากับ 66,653 ลานบาท อยูในลําดับ
ที่ 41 ของประเทศ และลําดับที่ 8 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 
71.80 และภาคเกษตรรอยละ 28.20 โดยมีรายไดเฉลี่ย 17,485 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดศรีสะเกษมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 317,681 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 
234,425 ครัวเรือน หรือรอยละ 73.79 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด 
ศรีสะเกษ ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที ่1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 359 353 355 

ขาวนาปรัง 465 463 487 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 783 763 787 

มันสําปะหลัง 3,436 3,328 3,531 

ออย 11,060 8,840 8,890 

ยางพารา 1,95 201 220 

ปาลมน้ํามัน 1,046 1,080 1,154 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยูในเขตพื้นที ่2 ลุมน้ํา (ตามการแบงลุมน้ําหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทก
วิทยาแหงชาติ)  โดยมีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุมน้ําตาง ๆ ดังนี้ 

- ลุมน้ํามูล เปนพื้นทีเ่กือบทั้งหมดของจังหวัด คือทุกอําเภอของจังหวัดศรีสะเกษจะมีพื้นที่อยูในลุมน้ํามูล 

มแีมน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ํามูล อยูทางตอนเหนือของจังหวัด ชวงที่ไหลผานจังหวัดศรีสะเกษมีทิศทางจาก
ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก รวมความยาวที่ไหลผานจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 121 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขาของแมน้ํามูล แยกมาจากทางทิศใตและเหนือ ลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก   
หวยทับทัน  หวยสําราญ หวยทา หวยขะยุง  

- ลุมน้ําช ีอยูทางตอนเหนือของจังหวัด บริเวณพ้ืนที่อําเภอราศีไศล อําเภอยางชุมนอย และอําเภอกันทรา
รมย เปนพื้นทีป่ลายน้ําของแมน้ําชี กอนไหลออกสูแมน้ํามูลที่อําเภอกันทรารมย 

 
2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีในปจจุบัน 
 จังหวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทตาง ๆ ที่
ดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 546 แหง สามารถเก็บกักน้ําได 311.48 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่
ชลประทาน  474,423 ไร รายละเอียดตามตารางที ่2-1, ตารางที ่2-2 และ รูปที่ 2-2   
 

2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดศรีสะเกษ โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบวาพื้นที่
สวนใหญของจังหวัดประมาณรอยละ 93 มีปญหาภัยแลงในระดับต่ํา พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางประมาณรอยละ 6 
บริเวณอําเภอเมืองจันทร อําเภอหวยทับทัน อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภอบึงบูรพ อําเภอ 
ราศไีศล และอําเภอศิลาลาด และไมมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงระดับสูงในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที ่2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดศรีสะเกษ 
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ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยูในปจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 

1.อางเก็บน้ํา         

  - จํานวน (แหง) - 14 227 241 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - 182.32 86.08 268.40 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 90,349 141,919 232,268 

2.แกมลิง         

  - จํานวน (แหง) - - 54 54 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - 40.94 40.94 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - 12,995 12,995 

3.ฝาย         

  - จํานวน (แหง) - 12 182 194 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 300 32,765 33,065 

4.ปตร.         

  - จํานวน (แหง) 2 - - 2 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 109,342 - - 109,342 

5.สถานีสูบน้ํา         

  - จํานวน (แหง) - - 39 39 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - 67,422 67,422 

6.ระบบสงน้ํา         

  - จํานวน (แหง) - 1 4 5 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 3,800 7,780 11,580 

7.ระบบระบายน้ํา         

  - จํานวน (แหง) - - - - 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - - 

8.อื่น ๆ          

  - จํานวน (แหง) - - 11 11 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - 2.14 2.14 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - 7,750 7,750 

รวมทุกประเภท         

  - จํานวน (แหง) 2 27 517 546 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.00 182.32 129.16 311.48 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 109,342 94,449 270,631 474,423 
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง ในปจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ  
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและกลางในจังหวัดศรีสะเกษ 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

 โครงการชลประทานขนาดใหญ

1 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษามูลลาง

- เข่ือนหัวนา หนองแกว กันทรารมย 64.98 87,858 2535 2555

- เข่ือนราษีไศล หนองแค ราษีไศล 74.46 21,484 2535 2536

รวม 139.44 109,342

 โครงการชลประทานขนาดกลาง

1 อางเก็บนํ้าหวยซัน โพนขา เมือง 2.71 2,564 2495 2495

2 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าคํา หนองครก เมือง 1.01 486 2494 2494

3 อางเก็บนํ้าหวยคลา หมากเขียบ เมือง 3.78 3,812 2499 2501

4 อางเก็บนํ้าหวยขนุน ภูผาหมอก กันทรลักษ 10.00 - 2533 2536

5 ฝายบานกระมอล ทุงใหญ กันทรลักษ 1.50 - 2551 2551

6 ฝายหวยขะยุง นํ้าออม กันทรลักษ 1.90 - 2547 2547

7 อางเก็บนํ้าหวยตามาย ภูเงิน กันทรลักษ 38.20 22,276 2512 2525

8 ฝายบานนํ้าเย็น เมือง กันทรลักษ 1.30 - 2549 2549

9 อางเก็บนํ้าหวยดานไอ ละลาย กันทรลักษ 7.50 - 2538 2540

10 ฝายบานลุมพุก กันทรารมย ขุขันธ 0.44 - 2540 2540

11 อางเก็บนํ้าหวยศาลา โคกตาล ภูสิงห 31.00 22,263 2527 2534

12 ฝายบานเศวต สําโรงตาเจ็น ขุขันธ 1.00 - 2540 2540

13 อางเก็บนํ้าหนองสอางค หวยเหนือ ขุขันธ 0.88 - 2495 2495

14 อางเก็บนํ้าหวยตาจู (พรอมระบบ) กันทรอม ขุนหาญ 12.00 11,257 2532 2539

15 อางเก็บนํ้าหวยทา บักดอง ขุนหาญ 30.00 10,732 2546 2549

16 ระบบสงนํ้าฯอางเก็บนํ้าหวยตะแบง บักดอง ขุนหาญ - 3,800 2559 2559

17 อางเก็บนํ้าหนองสิ สิ ขุนหาญ 2.89 2,030 2513 2518

18 ฝายบานสะพุง คูบ นํ้าเกล้ียง 1.30 - 2558 2559

19 ฝายฮองนารายณ หนองกุง โนนคูณ 0.10 300 2557 2557

20 ฝายบานเวาะ เหลากวาง โนนคูณ 2.30 - 2552 2552

21 ฝายหวยเสียว-8 เสียว เบญจลักษ - - 2558 2559

22 อางเก็บนํ้าหวยต๊ิกชู โคกตาล ภูสิงห 26.20 14,929 2539 2542

23 อางเก็บนํ้าหวยโอตาลัต โคกตาล ภูสิงห 3.80 - 2545 2546

24 อางเก็บนํ้าหวยสําราญ หวยตามอญ ภูสิงห 12.35 - 2534 2537

25 ฝายหวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน 10.00 - 2533 2536

26 ฝายบานพะเนา หวยทับทัน หวยทับทัน 3.68 - 2548 2550

27 ฝายบานแข (ทุงสวาง) แข อุทุมพรพิสัย 1.08 - 2556 2556

รวม 206.92 94,449

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง
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รูปที ่2-3 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภยั 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษ ประสบปญหาเปนประจําทุกป และพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั้น
มักจะเปนพ้ืนที่เดิมๆ ดังนี้ 

 แมน้ํามูล  อุทกภัยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การทวมมาจากปริมาณน้ําในแมน้ํามูลตอนบนที่ไหลบาลง
มาเขาสูจังหวัดศรีสะเกษในลักษณะของการลนตลิ่ง และการเออ-ทวมหนุนเนื่องจากน้ําในแมน้ํามูลที่ไหลเทอ  
(Back Water) จากจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นมาภายหลังจากที่แมน้ําชีไดไหลลงบรรจบแลว ความเร็วในการไหลของ
น้ําคอนขางชาจึงไดเออเขาทวมในลําน้ําสาขาและที่ราบริมตลิ่ง พื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบไดแก อําเภอกันทรารมย 
อําเภอเมือง อําเภอราษีไศล อําเภอหวยทับทัน และ อําเภอยางชุมนอย 

 ลําหวยสําราญ  ไหลผานในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศคลายกับหลังเตา ที่ตั้ง
ชุมชนบนเนิน มีความลาดเอียงเขาสูลําหวยสําราญทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งลําหวยสําราญในชวงนี้เปนชวง
ปลายน้ํากอนจะไหลลงแมน้ํามูลมีความคดเคี้ยวคอนขางสูง จึงทําใหการไหลของน้ําคอนขางชา เมื่อน้ําในแมน้ํามูลมี
ระดับและปริมาณคอนขางมากจะสงผลกระทบใหน้ําในลําหวยสําราญเออลนและยกระดับสูงขึ้น เกิดน้ําทวมเปน
บริเวณกวาง 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมซ้ําซากของจังหวัดศรีสะเกษ โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้ําทวมซ้ําซากนอยและเสี่ยง
ปานกลาง และมีพื้นที่เสี่ยงสูงเล็กนอย โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยูริมสองฝงลําน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ํามูล 

แมน้ําชี ลําเสียว หวยทับทัน หวยสําราญ หวยทา และหวยขะยุง ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 

2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 
(Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเคราะหจากปญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม
ปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพื้นที่สําคัญ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 
จํานวน 2 พื้นที่ ไดแกพื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมลุมน้ํามูลลาง มีพื้นที่ประมาณ 1,275,056 ไร อยูทางดานทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือของจังหวัด ไปตามลําหวยทับทัน และลําน้ําแมน้ํามูล ครอบคลุมอําเภออําเภอขุขันธ อําเภอ
ปรางคกู อําเภอหวยทับทัน เมืองจันทร อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภอบึงบูรพ อําเภอศิลาลาด อําเภอราศีไศล อําเภอ
อุทุมพรพิสัย อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอยางชุมนอย และอําเภอกันทรารมย และ พื้นที่ประสบปญหาภัยแลงและ
น้ําทวมริมแมน้ําชีตอนกลาง มีพื้นที่ประมาณ 63,311 ไร อยูทางตอนบนของจังหวัด ไปตามลําน้ําแมน้ําชี ครอบคลุม
อําเภอกันทรารมย ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที ่2-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซ้ําซาก จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่มา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 
ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบปริมาณน้ําที่ตองการสําหรับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ เกิดขึ้น ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ําทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดศรีสะเกษครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ําจากกิจกรรม
หลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ความตองการน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทาย
น้ํา ความตองการน้ําเพื่อการเกษตร และความตองการน้ําเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ําของประชากรโดย
ทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป, 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในปจจุบัน เทากับ  80.59  ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่ม
เปน  81.67, 82.76 และ 84.98 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

 ความตองการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ประเมินโดยการเปรียบเทียบความตองการน้ําเพื่อรักษา
ระบบนิเวศทายน้ําของลุมน้ําหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล 25 ลุมน้ํา และแบบจําลองน้ําทวมน้ํา
แลง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555  โดยเปรียบเทียบพื้นที่ของจังหวัด 
ศรีสะเกษกับพื้นที่ลุมน้ําที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดศรีสะเกษ จากผลการประเมินความตองการใชน้ําเพื่อรักษาระบบ
นิเวศทายน้ําจังหวัดศรีสะเกษ เทากับ 1,382.60 ลานลูกบาศกเมตร/ป 

3.3 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื้นที่ชลประทานที่มีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื้นที่ สวนฤดูแลงพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 10 ของพื้นที่ชลประทาน ความตองการน้ําเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพื้นที่เพาะปลูก
โดยรวมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรสรุปไดดังนี้ ความตองการ
ใชน้ําเพื่อการเกษตร เทากับ 4,150.41 ลานลูกบาศกเมตร/ป  และความตองการน้ําเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเปน 

4,244.25, 4,463.00 และ 4,463.00 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 
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3.4 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพ้ืนที ่โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป, 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะห
แนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความ
ตองการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม เทากับ  3.57  ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 3.75, 3.92 และ 4.28 ลาน
ลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางที ่3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

  

ที ่ กิจกรรม 
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป) 

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

1 อุปโภค-บริโภค 80.59 81.67 82.76 84.98 

2 รักษาระบบนิเวศน 1,382.60 1,382.60 1,382.60 1,382.60 

3 การเกษตร 
    

 
  - ในเขตชลประทาน 575.57 669.41 888.15 888.15 

 
  - นอกเขตชลประทาน 3,574.84 3,574.84 3,574.84 3,574.84 

 
  - รวม 4,150.41 4,244.25 4,463.00 4,463.00 

4 อุตสาหกรรม 3.57 3.75 3.92 4.28 

 
รวม 5,617.17 5,712.27 5,932.28 5,934.86 
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บทที่ 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 ที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

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

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

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 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก ยโสธร ศรีสะเกษ 

อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี มีวิสัยทัศนคือ “ขาวหอมมะลิเปนเลิศ การทองเที่ยวและการคาชายแดนได
มาตรฐานสากล” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)   พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด   
2)   พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน 

3)   พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจรและได
มาตรฐานสากล 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ 

 วิสัยทัศนจังหวัดศรีสะเกษ คือ “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การคาและการทองเที่ยวครบวงจร โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 
2) การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) การเสริมสรางความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
5) บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี ้

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ20 ป และยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที ่
- เปนโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและยุทธศาสตรตาง ๆ  

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

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยูเดิม ทั้ง 25 

ลุมน้ําหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พื้นที่ชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ําทวม
และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามทีก่ลาวแลวขางตน   

 จังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 96 โครงการ  เปนโครงการขนาดกลาง 25 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 71 โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 66.34 ลาน
ลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 257,654 ไร ใชวงเงินรวม 9,837.4372 ลานบาท ดังแสดงตาม
ตารางที ่4-1 

ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) - - - -

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 12 13 - 25

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 45.80 12.55 - 58.35

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 47,000 177,805 - 224,805

  - วงเงิน (ลานบาท) 3,767.9050 4,680.0000 - 8,447.9050

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 50 21 - 71

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 6.52 1.47 - 7.99

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 30,349 2,500 - 32,849

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,043.5322 346.0000 - 1,389.5322

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 62 34 - 96

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 52.32 14.02 - 66.34

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 77,349 180,305 - 257,654

  - วงเงิน (ลานบาท) 4,811.4372 5,026.0000 - 9,837.4372

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป 
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 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที ่3 เปนจํานวน 86 และ 10 โครงการ 

ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา มี
ลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนน้ํา และ
น้ําทวม 

ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ

ขนาดกลาง 18 6,694.9300 7 1,752.9750 25 8,447.9050

ขนาดเล็ก 68 1,343.2822 3 46.2500 71 1,389.5322

รวม 86 8,038.2122 10 1,799.2250 96 9,837.4372

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรท่ี 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                   บทที่ 4 
จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-5 

 

รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ 
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 ระบบสงน้ําโครงการหวยดานไอ ละลาย กันทรลักษ 4,500 3 2559 2562 300.0000

2 ฝายบานโนนเชียงสี คบู น้ําเกล้ียง 0 1.3 2561 2562 100.0000

3 ปรบัปรงุอางเก็บน้ําหวยตาจู กันทรอม ขุนหาญ 0 0.00 2561 2562 150.0000

4 โครงการฝายบานสะเต็ง จังหวดัศรสีะเกษ คบู น้ําเกล้ียง 0 1.5 2563 2564 150.0000

5
โครงการประตูระบายน้ําหวยสําราญ (ระยะ 2) 

จังหวดัศรสีะเกษ

โพธิ์ เมือง 0 0.00 2563 2564 300.0000

6 โครงการสถานีสูบน้ําหวยสําราญ จังหวดัศรสีะเกษ โพธิ์ เมือง 0 0.00 2563 2565 852.9750

7 โครงการอางเก็บน้ําหวยขะยุง ละลาย กันทรลักษ 42,500 40.00 2563 2566 1,284.9300

8 ประตูระบายน้ําหวยกระเดิน พร อมระบบกระจายน้ํา โพนขวาว เมือง 0 0 2564 2565 180.0000

9 แกมลิงหวยคลา (ตอนลาง) หมากเขียบ เมือง 0 0 2564 2565 160.0000

10 แกมลิงหวยคุม บก โนนคณู 0 0.00 2564 2565 100.0000

11 แกมลิงหนองกราม ไพร ขุนหาญ 0 0.00 2564 2565 100.0000

12 เพ่ิมศกัยภาพการเก็บกักอางเก็บน้ําหวยต๊ิกชู หวยต๊ิกชู ภูสิงห 0 0 2564 2565 90.0000

13 สถานีสูบน้ําและระบบสงน้ํา  PL 6  เขื่อนหัวนา หนองบัว กันทรารมย 14,260 0 2564 2566 300.0000

14 ฝายบานรุงเหนือ ลุมระวี น้ําเกล้ียง 0 0 2565 2567 120.0000

15
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพร อมระบบสงน้ําอางเก็บน้ํา

บานโนนดู

บึงมะลู กันทรลักษ 3300 0.00 2566 2567 120.0000

16
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพร อมระบบสงน้ําอางเก็บน้ํา

หวยขนุน

ภูผาหมอก กันทรลักษ 7585 0.00 2566 2568 230.0000

17 อางเก็บน้ําหวยตาปาง กันทรอม ขุนหาญ 0 2.60 2566 2568 300.0000

18 อางเก็บน้ําหวยสังกด รงุ กันทรลักษ 0 9.95 2566 2568 300.0000

19 ประตูระบายน้ําปากลําน้ําเสียว หนองบัวดง ศลิาลาด 0 0.00 2566 2568 400.0000

20 สถานีสูบน้ําและระบบสงน้ํา PR4  เขื่อนหัวนา น้ําคํา เมือง 15,750 0.00 2566 2568 420.0000

21 สถานีสูบน้ําและระบบสงน้ํา  PR 6 เขื่อนหัวนา หนองบัว กันทรารมย 3,490 0.00 2567 2568 240.0000

22
สถานีสูบน้ําและระบบสงน้ํา (RSP 9 และ RSP 52) 

 ฝายราษีไศล

เปาะ บึงบูรพ 96,300 0.00 2566 2569 1,350.0000

23 สถานีสูบน้ําและระบบสงน้ํา  PR 5 เขื่อนหัวนา โพธิ์ เมือง 7,820 0.00 2567 2569 280.0000

24 สถานีสูบน้ําและระบบสงน้ํา  PL 5 เขื่อนหัวนา ยางชุมใหญ ยางชุมนอย 18,770 0.00 2567 2569 320.0000

25 สถานีสูบน้ําและระบบสงน้ํา  PR 2 เขื่อนหัวนา หนองอ่ึง ราษีไศล 10,530 0.00 2567 2569 300.0000

รวม 224,805 58.35 8,447.9050

ปแลวเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ  

พื้นท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 แกมลิงน้ําเค็ม พรอมอาคารประกอบ หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 1.50 2561 2561 61.7500

2 แกมลิงหวยสะบา พรอมอาคารประกอบ คําเนียม กันทรารมย ศรีสะเกษ 2,234 0.04 2561 2561 25.0000

3 ฝายบานหวยจันทร (บานตาจู) หวยจันทร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 0 0.05 2561 2561 6.0152

4
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานยางกุด  ตําบลหมากเขียบ  

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ 735 0.00 2561 2561 24.5000

5
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานตาโกน   

ตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
ตาโกน เมืองจันทร ศรีสะเกษ 910 0.00 2561 2561 24.5000

6
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทาคอยนาง

 ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
สวาย ปรางคกู ศรีสะเกษ 455 0.00 2561 2561 24.5000

7
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานน้ําคํา-คูซอด

 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

น้ําคํา เมือง
ศรีสะเกษ

455 0.00 2561 2561 24.5000

8
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองหวา-

ภูมิซรอล   ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ
เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ 756 0.00 2561 2561 24.5000

9
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหวย  

ตําบลบัวหุง  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
บัวหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ 525 0.00 2561 2561 29.4000

10
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําสนับสนุนพ้ืนที่

เกษตรแปลงใหญตําบลละลม  อําเภอภูสิงห
ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ 2,695 0.00 2561 2561 19.6000

11
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเพ่ือสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ

ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
น้ําคํา เมือง ศรีสะเกษ 3,149 0.00 2561 2561 24.5000

12
สถานีสูบน้ําพรอมระบบสงน้ําบานซําขี้เหล็ก เพ่ือ

สนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญตําบลพราน
พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 2,870 0.00 2561 2561 26.4600

13 อางเก็บน้ําโนนสําโรง กลวยกวาง หวยทับทัน ศรีสะเกษ 0 0.82 2561 2561 16.3770

14 กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําหวยดาน ภูผาหมอก กันทรลักษ ศรีสะเกษ 298 0.00 2562 2562 25.0000

15 แกมลิงกุดกอม พรอมอาคารประกอบ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 0.43 2562 2562 22.7500

16 แกมลิงกุดเซียม พรอมอาคารประกอบ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 0.42 2562 2562 23.0000

17 แกมลิงดอนงูเหลือม พรอมอาคารประกอบ หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 0.12 2562 2562 13.5000

18 แกมลิงทาวังงัว พรอมอาคารประกอบ หนองแกว กันทรารมย ศรีสะเกษ 0 0.43 2562 2562 18.0000

19 แกมลิงรองชี พรอมอาคารประกอบ บัวหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 0.18 2562 2562 12.5800

20 แกมลิงหนองแค พรอมอาคารประกอบ  หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 0.20 2562 2562 10.0000

21 แกมลิงหนองจันมูล พรอมอาคารประกอบ กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 0 0.20 2562 2562 10.0000

22 แกมลิงหนองไชยวาน พรอมอาคารประกอบ ละทาย กันทรารมย ศรีสะเกษ 0 0.90 2562 2562 5.0000

23 แกมลิงหนองฮางพรอมอาคารประกอบ หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 0 0.18 2562 2562 9.0000

24
ขุดลอกรองระบายน้ําบานหนองคูไซ-หวยคุม พรอม

อาคารประกอบ
หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 0.03 2562 2562 3.5000

25 ปรับปรุงอางเก็บน้ําหนองทํานบเกา เปาะ บึงบูรพ ศรีสะเกษ 0 0.01 2562 2562 11.7500

26 ฝายบานจะกุด โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 0 0.07 2562 2562 17.0000

27 ฝายหนองโกงกัง หวยจันทร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 0 0.05 2562 2562 10.0000

28 ฝายหวยสะทอน ตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ 0 0.03 2562 2562 10.0000

29 พนังก้ันน้ําบานดาน พรอมอาคารประกอบ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ 0 0.00 2562 2562 7.7500

30 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานบึงบูรพ ระยะที2่ บึงบูรพ บึงบูรพ ศรีสะเกษ 1,000 0.00 2562 2562 7.8000

31 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานเก้ิง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 750 0.00 2562 2562 30.0000

32 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองนา ปราสาท หวยทับทัน ศรีสะเกษ 595 0.00 2562 2562 25.0000

33
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองบัวดง

 ระยะที2่
หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 1,500 0.00 2562 2562 8.5000

34 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานเหลาโดน หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 1,200 0.00 2562 2562 42.0000

35 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสูหนองพลอง จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ 1,000 0.07 2563 2563 34.8000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จจังหวัด
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ  (ตอ) 

พื้นท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

36
ประตูระบายน้ําบานตาสุ ขนาดบาน กวาง 6.00 x 4.00

 เมตร จํานวน 3 บาน
ใจดี ขุขันธ ศรีสะเกษ 0 0.20 2563 2563 35.0000

37 ฝายบานนา  ขนาดสันฝาย ยาว 54.76 เมตร สําโรง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 0 0.07 2563 2563 20.0000

38 ฝายหวยกระเดิน ตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ 0 0.02 2563 2563 15.0000

39
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําตําบลกลวยกวาง

 เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ
กลัวยกวาง หวยทับทัน ศรีสะเกษ 3,674 0.00 2563 2563 25.0000

40
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําตําบลตูม เพ่ือ

สนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ
ตูม ปรางคกู ศรีสะเกษ 3,128 0.00 2563 2563 20.0000

41
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานกุดเมืองฮาม

 เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ

กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย
ศรีสะเกษ

1,200
0.00

2563 2563 25.0000

42 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองมวง หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 420 0.00 2563 2563 30.0000

43 งานสถานีสูบน้ําบานหนองโคตรพรอมระบบสง โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ 0 0.10 2564 2564 20.0000

44 ฝายบานหนองกอง ทุงสวาง วังหิน ศรีสะเกษ 0 0.08 2564 2564 20.0000

45 ฝายหวยตามาย กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.09 2564 2564 20.0000

46 อางเก็บน้ําบานโนนสวาง (เสาธงชัย) เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.05 2564 2564 30.0000

47 อางเก็บน้ําบานผักไหมใหญ ผักไหม หวยทับทัน ศรีสะเกษ 0 0.08 2564 2564 20.0000

48 ระบบกระจายน้ําพรอมปรับปรุงสระรับน้ําโอตาลัต ปรือใหญ ภูสิงห ศรีสะเกษ 800 0.00 2565 2565 40.0000

49 อางเก็บน้ําชองพระพะลัย ละลาย กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.05 2565 2565 60.0000

50 อางเก็บน้ําบานฮองคํา(ปรับปรุง) เมืองจันทร เมืองจันทร ศรีสะเกษ 0 0.06 2565 2565 15.0000

51 ฝายบานหนองกุง (หวยเจิก) หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 0 0.05 2566 2566 15.0000

52 ระบบสงน้ําฝายบานเขวา สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ 800 0.00 2566 2566 10.0000

53 ระบบสงน้ําฝายหวยซอม โนนสําราญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ 400 0.05 2566 2566 10.0000

54 อางเก็บน้ําบานขี้นาค ตูม ปรางคกู ศรีสะเกษ 0 0.12 2566 2566 15.0000

55 อางฯ หวยตามาเรีย เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.05 2566 2566 30.0000

56 ระบบสงน้ําฝายบานลุมพุก (2) หวยสําราญ ขุขันธ ศรีสะเกษ 500 0.16 2567 2567 10.0000

57 ฝายบานทาสวาง โนนสําราญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.10 2568 2568 25.0000

58 ฝายบานโนนสะกด บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.03 2568 2568 15.0000

59 ฝายบานโนนสะกด 2 บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.04 2568 2568 15.0000

60 ฝายบานโนนสําราญ โนนสําราญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.07 2568 2568 15.0000

61 ฝายหวยคลา เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.05 2568 2568 10.0000

62 ฝายหวยปอตอนบน สังเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.04 2568 2568 15.0000

63 ฝายหวยปอตอนลาง สังเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.04 2568 2568 15.0000

64 ฝายหวยพอก น้ําออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.08 2568 2568 27.0000

65 ฝายหวยศรีสะกระบือตอนบน สังเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.10 2568 2568 20.0000

66 ฝายหวยศรีสะกระบือตอนลาง สังเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.10 2568 2568 22.0000

67 ฝายหวยสราง สังเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.07 2568 2568 17.0000

68 ระบบสงน้ําฝายหวยไฉน ขนุน กันทรลักษ ศรีสะเกษ 0 0.00 2568 2568 10.0000

69 ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําบานเสาธงชัย เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ 200 0.12 2568 2568 10.0000

70 อางเก็บน้ํารองสะอาด  พรอมระบบสงน้ํา พรมสวัสด์ิ พยุห ศรีสะเกษ 0 0.05 2568 2568 15.0000

71 อางเก็บน้ําหวยสะโตงบานตาแทน พรอมระบบสงน้ํา บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ 600 0.14 2568 2568 25.0000

รวม 32,849 7.99        1,429.5322

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จจังหวัด

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                   บทที่ 5 
จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                                             สรุปและขอเสนอแนะ 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

5-1 

บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ 5,517,460 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรม 4,219,093 ไร หรือประมาณรอยละ 76 ของ
พื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานแลว 474,423 ไร หรือประมาณรอยละ 

8.6 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 
 พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 96 โครงการ  เปนโครงการขนาดกลาง 25 โครงการ และขนาดเล็ก 71 

โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 66.34 ลานลูกบาศกเมตร และจะ
มีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 257,654 ไร ใชวงเงินรวม 9,837.4372 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได
ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 62 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 12 โครงการและขนาดเล็ก 
50 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 52.32 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 77,349 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,811.4372 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 34 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 13 โครงการ และขนาด
เล็ก 21 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 14.02 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 180,305 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 5,026.0000 ลานบาท 

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

 ไมมีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาวในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดศรีสะเกษ  
 

พ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร ) (ไร ) (ไร) (ไร) (ไร )

5,517,460 4,219,093 474,423 257,654 732,077

พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชลประทานปจจุบัน
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพื้นที่สําหรับบางโครงการที่มีพื้นที่
ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาเขตรักษาพันธสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จําเปนตองผานกระบวนการสราง
การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน การวางแผน
เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนให
เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่
ไดวางไวเปนสําคัญ 

 


