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คํานํา 

การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ท่ีได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณท้ังระบบ ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ท้ังโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (AREA BASE) และ
พิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDTURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน 

และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ตําแหน่งท่ีต้ัง ความซํ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะส้ัน (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) 

ท้ังน้ี กรมชลประทานตั้งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดท่ีมีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จาก

ข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ 3,868,904 ไร่ หรือ
ประมาณ 6190.25 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประมาณร้อยละ 50.49 มีลักษณะเป็น
ภูเขาและหุบเขา มีท่ีราบลุ่มประมาณร้อยละ 20.73 จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดชายแดน ต้ังอยู่ทางภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเล็กๆ มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศตะวันตก ตอนกลาง และทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเช่นน้ีทําให้เกิดทรวดทรงทางธรณีสัณฐานประเภทท่ีราบเชิงเขา ท่ีตํ่า
ราบเรียบ และลานตะพักลําน้ําระดับตํ่าๆในหลายบริเวณ โดยมีขอบเขตติดต่อระหว่างจังหวัด คือ 

 ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย 

 ทิศใต้                   ติดต่อกับ จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร่ 

 ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ สปป.ลาว และจังหวัดน่าน 

 ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ จังหวัดลําปาง 
1.2 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพะเยา ม ี3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามัน นอกจากน้ีในบางช่วงยังได้รับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นและ
ดีเปรสช่ันที่พัดพาจากทะเลจีนใต้อีกด้วย ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดพาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาจากประเทศจีน และฤดูร้อนอยู่ในช่วง
ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพะเยา 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 20.1 – 28.6 25.8 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 59 - 84 75.5 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 0.4 – 1.7 1 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร *83.7 – 167.3 1,397.4
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร *7.1 – 211.8 1,168.7
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มน้ําหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดพะเยา 
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1.2 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จังหวัดพะเยา มีเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 3,868,904 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใน 7 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าลาว ลุ่มน้ําอิง
ตอนบน ลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง แม่นํ้ายมตอนบน นํ้าควร นํ้าป๊ี และลุ่มนํ้าพุง ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มีรายละเอียดการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.2.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (AGRI MAP ONLINE) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,539,957 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 39.80 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีนา ประมาณร้อยละ 18.83 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 47.32 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์   
ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ

พ้ืนท่ีป่า 2,042,695 52.8
พืชไร่ 445,919 11.53
พ้ืนท่ีนา 728,696 18.83 
ไม้ยืนต้น 170,833 4.42
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 142,527 3.68
ไม้ผล 141,586 3.66
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 63,222 1.63
พ้ืนท่ีนํ้า 67,559 1.75 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,511 0.04 
ไร่หมุนเวียน 48,181 1.25
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 11,428 0.30
พืชสวน 3,800 0.10
พ้ืนท่ีลุ่ม 5 0.00
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 942 0.02 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปท่ี 1-2 แผนที่การใช้ท่ีดิน จังหวัดพะเยา (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเน้ือที่ร้อยละ 45.78 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปท่ี 1-3  

ตารางที่ 1-3 จําแนกกลุ่มดินท่ีพบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ

ดินในพื้นที่ลาดชันสูง 1,953,625 50.49
ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินแห้ง 916,821 23.69 
ดินในพื้นที่ราบลุ่ม 802,362 20.73
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 196,096 5.06

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 150,758 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

76,292 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 477,100 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดพะเยา 

เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดพะเยามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.19 

ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 495,230 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1-4 

ตารางที ่1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. ประชากร (คน)

2560 (ปัจจุบัน) 477,100
2565 481,569
2570 486,081 
2575 490,634 

2580 (อนาคต 20 ปี) 495,230
ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดพะเยา (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา(GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 34,564 ล้านบาท อยู่ในลําดับท่ี 61 
ของประเทศ และลําดับที่ 11 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 65.50 และภาคเกษตร
ร้อยละ 34.49  โดยมีรายได้เฉลี่ย 14,594 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพะเยามีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 150,758 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 76,292 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 50.60 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดพะเยาดังแสดงใน
ตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ข้าวนาปี 543 457 443 
ข้าวนาปรัง 642 627 638 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 689 665 694
มันสําปะหลัง 3,350 3,249 2,978
ยางพารา 166 174 187
ปาล์มน้ํามัน 785 765 810

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 
 จังหวัดพะเยา มีพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท่ีสําคัญๆ 2 ลุ่มน้ํา คือ พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าโขง (อิง) ครอบคลุม อ.เมือง กิ่ง อ.ภูกามยาว  อ.แม่
ใจ  อ.ดอกคําใต้ อ.จุน  อ.เชียงคํา และกิ่ง อ.ภูซาง  กับลุ่มนํ้ายม ครอบคลุม อ.ปง และ อ.เชียงม่วน โดยแยกเป็นลุ่ม
นํ้าย่อย  7  ลุ่มนํ้า คือ 
  1. พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ารหัสท่ี 02 ได้แก่ ลุ่มน้ําอิง และลุ่มนํ้าโขง มีพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้น 3,722.07 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 4   ลุ่มน้ําย่อย ได้แก่ 
       - ลุ่มน้ําแม่พุง อ.พาน จ. เชียงราย มีพ้ืนท่ีประมาณ 45.824 ตารางกิโลเมตร 
       - ลุ่มน้ําอิงตอนบน อ.แม่ใจ อ.เมือง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,104.73 ตารางกิโลเมตร 
       - ลุ่มน้ําอิงตอนกลาง อ.ดอกคําใต้ อ.จุน มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,610.28 ตารางกิโลเมตร 
       - ลุ่มน้ําลาว อ.เชียงคํา กิ่ง อ.ภูซาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,007.06 ตารางกิโลเมตร 
  2. พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ารหัส 08 ได้แก่ ลุ่มน้ํายม มีพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้น 2,543.15 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย 3 ลุ่ม
นํ้าย่อย ได้แก่ 
       - ลุ่มน้ํายมตอนบน อ.ปง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,440.48 ตารางกิโลเมตร 
       - ลุ่มน้ําควร อ.ปง มีพ้ืนท่ีประมาณ 822.44 ตารางกิโลเมตร 
       - ลุ่มน้ําปี้ อ.เชียงม่วน มีพ้ืนท่ีประมาณ 280.23 ตารางกิโลเมตร 
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รูปท่ี 2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดพะเยา 

 
 



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้า  ระดับจังหวัด                                                                                                                                       บทที่ 2 
จังหวัดพะเยา                                                                                                                               สถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-3 

 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดพะเยายังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ท่ีดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนท้ังสิ้น 471 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 110.20 ล้านลูกบาศก์
เมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 226,475 ไร ่รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , ตารางที่ 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน พะเยา 
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ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - 4 94 98

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 84.48 24.93 109.41

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 86685 5730 92415

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง) - - 2 2

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.62 0.62

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) - - 110 110

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 23,940 23,940

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - - 38 38

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 74,650 74,650

6.ระบบส่งน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - - 32 32

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 35,300 35,300

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - - 117 117

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 0 0

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แห่ง) - - 74 74

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 170 170

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) - 4 467 471
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 84.48 25.54 110.02
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 86,685 139,790 226,475  
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รูปท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดพะเยา 
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดพะเยา 

 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1 อ่างเก็บน้ําแม่ปืม แม่ใจ แม่ใจ 43.00 40,288 2525 2531

2 อ่างเก็บน้ําแม่ตํ๋า แม่กา เมือง 37.00 42,213 2525 2532

3 อ่างเก็บน้ําแม่ใจ ห้วยเจริญราษฎร์ แม่ใจ 3.00 2,593 2539 2552

4 อ่างเก็บน้ําแม่กําลัง ควร ปง 1.48 1,591 2527 2527

รวม 84.48 86,685

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง

 
  

2.3 สถานการณ์นํ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดพะเยา โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที ่ 2-3 พบว่าพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 87 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอเชียงคํา ปง กิ่งอําเภอภูกามยาว แม่ใจ มีพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 11 บริเวณอําเภออําเภอเมือง ดอกคําใต้ จุน เชียงม่วน ดังแสดงในรูปท่ี 2-3  
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รูปท่ี 2-3 พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดพะเยา 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 

 จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าจํานวน ๒ ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าอิง(โขง) และลุ่มนํ้ายม โดยเป็นต้นนํ้าท้ัง
สองลุ่มนํ้า ซึ่งสถานการณ์นํ้าโดยรวมพอสรุปได้ดังน้ี 

ลุ่มน้ําอิง(โขง) มี ปริมาณนํ้าท่าท้ังปี ๑,๓๒๔.๓๓ ล้าน ลบ.ม./ปี ต้นน้ําเกิดจากหนองเล็งทรายในอําเภอแม่ใจ 
ซึ่งมีความจุเก็บกัก ประมาณ ๑๐.๖๓ ล้าน ลบ.ม. แล้วไหลลงมาเป็นลํานํ้าอิง ระยะเร่ิมจากท้ายหนองเล็งทรายถึง
สะพานขุนเดชก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยาระยะทางประมาณ ๒๖ กม. สภาพของลํานํ้าในช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องของลํา
นํ้าต้ืนเขินและการบุกรุกพ้ืนที่ทางน้ําทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยช่วง ตําบลท่าจําปี อําเภอเมือง เป็นประจําแทบทุกปี 
นอกจากน้ียังมีกว๊านพะเยา ซึ่งมีความจุเก็บกักประมาณ ๓๓.๘๔ ล้าน ลบ.ม. แล้วไหลผ่านทางประตูระบายน้ําที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ต่อจากท้ายประตูระบายน้ําของประมง ลําน้ําอิงจะ
ไหลย้อนขึ้นเหนือผ่าน อําเภอเมือง ภูกามยาว ดอกคําใต้ จุน เชียงคํา และภูซาง ในช่วงน้ีมีความยาวรวม ๑๒๐ กม. 
มีสภาพเป็นพ้ืนท่ีลุ่มตํ่า มักจะเกิดอุทกภัยเป็นประจําทุกปี โดยมีปัจจัยท่ีทําให้เกิดน้ําท่วม ดังน้ี 

๑. ปริมาณนํ้าในกว๊านพะเยามีปริมาณมากเกินระดับเก็บกัก ทําให้ปริมาณนํ้าท่ีไหลลงลํานํ้าอิงมี
มากเกินกว่าท่ีจะรับได้ 

๒. เกิดฝนตกหนักในบริเวณลุ่มน้ําพุง ทําให้ปริมาณน้ําจากลํานํ้าพุงไหลเข้ามาในลํานํ้าอิง ทําให้
ปริมาณนํ้าในลํานํ้าอิงมีมากขึ้นและเกิดการไหลย้อนกลับมา ทําให้น้ําท่วมขังขึ้นในบริเวณ 
ตําบลห้วยลาน ตําบลป่างซาง อําเภอดอกคําใต้ เป็นเวลานาน 

๓. การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างโครงการชลประทานพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดพะเยา และเกษตรกรผู้ใช้น้ํา ในการบริหารประตูระบายนํ้าท้ัง ๑๔ แห่ง ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
เพราะขาดการประสานงานที่ชัดเจน 

พ้ืนท่ีในบริเวณนี้จึงเกิดอุทกภัยแทบทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๕๔ มีพ้ืนท่ีถูกนํ้าท่วมประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตอําเภอดอกคําใต้  
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดพะเยา โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซากน้อยและเสี่ยง
ปานกลาง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่นํ้าอิง ได้แก่อําเภอเมือง
พะเยา ดอกคําใต้ แม่ใจ จุน เชียงคํา และกิ่งอําเภอภูกามยาว ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปท่ี 2-4 พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมซ้ําซาก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base)  

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหานํ้าแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนท่ีสําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดพะเยามีพ้ืนท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จํานวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอิงตอนกลางและยมตอนบน มีพ้ืนที่ประมาณ 2,015,499.57 ไร่ 
อยู่ทางตอนเหนือและกลางจรดใต้ของจังหวัด อิงตอนกลางครอบคลุมอําเภอเชียงคํา อําเภอจุน อําเภอเมืองพะเยา 
อําเภอดอกคําใต้ กิ่งอําเภอภูกามยาว ส่วนยมตอนบนครอบคลุมอําเภอปง และอําเภอเชียงม่วน ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วมของจังหวัดพะเยาต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ท้ังมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นนํ้า การจัดทํา
แหล่งนํ้าชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการจัดทําแหล่ง  
เก็บกักน้ําทางตอนบนและลําน้ําสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ท้ังภัยแล้งและนํ้าท่วม ในพ้ืนท่ีเพาะปลูก
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายนํ้า รวมถึงการเก็บน้ําในลําน้ํา ซึ่งมีท้ังโครงการท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ตามลําดับความสําคัญต่อไป 
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รูปท่ี 2-5 พ้ืนท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้นํ้า 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน้ําท่ีต้องการสําหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ท้ังมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น้ําของจังหวัดพะเยาครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้น้ําจากกิจกรรมหลัก
ท่ีสําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้น้ําของประชากร
โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ความต้องการใช้น้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 26.12 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพิ่มเป็น 26.37  26.61 และ 27.11 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน้ําของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองน้ําท่วม
นํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัด
พะเยากับพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท่ีมีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดพะเยา จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ท้ายน้ําจังหวัดพะเยา เท่ากับ 2,141.37  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนท่ี ส่วนฤดูแล้งพ้ืนท่ีเพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื้นท่ีชลประทาน  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูก
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โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 1,145.54 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิม
เป็น 1,369.62  , 1,369.62  และ 1,383.60 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนท่ี โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ความต้องการใช้น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 1.91 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 2.00 , 2.10 และ 2.29 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพะเยา 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 26.12 26.37 26.61 27.11

2 รักษาระบบนิเวศ 2141.37 2141.37 2141.37 2141.37

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 277.75 501.82 501.82 515.81

  - นอกเขตชลประทาน 867.79 867.79 867.79 867.79

  - รวม 1145.54 1369.61 1369.61 1383.60

4 อุตสาหกรรม 19.10 2.00 2.10 2.29

รวม 3332.13 3539.35 3539.69 3554.37

ท่ี กิจกรรม
ความตอ้งการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนิน
แผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทำการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
เดิมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ใชชื่อวา
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)   การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
2)   การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ำ 
5)   การอนรุักษฟนฟูปาตนน้ำ 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ท่ีมุงสรางความมั่นคงดานน้ำ (Water Security) เพื่อ
เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

1)  การพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ำ (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) 

4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนานไดกำหนด      

วิสัยทัศนการพัฒนาในระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564) โดยมี ประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการกระตุน การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรมสงเสริม
การคา การลงทุนกับกลุมจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพ่ือนบาน 

2. สงเสริมการคา การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMES 

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ 

LOGISTICS และ SUPPLY CHAIN ผลักดันดานโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากร
ดาน LOGISTICS ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเข็มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

1. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเปนเอกลักษณเฉพาะสิ่งที่
มีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3. สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจและ
ผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดแก
กลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมทั้งสรางชองทางการจัดจาหนายเฉพาะกลุม (NICHE PRODUCT) 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพ่ือเปนการสรางรายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน 

1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวตอเนื่องจังหวัดในกลุม และ
สงเสริมความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเท่ียว กับประเทศในกลุม GMS 

2. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเที่ ยว  โดยใหชุมชนมีสวนรวม  ตลอดจนพัฒนาการ
ประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยว 

3. สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั้งพัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการ
ศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับตัวสูการทองเที่ยว หลังจากเขาสู AEC 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดย
การมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

1. พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการจัดทาฐานขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการศึกษาเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
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2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิ เวศน  โดยการแกปญหาการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปา ปลูกหญาแฝก เพื่อฟนฟูพ้ืนท่ีตนน้ำและปาชุมชน การจัดทำ FOOD BANK การ
จัดทำฝายตนน้ำแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การปองกันไฟปารวมท้ังการสงเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ปาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส และความเปนอยูที่ดีอยางย่ิง 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยี GIS ในการจัดทำ
ฐานขอมูลและนำไปใช 

4. สรางภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกจิตสำนึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมทุกระดับ ตลอดจนการ
สรางความรู ความเขาใจและบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพ่ือ
ลดความสูญเสียใหนอยลง 

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

 ในการจัดทำแผนการดำเนินการระดับจังหวัด ไดนำโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มาทำการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดำเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรพัยากรน้ำ  ซึ่งเปนแผนดำเนินการกอสราง ดังนี ้

- 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 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดำเนินการกอสรางไดทันที่ 
- เปนโครงการพระราชดำริ 
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรตาง ๆ  

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

 

4.2.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทำแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ำ โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยูเดิม ทั้ง 25 

ลุมน้ำหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ พ้ืนที่ชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ำทวม
และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน   

 จังหวัดพะเยา มีโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยู ในแผนดำเนินการ จำนวน  199 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ  1 โครงการ               
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เปนโครงการขนาดกลาง 13 โครงการ และขนาดเล็ก 185 โครงการ  หากดำเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะ
สามารถเก็บกักน้ำไดเพ่ิมอีก 108.52 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 28,000 ไร ใชวงเงินรวม 

10,781.33 ลานบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 

 

ตารางที่ 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพะเยาจำแนกตามขนาดและระยะดำเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) 1 - - 1.00

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 91.00 - - 91.00

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 28,000.00 - - 28,000.00

  - วงเงิน (ลานบาท) 3,981.00 - - 3,981.00

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 3 3 7 13

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 14.52 52.70 3.00 70.22

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) - - - 0

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,647.5218 1,667.0000 - 3,314.5218

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 71 114 - 185

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - 0.00

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) - - - 0

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,263.2000 2,222.61 - 3,485.8100

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 75 117 7 199

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 105.52 - 3.00 108.52

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร) 28,000 - 0 28,000

  - วงเงิน (ลานบาท) 6,891.7218 3,889.6100 0.0000 10,781.3318

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป 
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จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจำแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 เปนจำนวน 179 และ 20 

โครงการ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอาง
เก็บน้ำ มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลน
น้ำและ  น้ำทวม 

ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา จำแนกตามยุทธศาสตรน้ำ 

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

ขนาดใหญ 1.00 3,981.00 - - 1.00 3,981.00

ขนาดกลาง 13.00 3,314.52 - - 13.00 3,314.52

ขนาดเล็ก 165.00 2,820.81 20.00 665.00 185.00 3,485.81

รวม 179.00 10,116.33 20.00 665.00 199.00 10,781.33

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรที่ 3

(การจัดการนํ้าทวมและอุทกภยั)
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ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1
โครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดพะเยา

เชยีงมวน เชียงมวน 28,000 91 2559 2564 3,981.0000 

รวม 28,000 90.50 3,981.0000

ปแลวเสร็จท่ี โครงการ ตาํบล อําเภอ ป กอสราง

 

ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลางระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1
โครงการอางเก็บน้ําแมเมาะ อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดพะเยา
ปง ปง - 3.450 2563 2565 540.5625 

2
โครงการอางเก็บน้ําหวยรู อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวีดพะเยา
งิม ปง - 10.070 2563 2565 530.3425 

3
โครงการประตูระบายน้ําหัวงานและอาคาร

ประกอบ บานดอยอิสาน จังหวัดพะเยา
อางทอง เชยีงคํา - 1.000 2563 2565 576.6168 

4 อางเก็บน้ําน้ําญวน รมเย็น เชียงคํา - 36.000 2565 2568 800.0000 

5 อางเก็บน้ําน้ําลาว แมลาว เชียงคํา - - 2567 2569 450.0000 

6 อางเก็บน้ําน้ํางิม งิม ปง - 16.700 2567 2570 417.0000 

7 อางเก็บน้ําหวยแมใจ ศรีถอย แมใจ - 3.000 2569 N.A. - 

8 อางเก็บน้ําหวยเก๋ียง เชียงแรง  ภซูาง - - 2569 N.A. - 

9 อางเก็บน้ําเปอย ภูซาง  ภซูาง - - 2569 N.A. - 

10 อางเก็บน้ําหวยหลวงเหนือ ฝายกวาง เชียงคํา - - 2569 N.A. - 

11 อางเก็บน้ําหวยหลวงใต ฝายกวาง เชียงคํา - - 2569 N.A. - 

12 อางเก็บน้ําหวยเคียน อางทอง เชียงคํา - - 2569 N.A. - 

13 อางเก็บน้ําหวยปาซาง ดงสวุรรณ ดอกคําใต - - 2569 N.A. - 

รวม 0 70.22 3,314.5218

ปแลวเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1
ปรับปรุงทอลอดคลองสงน้ํา RMC กม. 48+660 พรอมระบบระบาย

น้ําลงหนองดินทราย ระยะท่ี 1
ศรีถอย แมใจ - - 2562 2562 9.50

2
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 16L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+129 

ตําบลปาแฝก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.129 กม.
 ปาแฝก  แมใจ - - 2562 2562 6.50

3
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17L-RMC ตําบลปาแฝก อําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.385 กม.
 ปาแฝก  แมใจ - - 2562 2562 19.00

4
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17La-RMC ตําบลปาแฝก อําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.296 กม.
 ปาแฝก  แมใจ - - 2562 2562 17.00

5
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 18L-RMC ตําบลเจริญราษฎร อําเภอแมใจ

 จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.785 กม.
 เจริญราษฎร  แมใจ - - 2562 2562 15.80

6
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 19L-RMC ตําบลเจริญราษฎร อําเภอแมใจ

 จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.487 กม.
 เจริญราษฎร  แมใจ - - 2562 2562 14.20

7
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 20L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+492 

ตําบลเจริญราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.492 กม.
 เจริญราษฎร  แมใจ - - 2562 2562 8.60

8
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 21L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+600 

ตําบลศรีถอย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.600 กม.
 ศรีถอย  แมใจ - - 2562 2562 9.20

9
งานปรับปรุงถนนคันคลอง 22L-RMC ตําบลศรีถอย อําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.806 กม.
 ศรีถอย  แมใจ - - 2562 2562 10.40

10 ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยสรอยศรี ระยะที่ 2 จุน จุน - - 2561 2561 10.00

11 ฝายและดาดคอนกรีตคลองสงน้ําทายอางเก็บน้ําแมตอม 1 แหง บานตอม เมือง - - 2561 2561 10.00

12
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําคลองแปดแสน - งานมูลนิธิ

ชัยพฒันา
หงสหิน จุน - - 2562 2563 35.00

13 แกมลิงหนองขวางพรอมอาคารประกอบ (ลําเหมืองปูออ) สวางอารมณ ดอกคําใต - - 2563 2564 10.00

14 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําแมใจ เจริญราษฎ แมใจ - - 2563 2564 4.80

15 กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําวังปลากอ หวยลาน ดอกคําใต - - 2563 2564 40.00

16 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปง ปง - - 2563 2564 12.00

17 ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอางเก็บน้ําแม ตํ๋า แมกา แมกา - - 2563 2564 90.00

18 แกมลิงฝายรองออย หวยแกว ภูกามยาว - - 2563 2563 40.00

19 ปตร.รองขุย ดอกคําใต ดอกคําใต - - 2563 2564 40.00

20
ปรับปรุงสะพานขามคลอง LMC กม.5+030 และกม.5+740 อาง

เก็บน้ําแมปม
แมปม เมือง - - 2563 2564 2.20

21
ปรับปรุงบานพกัคนงาน 8 ครอบครัว จํานวน 1 หลัง โครงการ

ชลประทานพะเยา
ดอกคําใต ดอกคําใต - - 2563 2564 4.50

22

โครงการฝายหวยกุดพรอมระบบสงน้ํา จัดหาน้ําสนับสนนุโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนและหมูบานปางพริก  ม.3 บาน

ปางพริก ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา

ผาชางนอย ปง - - 2563 2564 5.00

23

โครงการฝายหวยตาดพรอมระบบสงน้ํา จัดหาน้ําสนับสนนุโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนและหมูบานปางพริก ม.3 บานปาง

พริก ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา

ผาชางนอย ปง - - 2563 2564 16.00

24 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานศรีไฮคํา เชียงแรง ภูซาง - - 2564 2565 35.00

25 งานฝายเขือแจพรอมระบบสงน้ํา ฝายกวาง เชียงคํา - - 2564 2565 18.00

ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จปกอสรางท่ี
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ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา (ตอ) 
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26 ฝายหวยลึกพรอมระบบสงน้ํา ตอม เมือง - - 2564 2565 25.00

27 ปตร.บานอิงโคง หวยแกว ภูกามยาว - - 2564 2565 40.00

28
ฝายแหงท่ี 1 พรอมอาคารประกอบพรอมดาดคอนกรีตคลองสงน้ําทาย

อางเก็บน้ําแมปม 1 แหง
แม สุก แมใจ - - 2564 2565 7.50

29 ฝายหลวงพรอมระบบสงน้ํา ภูซาง ภูซาง - - 2564 2565 30.00

30 ประตูระบายน้ํารองแมดพรอมระบบสงน้ําบานสันหลวง ทุงรวงทอง จุน - - 2564 2565 35.00

31
ฝายแหงท่ี 5 พรอมระบบสงน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการบานเล็ก

ในปาใหญ (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
รมเย็น เชียงคํา - - 2564 2565 2.50

32
ฝายหวยด้ันพรอมระบบสงน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนสูนยการเรียน 

ตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา
รมเย็น เชียงคํา - - 2564 2565 18.00

33 ระบบสงน้ําฝายตํ๊า  1 สาย บานตํ๊า เมือง - - 2564 2564 7.50

34 ระบบสงน้ําทุงต๊ิด  1 สาย ภูซาง ภูซาง - - 2564 2564 4.00

35 ระบบสงน้ําฝายวังปุย 1 สาย แมกา เมือง - - 2564 2564 8.00

36 ระบบสงน้ําฝายใหม 1 สาย ปาซาง ดอกคําใต - - 2564 2564 12.00

37 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ อางเก็บน้ํารองสาน รมเยน็ เชียงคํา - - 2564 2565 9.50

38 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานราษฎรพฒันา(ตึดปาเศรา) สระ เชียงมวน - - 2564 2565 35.00

39 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกลาง บานมาง เชียงมวน - - 2564 2565 35.00

40 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานแมพริก หนองหลม ดอกคําใต - - 2564 2565 20.00

41 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําหนองสลาบมน หงสหิน จุน - - 2564 2565 35.00

42 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทุงหนอง สระ เชียงมวน - - 2564 2565 20.00

43 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานปาแขม บานมาง เชียงมวน - - 2564 2564 35.00

44 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทุงมอกลูกท่ี3 บานมาง เชียงมวน - - 2564 2565 20.00

45 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคาลาง ปาซาง ดอกคําใต - - 2564 2565 30.00

46
อางเก็บน้ําน้ําโตม  จัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพฒันาโครงการหลวงปงคา  

ผาชางนอย ปง - - 2564 2565 25.00

47 แกมลิงหวยปาหยาบ หนองหลม ดอกคําใต - - 2564 2565 5.00

48 คันก้ันน้ําฝายทาม้ิน หวยแกว ภูกามยาว - - 2564 2565 6.00

49 ประตูระบายน้ําแมรองขุย บานปน ดอกคําใต - - 2564 2565 15.00

50 ประตูระบายลําน้ําอิงบานอิงโคงพรอมระบบสงน้ํา หวยแกว ภูกามยาว - - 2564 2565 41.00

51 ประตูระบายน้ําบานหวยทรายขาว หวยแกว ภูกามยาว - - 2564 2565 15.00

52 คันก้ันน้ําฝายนอย หวยแกว ภูกามยาว - - 2564 2565 15.00

53 ประตูระบายน้ําหนองหลม หนองหลม ดอกคําใต - - 2564 2565 15.00

54
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบสาย RMC อางเก็บน้ํา

แมตํ๋า 1 สาย
แมกา เมือง - - 2564 2565 9.00

55 ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ ฝายบานศาลา 1 สาย ทาวังทอง เมือง - - 2564 2565 6.00

ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จปกอสรางท่ี
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ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา (ตอ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
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56 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ อางฯแม สุก แมสุก แมใจ - - 2564 2565 14.00

57
ฝายแหงท่ี 2 พรอมอาคารประกอบพรอมดาดคอนกรีตคลองสงน้ําทาย

อางเก็บน้ําแมปม 1 แหง
แม สุก แมใจ - - 2564 2565 7.50

58 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ อางฯหวยซาย 1 สาย ทุงกลวย ภูซาง - - 2564 2565 9.00

59 ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยสัก 1 สาย บานมาง เชียงมวน - - 2564 2565 3.00

60 ฝายพรอมอาคารประกอบ อางฯหวยขาน 1 แหง สระ เชียงมวน - - 2564 2565 10.00

61
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําฝงขวาพรอมอาคารประกอบอางเก็บน้ําหวย

บง 1 สาย
ทุงกลวย ภูซาง - - 2564 2565 14.00

62
ปรบัปรุงเสริมทํานบดินและอาคารระบายน้ําลน อางเก็บน้ําหวยสา อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
รมเย็น เชียงคํา - - 2564 2565 15.00

63
งานดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ อางเก็บน้ําหวยบง 1

 สาย
ทุงกลวย ภูซาง - - 2564 2565 14.00

64 งานดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ อางเก็บน้ํารองสาน รมเย็น เชียงคํา - - 2564 2565 9.50

65
งานดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ อางเก็บน้ําหวยซาย 

1 สาย
ทุงกลวย ภูซาง - - 2564 2565 9.00

66 ปรับปรุงระบบสงน้ํา แม ตํ๋า04 ดอกคําใต เมือง - - 2564 2565 50.00

67 ปรับปรุงสะพานขามคลอง สาย RMC กม.6+120 แมใจ แมใจ - - 2564 2565 1.50

68 ฝายหวยผาลาดพรอมระบบสงน้ํา ภูซาง ภูซาง - - 2564 2565 25.00

69 ปรับปรุงสะพานขามคลอง กม.6+000 อางเก็บน้ําแมตอม บานเหลา แมใจ - - 2565 2566 1.20

70 ประตูระบายแมน้ําอิงบานเนินสมบูรณ หวยลาน ดอกคําใต - - 2565 2566 50.00

71 อางเก็บน้ําหวยตาดพรอมระบบสงน้ํา ผาชางนอย ปง - - 2565 2566 20.00

72 อางเก็บน้ําหวยกุดพรอมระบบสงน้ํา ผาชางนอย ปง - - 2565 2566 10.20

73 ฝายหวยแมตอมพรอมระบบสงน้ํา - ติดอุทยานฯ สันปามวง เมือง - - 2565 2566 18.81

74
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานราษฎรพฒันา (หนองกวง

,วังแดง)
สระ เชียงมวน - - 2565 2566 20.00

75 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานใหมแทนคํา หวยลาน ดอกคําใต - - 2565 2566 20.00

76

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําในพืน้ที่บานควรดง,บานใหม

ดอนมูล บานปาคา บานปาคาใหม บานดงเจริญ และบานหนองทา

ควาย

ควร ปง - - 2565 2566 20.00

77 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา สบบง ภูซาง - - 2565 2566 20.00

78 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานบุญยืน นาปรัง ปง - - 2565 2566 18.00

79 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานดอนชัย ปอ ปง - - 2565 2566 18.00

80 โครงการฝายรองขุยพรอมระบบสงน้ํา ดอกคําใต ดอกคําใต - - 2565 2566 25.00

81 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําคลองแปดแสน หงสหิน จุน - - 2565 2566 18.00

82 โครงการอางเก็บน้ําผาลาดพรอมระบบสงน้ํา ภูซาง ภูซาง - - 2565 2566 23.75

83 แกมลิงแมน้ําอิงหมูท่ี 9 พรอมอาคารประกอบ อางทอง เชียงคํา - - 2565 2566 20.00

84 แกมลิงแมน้ําอิงหมูท่ี 6 พรอมอาคารประกอบ อางทอง เชียงคํา - - 2565 2566 20.00

85 ประตูระบายแมน้ําอิงบานสักทุง หงสหิน จุน - - 2565 2566 60.00

86 ปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยมะไฟ 2 น้ําแวน เชียงคํา - - 2565 2566 15.00

87 โครงการฝายพรอมอาคารประกอบอางเก็บน้ําหวยขาน เชียงมวน เชียงมวน - - 2565 2566 20.00

88 ปรับปรุงฝายหวยมวง - หวยตนผ้ึงพรอมระบบสงน้ํา บานตุน เมือง - - 2565 2566 15.00

89 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําหนองขวาง ดงสุวรรณ ดอกคําใต - - 2565 2566 35.00

90 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานบุญยืนและบานดอนชัย ปง ปง - - 2565 2566 30.00

ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จปกอสรางท่ี
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ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา (ตอ) 
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91 ปรับปรุงระบบสงน้ําสายบานคือเวียง อางเก็บน้ําแมตํ๋า - - 2565 2566 35.00

92 แกมลิงหวยทุงกุมพรอมอาคารประกอบ บานปน ดอกคําใต - - 2565 2566 25.00

93 กอสรางฝายกักเก็บน้ําลําหวยรองสัก บานปน ดอกคําใต - - 2565 2566 14.00

94 ปรับปรุงประสิทธิภาพหนองเล็งทราย แมใจ แมใจ - - 2565 2566 50.00

95 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาหวยรองบอน แมสุก แมใจ - - 2565 2566 35.00

96 ปรับปรุงคลังน้ํามันขนาดเล็ก ดอกคําใต ดอกคําใต - - 2565 2566 1.50

97 อางเก็บน้ําหวยไมซาง บานมาง เชียงมวน - - 2565 2566 10.00

98 อางเก็บน้ําน้ําขาม ขนุควร ปง - - 2565 2566

99 อางเก็บน้ําก่ิวผาวอก ขนุควร ปง - - 2565 2566

100 อางเก็บน้ําหวยดงคํา นาปรัง ปง - - 2565 2566 10.50

101 กอสรางคลองสงน้ําจากฝายน้ํามาวพรอมบอพกั ปง ปง - - 2565 2566 2.00

102 คลองสงน้ํารูปตัว U คสล. ออย ปง - - 2565 2566 2.65

103 ฝายแกวพรอมอาคารประกอบ ออย ปง - - 2565 2566 51.00

104 ปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยแกน ออย ปง - - 2565 2566 5.00

105 อางเก็บน้ําน้ํารวบ ออย ปง - - 2565 2566 50.00

106 อางเก็บน้ําหวยเม่ียง ออย ปง - - 2565 2566 50.00

107 คลองสงน้ําจากฝายรองหิน ออย ปง - - 2565 2566 10.00

108 โครงการน้ําน้ําโตม (จัดหาแหลงน้ํา) ออย ปง - - 2565 2566

109 ถนนลาดยาง Asphalt หัวงาน โครงการชลประทานพะเยา ระยะทาง ดอกคําใต ดอกคําใต - - 2565 2566 18.00

110 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหวยรองบอน แมสุก แมใจ - - 2566 2567 45.00

111 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนอางเก็บน้ําหวยเหยี่ยน บานใหม เมือง - - 2566 2567 25.00

112 ปองกันตล่ิงทายอางเก็บน้ําบานตอม (GABION) บานตอม เมือง - - 2566 2567 30.00

113 ปองกันตล่ิงทายอางเก็บน้ําหวยเหยี่ยน (GABION) บานใหม เมือง - - 2566 2567 23.00

114 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําบานตอม บานตอม เมือง - - 2566 2567 15.00

115 ปรับปรุงทอลอดถนน LMC  อางเก็บน้ําแมตอม บานตอม เมือง - - 2566 2567 0.00

116 ฝายบานเหลาพรอมระบบสงน้ํา บานตุน เมือง - - 2566 2567 32.00

117 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําสนอางเก็บน้ําแมสุก แมสุก เมือง - - 2566 2567 27.00

118 แกมลิงบานจาํตองพรอมอาคารประกอบ เมือง - - 2566 2567 20.00

119 ปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพฝายบานศาลาในลุมน้ําอิง เมือง - - 2566 2567 20.00

120 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยโซ แมนาเรือ เมือง - - 2566 2567 15.00

121 ฝายรองเกาฮักพรอมระบบสงน้ํา แมสุก เมือง - - 2566 2567 25.00

122 ฝายรองแอวพรอมระบบสงน้ํา แมสุก เมือง - - 2566 2567 22.00

123 ฝายหวยรองบอนพรอมระบบสงน้ํา แมสุก เมือง - - 2566 2567 18.00

124 ประตูระบายน้ํารองบอน แมสุก เมือง - - 2566 2567 35.00

125 แกมลิงหวยปาเริมพรอมอาคารประกอบ แมนาเรือ เมือง - - 2566 2567 25.00

126 ฝายแมตุน (เหมืองกลาง) พรอมระบบสงน้ํา บานตุน เมือง - - 2566 2567 30.00

127 ระบบสงน้ําลําเหมืองแกเสาร ดอนศรีชุม ดอกคําใต - - 2566 2567 5.00

128 ระบบสงน้ํา สายทุงโคง-แตชุม บานปน ดอกคําใต - - 2566 2567 4.50

129 กอสรางฝายหลวงพรอมระบบสงน้ํา คือเวียง ดอกคําใต - - 2566 2567 35.00

130 แกมลิงหวยลองพรอมอาคารประกอบ ระยะ 2 สันโคง ดอกคําใต - - 2566 2567 40.00

ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จปกอสรางท่ี
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ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา (ตอ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

131 ฝายหวยโปง (ตอนบน) พรอมระบบสงน้ํา สันโคง ดอกคําใต - - 2566 2567 37.50

132 ฝายน้ําปพรอมระบบสงน้ํา ปน เชียงมวน - - 2566 2567 51.00

133 ปรับปรงุฝายหลวงพรอมระบบสงน้ํา บานตุน เมือง - - 2566 2567 15.00

134 สถานสูีบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองทาควาย นาปรงั ปง - - 2566 2567 25.00

135 สถานสูีบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานปงเสด็จ บานปน ดอกคําใต - - 2566 2567 20.00

136 สถานสูีบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานสักทอง หงสหนิ จุน - - 2566 2567 30.00

137 ปรับปรงุระบบสงน้ําทายอางเก็บน้ําแมตอม บานตอม เมือง - - 2566 2567 17.00

138 ประตูระบายน้ําบานปน บานปน ดอกคําใต - - 2566 2567 15.00

139 โครงการแกมลิงลุมน้ําอิง (หวยข้ีหมู) พรอมอาคารประกอบ คือเวียง ดอกคําใต - - 2566 2567 15.00

140 ประตูระบายน้ําตนเคียน บานปน ดอกคําใต - - 2566 2567 15.00

141 ประตูระบายน้ํารองสัก บานปน ดอกคําใต - - 2566 2567 15.00

142 คันก้ันน้ําลําน้ําอิง หวยแกว ภูกามยาว - - 2566 2567 1.00

143 แกมลิงรองต้ิวพรอมอาคารประกอบ ดงเจน ภูกามยาว - - 2566 2567 7.00

144
ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบสายRMC FTO.1Lอางเก็บน้ํารองสัก

 1 สาย
บานปน ดอกคําใต - - 2566 2567 4.00

145 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายทารอง 1 สาย แมอิง ภูกามยาว - - 2566 2567 10.00

146 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายลูกสมปอย 1 สาย แมอิง ภูกามยาว - - 2566 2567 10.00

147 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายทาแมมูล 1 สาย แมอิง ภูกามยาว - - 2566 2567 10.00

148 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายบานสันปาพาด 1 สาย แมอิง ภูกามยาว - - 2566 2567 10.00

149 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายตนตุม 1 สาย แมอิง ภูกามยาว - - 2566 2567 10.00

150 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายอิงน้ําลัด 1 สาย แมอิง ภูกามยาว - - 2566 2567 10.00

151 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายหนองท ุ 1 สาย หวยแกว ภูกามยาว - - 2566 2567 10.00

152 โครงการแกมลิงโละปาตอง ศรีถอย แมใจ - - 2567 2568 30.00

153 โครงการแกมลิงหวยปาแหลว ศรีถอย แมใจ - - 2567 2568 25.00

154 โครงการแกมลิงหวยตนม่ืน ศรีถอย แมใจ - - 2567 2568 25.00

155 โครงการแกมลิงหวยเคียน แมสุก แมใจ - - 2567 2568 28.00

156 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายหาดแฝน 1 สาย หวยแกว ภูกามยาว - - 2567 2568 10.00

157 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายนอย 1 สาย หวยแกว ภูกามยาว - - 2567 2568 10.00

158 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายทาม้ิน 1 สาย หวยแกว ภูกามยาว - - 2567 2568 10.00

159 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบคลองRMCอางเก็บน้ําน้ําจุน 1 สาย พระธาตุขงิแกง จุน - - 2567 2568 10.00

160 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายบานศาลา(เหมืองรองม่ืน) 1 สาย สันโคง ดอกคําใต - - 2567 2568 10.00

161 ดาดคลองสงน้ําพรอมอาคารประกอบ อางฯหวยเพง็ เชียงมวน เชียงมวน - - 2567 2568 4.00

162 ดาดคลองสงน้ําพรอมอาคารประกอบ อางเก็บน้ําน้ําเปอย ภูซาง ภูซาง - - 2567 2568 9.50

163 สถานสูีบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานรองหาปาสัก บานตอม เมือง - - 2567 2568 35.00

164 โครงการฝายน้ําปกุพรอมระบบสงน้ํา ขุนควร ปง - - 2567 2568 23.00

165 โครงการประตูระบายน้ําแมน้ําอิงบานวังขอนแดง-เนินสมบูรณ หวยลาน ดอกคําใต - - 2567 2568 95.00

166 โครงการแกมลิงลุมน้ําอิง (ฝายหาดแฟน-ฝายหนองท)ุ หวยแกว ภกูามยาว - - 2567 2568 50.00

167 โครงการประตูระบายน้ําบานอิงโคง หวยแกว ภูกามยาว - - 2567 2568 41.00

168 อางเก็บน้ําผาวอก ขุนควร ปง - - 2568 2569

169 อางเก็บน้ําหวยน้ําขาม ขุนควร ปง - - 2568 2569

170 อางเก็บน้ําหวยตนตน ออย ปง - - 2568 2569

ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จปกอสรางท่ี
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ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา (ตอ) 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

171 อางเก็บน้ําหวยน้ํารวบ ออย ปง - - 2568 2569

172 อางเก็บน้ําหวยอาย - หวยตาด ปง ปง - - 2568 2569

173 ฝายหวยเก๋ียงพรอมระบบสงน้ํา บานเหลา แมใจ - - 2568 2569 25.00

174 ฝายหวยน้ําแดงพรอมระบบสงน้ํา บานเหลา แมใจ - - 2568 2569 20.00

175 ฝายบวกแฮด (หวยรองคํา) พรอมระบบสงนํ้า แมใส เมือง - - 2568 2569 22.00

176 ฝายหวงหลวงพรอมระบบสงน้ํา บานเหลา แมใจ - - 2568 2569 15.00

177 ฝายหวยหลวงใตพรอมระบบสงน้ํา บานเหลา แมใจ - - 2568 2569 18.00

178 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายน้ําลนแตหลอ คือเวียง ดอกคําใต - - 2569 2570 3.00

179
ปรับปรุงทอลอดคลองสงน้ํา RMC กม. 48+660 พรอมระบบระบาย

น้ําลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 2
 ศรีถอย  แมใจ - - 2563 2563 9.00

180 ปรับปรุงบอพกันํ้า สันตนมวง โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมลาว เจริญราษฏร แมใจ - - 2563 2563 7.50

181
ปรับปรุงสะพานขามคลอง RMC กม.45+820 โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาแมลาว
ศรีถอย แมใจ - - 2565 2565 1.50

182
ปรับปรุงสะพานขามคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา  กม. 38+000 RMC 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมลาว
ปาแฝก แมใจ - - 2566 2566 1.50

183
ปรับปรุงสะพานขามคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา  กม. 39+000 RMC 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมลาว
ปาแฝก แมใจ - - 2566 2566 2.00

184
ปรับปรุงสะพานขามคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา  กม. 40+421 RMC 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมลาว
ปาแฝก แมใจ - - 2568 2568 2.00

185
ปรับปรุงสะพานขามคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา  กม. 44+500 RMC 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมลาว
เจริญราษฏร แมใจ - - 2568 2568 2.00

รวม 0 0.00 3,485.8070

ตาํบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จปกอสรางที่
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดพะเยา มีพ้ืนท่ี 3,868,904 ไร  เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,539,957 ไร หรือประมาณรอยละ 40  ของพื้นที่
จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานแลว 226,475 ไร หรือประมาณรอยละ 14.7 

ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยูในแผนดำเนินการ จำนวน 199 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ โครงการขนาดกลาง 13 

โครงการ และขนาดเล็ก 185 โครงการ  หากดำเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำไดเพิ่มอีก 

108.52 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 28,000 ไร ใชวงเงินรวม 10,781.33 ลานบาท โดย
สามารถสรุปตามระยะดำเนินการไดดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะสั้น 75 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ โครงการขนาด
กลาง 3 โครงการและขนาดเล็ก 71 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไดเพิ่มอีก 105.52 ลาน
ลูกบาศกเมตร และเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน 28,000 ไร ใชเงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะสั้น 6,891.72
ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดำเนินการตามแผนระยะกลาง 117 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาด
เล็ก 114 โครงการ ใชเงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะกลาง 3,889.61 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดำเนินการตามแผนระยะยาว 7 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ หากกอสราง
แลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไดเพ่ิมอีก 3 ลานลูกบาศกเมตร  

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพะเยา  

พ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อส้ินแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

3,868,904 1,539,957 226,475 194,110 420,585

พ้ืนที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจบุัน
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนที่สำหรับบางโครงการที่มีพื้นท่ี
ดำเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 

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

 


