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คํานํา 

การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทาง         

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนา 

ในระดับจังหวัด 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) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหา        

ที่เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ       

โดยพิจารณาจาก 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 (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค   
ที่จัดทําขึ้นน้ี เป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทาง    
ในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดน ต้ังอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู จากข้อมูลระบบแผน
ที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ 2,802,956 ไร่ หรือประมาณ 4,484 

ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่น 

แถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวก้ันพรหมแดน ไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพ้ืนที่มี     
ความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณ
แม่นํ้า 4 สาย คือ แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าบางนรา แม่นํ้าตากใบ และแม่นํ้าโก-ลก  มีพ้ืนที่พรุจํานวนประมาณ 361,860 

ไร่ จังหวัดนราธิวาสอยู่ห่างกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 

1,116 กิโลเมตร สุดชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อําเภอ ได้แก่ 

อําเภอเมืองนราธิวาส อําเภอบาเจาะ อําเภอตากใบ อําเภอระแงะ อําเภอย่ีงอ อําเภอเจาะไอร้อง อําเภอรือเสาะ 

อําเภอแว้ง อําเภอศรีสาคร อําเภอสุไหง-โกลก อําเภอสุคิริน อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอจะแนะ  โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย 
-    ทิศใต้  ติดต่อ อ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดยะลา  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
ฤดูกาลของจังหวัดนราธิวาส แบ่งตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย ออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 1.ฤดู

ร้อนเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2.ฤดูฝนเร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และ3.ฤดูหนาวเริ่ม
ต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนราธิวาส 
 
 

 

 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉล่ียรายปี

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 25.90  – 28.30 27.20

 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 80.00  – 87.00 82.00

 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.00  – 3.70 2.60

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 88.30  – 160.20 1489.70

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 2,200.90 – 2,513.20 2387.90
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รูปที ่1-1 แผนท่ีแสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําย่อย จังหวัดนราธิวาส 

ส่วนวางโครงการที ่4       สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
จังหวัดนราธิวาส  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 2,802,956 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใน 1 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,552,351 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 55 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 41 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดง
ในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 
 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ
ไม้ยืนต้น 1,159,054 41.350
พ้ืนท่ีป่า 939,912 33.530
ไม้ผล 256,419 9.140
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 140,479 5.010
พ้ืนท่ีนา 135,984 4.850
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 121,669 4.340
พ้ืนท่ีนํ้า 32,139 1.140
พ้ืนท่ีลุ่ม 14,400 0.510
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 1,931 0.060
พืชสวน 730 0.020
พืชไร่ 164 0.006
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 73 0.003
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รูปที่ 1-2 แผนท่ีการใช้ที่ดิน จังหวัดนราธิวาส (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 
            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ดอนในเขตดินช้ืนทั้งหมด มีเน้ือที่ร้อยละ 43.65 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนราธิวาสมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 156,969 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
84,952 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 796,239 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
นราธิวาส เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 
ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดนราธิวาส มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
25.09 ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 996,063 คน รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 

 

 

 

 

ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
 

 
 
 
 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินชื้นทั้งหมด 1,223,739 43.65
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูงทั้งหมด 952,138 33.96
ดินในพ้ืนที่ราบลุ่มท้ังหมด 516,966 18.44
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดท้ังหมด 110,113 3.92

พ.ศ. ประชากร (คน)
2560 (ปัจจุบัน) 796,239
2565 842,082
2570 890,564
2575 941,838
2580 (อนาคต 20 ปี) 996,063
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดนราธิวาส (Agri Map พ.ศ.2561) 
 

 

รูปที่ 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดนราธิวาส (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 42,110 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 53 
ของประเทศ และลําดับที่ 11 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 68.11 และภาคเกษตร   
ร้อยละ 31.82 โดยมีรายได้เฉลี่ย 17,180 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนราธิวาสมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 156,969 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
84,952 ครัวเรือน หรือร้อยละ 54.06 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดนราธิวาส 
ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
 

ข้าวนาปี 326 386 364
ข้าวนาปรัง 514 452 473
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - -
มันสําปะหลัง - - -
อ้อย - - -
ยางพารา 241 245 238
ปาล์มนํ้ามัน 1,699 2,103 2,253

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560พืชเศรษฐกิจ
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 2 
จังหวัดนราธิวาส                                                                                                                           สถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              
2-1 

 
บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 
2.1      ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 

จังหวัดนราธิวาสต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ 1 ลุ่มนํ้า (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
อุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ ดังน้ี 

- ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 26,023.91 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด 

ประกอบด้วยพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือบางส่วน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยมีลุ่มนํ้าตาปี ลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา และลุ่มนํ้าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝ่ัง
ทะเลราบเรียบมีที่ราบแคบๆ ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่นํ้าส่วนใหญ่ในลุ่มนํ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นแม่นํ้าสายสั้นๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทางด้านตะวันตกของ
ลุ่มนํ้าจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าสายต่างๆ ไหลผ่านที่ราบแคบๆ ลงสู่อ่าวไทย ทิวเขา
เหล่าน้ี เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มนํ้าทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่
ต่อเน่ืองมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา แล้วเบนออกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พาดผ่านมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิว
เขาสันกลาคีรี ซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มนํ้า แม่นํ้าที่สําคัญในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลอง
ท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่นํ้าปากพนัง แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโกลก เป็นต้น 
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รูปที ่2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดนราธิวาส 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 
 จังหวัดนราธิวาส มีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ประเภท
ต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 424 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 4.09 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่
ชลประทาน 239,078 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   
ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า
  - จํานวน (แห่ง)
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) 2                   2                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.99               0.99                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 1                  229                230                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 1,039             3,770              4,809              
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) 2 1                  7                   10                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 164294 48,268.00        212,562           
5.สถานีสูบนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 12                 12                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 10,207            10,207             
6.ระบบส่งนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 36                 36                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 7,740              7,740              
7.ระบบระบายนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 6                   6                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) 128                128                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 3.10               3.10                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 3,760              3,760              
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 2                  2                  420                424                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                -                4.09               4.09                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 164,294          49,307           25,477            239,078           
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ กลาง ในปัจจุบัน จังหวัดนราธิวาส 

โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น 

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ํา

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก 

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 5 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประเทศมาเลเซีย 

จ.ยะลา 

จ.ปัตตานี 
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ ่กลาง ในจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 
 
 
 
 
2.2 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดนราธิวาส โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 79 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอเมืองนราธิวาส บาเจาะ ย่ีงอ รือเสาะ          

ศรีสาคร จะแนะ สุคิริน แว้ง สุไหงปาดี เจาะไอร้อง สุไหงโก-ลก ตากใบ ดังแสดงในรูปที ่2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โครงการขนาดใหญ่
1 โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลุ่มนํ้าบางนรา กะลุวอเหนือ  เมือง -           104,375          2530 2541
2 โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลุ่มนํ้าโก-ลก โฆษิต ตากใบ -           59,919           2518 2527

รวมโครงการขนาดใหญ่ -           164,294          
โครงการขนาดกลาง

1 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น บาเจาะ บาเจาะ -           48,268           2517 2525
2 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 5 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บองอ ระแงะ -           1,039             2536 2539

รวมโครงการขนาดกลาง -           49,307           
รวม -           213,601          

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง
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รูปที่ 2-3 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดนราธิวาส (กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 
 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส ปัญหามักเกิดในฤดูฝน (ธันวาคม-มกราคม) สาเหตุสําคัญได้แก่
การที่มีฝนตกมากผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับการกัดเซาะและการตกตะกอนทําให้ทางนํ้า อ่างเก็บนํ้า
และพรุมีความจุน้อยลง ทําให้ปัญหาน้ําท่วมรุนแรงย่ิงขึ้น เมื่อฝนตกลงมามากผิดปกติ ก็จะทําให้เกิดสภาพน้ําท่วมบ่า
ลงมาจากแม่นํ้าและจากบริเวณพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้า ส่วนปัญหานํ้าท่วมขังเกิดจากการที่บริเวณหลายแห่งเป็นที่ราบลุ่ม
เมื่อฝนตกลงในบริเวณหรือเมื่อมีนํ้าท่วมบ่ามาจากแม่นํ้าและเมื่อปริมาณนํ้าหลากได้ระบายออกไปหมดแล้วก็ยังมีนํ้า
ท่วมขังอยู่ต่อไปอีกนานพอสมควร พ้ืนที่ที่เกิดนํ้าท่วมเป็นประจําได้แก่ อําเภอเมืองนราธิวาส อําเภอบาเจาะ รือเสาะ 

ย่ีงอ ระแงะ ศรีสาคร เจาะไอร้อง จะแนะ ตากใบ สุไหงปาดี สุคิริน แว้ง และ อําเภอสุไหงโก-ลก สภาพนํ้าท่วมเกิด
จากปริมาณนํ้าจํานวนมากที่ไหลมาจากตอนบน ไหลล้นตลิ่งสองฝั่งตอนบนแม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าบางนราและแม่นํ้า
ตากใบ เข้าท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดนราธิวาส โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมสูง ประมาณร้อยละ 

2 เสี่ยงปานกลาง ประมาณร้อยละ 40 และมีพ้ืนที่เสี่ยงตํ่า ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ โดยความเสี่ยงและ         

ความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่นํ้าบางนรา และแม่นํ้าตากใบ  ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที่ 2-4 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วม จังหวัดนราธิวาส (GISDA 2556) 
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2.3.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสมี พ้ืนที่ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ         
(Area Base) จํานวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มนํ้าโก-ลก มีพ้ืนที่ประมาณ 120,662ไร่ และรอบเมือง
นราธิวาส มีพ้ืนที่ประมาณ 181,308 ไร่ อยู่ทางตอนล่างของจังหวัดและตอนกลางของจังหวัด อยู่บริเวณลํานํ้าแม่นํ้า    
โก-ลกและลํานํ้าแม่นํ้าบางนราตามลําดับ ครอบคลุมอําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอตากใบ อําเภอย่ีงอ อําเภอบาเจาะ
อําเภอไม้แก่นและอําเภอเมืองนราธิวาส   ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 พื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ที่มา : สทนช. (2561) 

ประเทศมาเลเซีย 

จ.ยะลา 

จ.ปัตตานี 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดนราธิวาสคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรม
หลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ  
ท้ายนํ้า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1    
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

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

โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 54.49 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 43.59  48.76 และ 54.53 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วม  

นํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัด
นราธิวาสกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดนราธิวาส จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศท้ายนํ้าจังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 3,410.11 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรใน           

เขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน        

ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการน้ําเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่
เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี             

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 700.58 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะ 

เพ่ิมเป็น 724.45.45  , 724.45 และ 724.45 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี          

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 2.78 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 2.92 , 3.06 และ 3.34  

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนราธิวาส 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 43.59                 46.10                 48.76                 54.53                 
2 รักษาระบบนิเว 3,410.11             3,410.11             3,410.11             3,410.11             
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 225.69               249.56               249.56               249.56               
  - นอกเขตชลประทาน 474.89               474.89               474.89               474.89               
  - รวม 700.58               724.45               724.45               724.45               

4 อุตสาหกรรม 2.78                   2.92                   3.06                   3.34                   
รวม 4,157.07            4,183.59            4,186.38            4,192.44            

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 

 วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส คือ “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคง
ในชีวิตและเชื่อม่ันในอ้านาจรัฐ  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
2) เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
3) พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื นที่ 

 
4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ. 2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลัก ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดนราธิวาส มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 288 โครงการ  เป็นโครงการขนาดเล็ก 288 โครงการ    

หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 3.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่
ชลประทานเพิ่มขึ น 29,520 ไร่ ใช้วงเงินรวม 4,504.5500 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที ่4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) -                 
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) -                 
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -                 
  - วงเงิน (ลา้นบาท) -                 
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ)
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.)
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่)
  - วงเงิน (ลา้นบาท)
3. ขนาดเลก็
  - จ านวน (โครงการ) 223                65                  288                
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 3.07                0.43                3.50                
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 29,420            100                29,520            
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 3,274.1240       1,230.4240       4,504.5500       

รวมทกุขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 223                65                  -                 288                
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 3.07               0.43               -                 3.50               
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 29,420            100                -                 29,520            
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 3,274.1240       1,230.4240       -                 4,504.5500       

ขนาดโครงการ
ระยะสัน้ (2561-2565)
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 184 และ 85 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภท      

อ่างเก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการ      

ขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเลก็ 194               3,261.3700     94                1,243.1800     288               4,504.5500     

รวม 194               3,261            94                1,243            288               4,504.5500     

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2
(การสร้างความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3
(การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส  

พ้ืนที ่ชป. ความจุ

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.)

1 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยตันหยง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กะลุวอเหนือ เมือง - - 2561 2561

2 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยปรินยอ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กำหลง ศรีสำคร - - 2561 2561

3 คันกั นน ้ำบำ้นโคกเคียน  พร้อมอำคำรประกอบ โคกเคียน เมือง 2500 - 2561 2561

4 แกม้ลิงบงึบำงขดุ พร้อมอำคำรประกอบ (ระยะที่ 2 ) ฆอเลำะ แวง้ 150 0.15 2561 2561

5 ปรับปรุงคันกั นน ้ำ รอบหมู่บำ้นปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ระยะที่ 1 โฆษติ ตำกใบ - - 2561 2561

6 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอร์ปำกอ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ เชงิคีรี ศรีสำคร - - 2561 2561

7 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำใหร้ำษฎรบำ้นอำแนโต๊ะอแีต อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2561 2561

8 ขดุลอกคลองโดยรถขดุด้ำเนินกำรเอง คลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยที่ 1 โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บำเระใต้ บำเจำะ - 0.01 2561 2561

9 คลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยที่ 2 พร้อมอำคำรบงัคับน ้ำ ชว่งที่ 2 โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำช้ำริ บำเระใต้ เมือง - 0.14 2561 2561

10 อำคำรบงัคับน ้ำกลำงคลองปำเสมัส กม.12+350 ปโูยะ สุไหงโก-ลก - - 2561 2561

11 เสริมคันคลองระบำยน ้ำสำยที่ 14 (โคกไผ่) พร่อน ตำกใบ - - 2561 2561

12 อำคำรบงัคับน ้ำกลำงคลองระบำยน ้ำสำย 10  ขนำด  2.00x2.00 จ้ำนวน 2 ชอ่ง พร่อน ตำกใบ - - 2561 2561

13 ระบบส่งน ้ำบำ้นโคกกระทอ่ม พร่อน ตำกใบ - - 2561 2561

14 ระบบส่งน ้ำบำ้นใหญ่ พร่อน ตำกใบ - - 2561 2561

15 ขดุลอกคลองโดยรถขดุด้ำเนินกำรเอง คลองน ้ำด้ำ ล้ำภู เมือง - 0.06 2561 2561

16 ระบบทอ่ส่งน ้ำสำยที่ 4-7 โครงกำรฝำยบำลำ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โล๊ะจูด แวง้ - - 2561 2561

17 ฝำยบำ้นไอร์จูโจ๊ะ  พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) ศรีสำคร ศรีสำคร - - 2561 2561

18 ฝำยบำ้นลำโล๊ะ พร้อมระบบส่งน ้ำ (สำยที่ 2) สำกอ สุไหงปำดี - - 2561 2561

19 ฝำยบำ้นลำโล๊ะ พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) สำกอ สุไหงปำดี - - 2561 2561

20 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยสอวอนอก สุคิริน สุคิริน - - 2561 2561

21 โครงกำรปอ้งกนัน ้ำทว่มศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรต์ิฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกต์ิิ พระบรมรำชนิีนำถ กะลุวอเหนือ เมือง - - 2562 2562

22 ระบบเกบ็กกัน ้ำ พระต้ำหนักทกัษณิรำชนิเวศน์ กะลุวอเหนือ เมือง - - 2562 2562

23 คันกั นน ้ำบำ้นโคกเคียน  พร้อมอำคำรประกอบ (ระยะที2่) โคกเคียน เมือง 2500 - 2562 2562

24 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นบำงขดุ ฆอเลำะ แวง้ - 0.02 2562 2562

25 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นนีรู พร้อมระบบส่งน ้ำ ฆอเลำะ แวง้ - 0.15 2562 2562

26 สถำนีสูบน ้ำเพือ่บรรเทำอทุกภยัหมู่บำ้นปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ  อนัเนิ่องมำจำกพระรำชด้ำริ โฆษติ ตำกใบ - - 2562 2562

27 ปรับปรุงคันกั นน ้ำสำยที่ 1 รอบหมู่บำ้นปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โฆษติ ตำกใบ - - 2562 2562

28 ปรับปรุงคันกั นน ้ำสำยที่ 2 รอบหมู่บำ้นปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  กม 1+150 - กม 1+925 โฆษติ ตำกใบ - - 2562 2562

29 ระบบระบำยน ้ำทำ่พรุตอนล่ำง และอำคำรประกอบ ระยะที่ 2 เจ๊ะเห ตำกใบ - - 2562 2562

30 ฝำยบำ้นใหม่  พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) ชำ้งเผือก จะแนะ - - 2562 2562

31 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นไอร์บอืแต ชำ้งเผือก จะแนะ - - 2562 2562

32 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นพงยอืติ  พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) เชงิคีรี ศรีสำคร 1500 - 2562 2562

33 แกม้ลิงบำ้นบโีล๊ะ พร้อมอำคำรประกอบ ซำกอ รือเสำะ - 0.15 2562 2562

34 ฝำยบำ้นไอร์บอืตง พร้อมระบบส่งน ้ำ ดุซงญอ จะแนะ - 0.01 2562 2562

35 ปรับปรุงคันกั นน ้ำมูโนะ-นำนำค กม.4+850 ถงึ กม.5+060 นำนำค ตำกใบ - - 2562 2562

36 สถำนีสูบน ้ำบำ้นตำเซะ นำนำค ตำกใบ - - 2562 2562

37 ทอ่ระบำยน ้ำโคกจะโก นำนำค ตำกใบ - - 2562 2562

38 ปรับปรุงคันกั นน ้ำแม่น ้ำโก-ลก ฝ่ังซ้ำย กม 5+100 -5+300 นำนำค ตำกใบ - - 2562 2562

39 ระบบส่งน ้ำบำ้นปะดำดอ ระยะ 5 นำนำค ตำกใบ - - 2562 2562

40 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำใหร้ำษฎรบำ้นอำแนโต๊ะอแีต อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2562 2562

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

41 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยโรงเรียนชมุชนสหพฒันำ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2562 2562 7.32

42 ระบบระบำยน ้ำ โครงกำรยโูย อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ระยะที่ 2 บำงขนุทอง ตำกใบ - - 2562 2562 6.00

43 ฝำยบำ้นบำดง  พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) บำเจำะ บำเจำะ 100 - 2562 2562 24.00

44 ประตูระบำยน ้ำปำกคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยใหญ่ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บำเระใต้ บำเจำะ - 0.09 2562 2562 30.00

45 ขดุลอกคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยที่ 3/1 3/2 3/3 บำเระใต้ บำเจำะ - 0.09 2562 2562 3.50

46 ขดุลอกคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยที่ 4 บำเระใต้ บำเจำะ - 0.09 2562 2562 5.00

47 คลองคู่ขนำนคลองปำเสมัสพร้อมอำคำรประกอบ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ระยะที่ 1 ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2562 2562 15.00

48 ระบบระบำยน ้ำคู่ขนำนคลองปำเสมัส พร้อมอำคำรประกอบ ระยะ 2 ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2562 2562 15.00

49 ปรับปรุงคันคลองระบำยน ้ำสำย 4 ฝ่ังซ้ำยพร้อมอำคำรประกอบ ปโูยะ สุไหงโก-ลก - - 2562 2562 24.99

50 ปรับปรุงคันคลองระบำยน ้ำสำย 11 ฝ่ังซ้ำย พร้อมอำคำรประกอบ พร่อน ตำกใบ - - 2562 2562 9.00

51 ทอ่ระบำยน ้ำพร้อมอำคำรประกอบคลองระบำยน ้ำมูโนะ กม.15+205 พร่อน ตำกใบ - - 2562 2562 15.00

52 ปรับปรุงคันกั นน ้ำสำย 9 พร้อมอำคำรประกอบ พร่อน,โฆษติ ตำกใบ - - 2562 2562 15.00

53 เพิม่ประสิทธภิำพกำรกกัเกบ็น ้ำและกำรระบำยน ้ำตอนกจู้ำ ไพรวนั ตำกใบ 2000 - 2562 2562 15.00

54 ระบบระบำยน ้ำคลองระบำยปเิหล็งสำยที่ 7 พร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ ระยะที่ 2 มะรือโบออก เจำะไอร้อง - - 2562 2562 19.50

55 คันกั นน ้ำนิคมสหกรณ์ปเิหล็ง พร้อมอำคำรประกอบ ระยะที่ 2 มะรือโบออก เจำะไอร้อง - - 2562 2562 17.05

56 ระบบระบำยน ้ำคลองระบำยปเิหล็งสำยที่ 4 พร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ ระยะที่ 3 มะรือโบออก เจำะไอร้อง - - 2562 2562 18.20

57 ปอ้งกนัน ้ำลอดคันกั นน ้ำมูโนะ - นำนำค กม.1+115-1+215 มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2562 2562 3.50

58 ปอ้งกนัน ้ำลอดคันกั นน ้ำมูโนะ - นำนำค กม.0+650-0+750 มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2562 2562 3.50

59 ทอ่ระบำยน ้ำบำ้นโคกกลำง มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2562 2562 8.00

60 ระบบส่งน ้ำและอำคำรประกอบโคกกลำง ระยะที่ 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2562 2562 11.00

61 แกม้ลิงบำ้นกวูำ พร้อมอำคำรประกอบ ริโก๋ สุไหงปำดี - 0.13 2562 2562 25.00

62 แกม้ลิงบงึบอมิ  พร้อมอำคำรประกอบ รือเสำะ รือเสำะ 320 0.03 2562 2562 25.00

63 ทอ่ระบำยน ้ำคลองพระยำกำเด็ง โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ละหำร ยี่งอ - 0.03 2562 2562 15.00

64 คันคลองผันน ้ำสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้คลองยะกงัพร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ละหำร ยี่งอ - - 2562 2562 27.75

65 อำคำรบงัคับน ้ำคลองโละจูด พร้อมระบบส่งน ้ำ โละจูด แวง้ - 0.03 2562 2562 20.00

66 ฝำยบำ้นไอร์จูโจ๊ะ  พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) ศรีสำคร ศรีสำคร - - 2562 2562 4.00

67 ระบบระบำยน ้ำทำ่พรุตอนบน และอำคำรประกอบ ระยะที่ 2 ศำลำใหม่ ตำกใบ - - 2562 2562 14.00

68 ระบบระบำยน ้ำคลองละหำ สำกอ สุไหงปำดี - - 2562 2562 6.00

69 ฝำยไอร์กำบ ู2  พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) สุคิริน สุคิริน - - 2562 2562 5.00

70 ระบบส่งน ้ำฝำยบำ้นไอร์กำบ ู2 สุคิริน สุคิริน - - 2562 2562 4.42

71 ฝำยบำ้นจำแบดูวอ พร้อมระบบส่งน ้ำ เอรำวณั แวง้ - 0.02 2562 2562 20.00

72 จัดหำน ้ำชว่ยเหลือกรมทหำรพรำนที่ 46 พระต้ำหนักทกัษณิรำชนิเวศน์ กะลุวอเหนือ เมือง - - 2563 2563 12.50

73 อำคำรบงัคับน ้ำบงึตำเซะ กำยคูละ แวง้ - 0.20 2563 2563 25.00

74 อำคำรบงัคับน ้ำคลองปำเระกำแร กำเยำะมำตี บำเจำะ - 0.02 2563 2563 18.00

75 ฝำยผันน ้ำเสริมพร้อมระบบส่งน ้ำและอำคำรประกอบอำ่งเกบ็น ้ำยะลูตง  อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กำเยำะมำตี บำเจำะ - - 2563 2563 9.70

76 ฝำยคลองสำยต้นมะม่วง  พร้อมระบบส่งน ้ำ กำหลง ศรีสำคร - 0.01 2563 2563 25.00

77 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำชว่ยเหลือรำษฎรบำ้นไอร์วอและบำ้นสันติสุข 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กำหลง ศรีสำคร - - 2563 2563 7.02

78 ปรับปรุงคลองส่งน ้ำสำย 4/1 (เกำะสะทอ้น) เกำะสะทอ้น ตำกใบ - - 2563 2563 3.00

79 ปรับปรุงคลองส่งน ้ำสำย 2 ขวำ  (เกำะสะทอ้น) เกำะสะทอ้น ตำกใบ - - 2563 2563 6.00

80 ปรับปรุงคลองส่งน ้ำสำยใหญ่ฝ่ังขวำ (เกำะสะทอ้น) เกำะสะทอ้น ตำกใบ - - 2563 2563 5.00

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง

 



โครงการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดนราธิวาส                                                                                                                                                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-7 

ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

81 ปรับปรุงระบบส่งน ้ำบำ้นชมุบก เกำะสะทอ้น ตำกใบ - - 2563 2563 4.50

82 คลองระบำยน ้ำเขำงูเหลือม-ทุ่งกง พร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกเคียน เมือง - 0.03 2563 2563 22.50

83 คันกั นน ้ำบำ้นโคกเคียน  พร้อมอำคำรประกอบ (ระยะที3่) โคกเคียน เมือง 2500 - 2563 2563 20.00

84 คันกั นน ้ำคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำย 2 โคกเคียน เมือง - - 2563 2563 35.00

85 ทอ่ระบำยน ้ำกลำงคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำย 2 โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกเคียน เมือง - 0.04 2563 2563 15.00

86 ขดุลอกคลองโคกเคียน โคกเคียน เมือง - 0.08 2563 2563 4.50

87 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นธนูศิลป ์อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกสะตอ รือเสำะ - - 2563 2563 4.58

88 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยคลองน ้ำใส 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกสะตอ รือเสำะ - - 2563 2563 13.78

89 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นอยัจำดำ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกสะตอ รือเสำะ - - 2563 2563 13.79

90 ฝายบา้นพฒันาชาติไทย พร้อมระบบส่งน ้า โคกสะตอ รือเสาะ - - 2563 2563 20.00

91 อาคารบงัคับน ้าบา้นไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ - - 2563 2563 6.25

92 เสริมคันคลองระบำยน ้ำสำยที่  7 (ฝ่ังซำยและฝ่ังขวำ) โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 15.00

93 ปรับปรุงตล่ิงคันคลองระบำยน ้ำมูโนะ กม. 15+150 โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 9.90

94 ปรับปรุงระบบส่งน ้ำบำ้นสะหร่ิงพร้อมสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้ โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 13.00

95 ปรับปรุงระบบส่งน ้ำบำ้นโคกโบรพร้อมสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้ โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 13.00

96 ปรับปรุงระบบส่งน ้ำบำ้นปะลุกำพร้อมสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้ โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 15.00

97 ปรับปรุง ทรบ.ประกอบคันคลองระบำยน ้ำสำยที่  7 จ้ำนวน 2 แหง่ โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 15.00

98 ปรับปรุง ทรบ.ปลำยคลองระบำยน ้ำสำยที่ 9 กม. 0+030 โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 8.00

99 ปรับปรุงระบบชลประทำนบำ้นปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ จ้ำนวน 8 สำย อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 15.00

100 ขดุลอกคลองระบำยน ้ำภำยในหมู่บำ้นปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 5.40

101 ปรับปรุงระบบส่งน ้ำบำ้นบอฆอ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 15.00

102 แกม้ลิงบงึดูซง พร้อมอำคำรประกอบ จะแนะ จะแนะ - 0.05 2563 2563 25.00

103 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอร์บำลอ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ชำ้งเผือก จะแนะ - - 2563 2563 10.00

104 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นตำมุง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ เชงิคีรี ศรีสำคร - - 2563 2563 14.94

105 ฝำยบำ้นไอร์บอืตง พร้อมระบบส่งน ้ำ ดุซงญอ จะแนะ - 0.01 2563 2563 20.00

106 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นน ้ำหอม ดุซงญอ จะแนะ - - 2563 2563 6.00

107 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นตะปอเยำะ ตะปอเยำะ ยี่งอ 600 - 2563 2563 13.00

108 อำคำรบงัคับน ้ำโคกตรำด-โคกเนียง  ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2563 2563 7.00

109 ฝำยทดน ้ำพร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ บำ้นตอหลัง ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2563 2563 4.50

110 อำคำรบงัคับน ้ำโคกตรำด-โคกเนียง  ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2563 2563 7.00

111 เสริมคันคลองระบำยน ้ำสำยที่  2 (ฝ่ังซ้ำย) นำนำค ตำกใบ - - 2563 2563 15.00

112 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นไม้งำม บำงปอ เมือง 500 - 2563 2563 8.00

113 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นไม้งำม บำงปอ เมือง 500 - 2563 2563 8.00

114 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำปะออ บำตง รือเสำะ 1000 - 2563 2563 15.00

115 ขดุขยำยคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยใหญ่ บำเระใต้ บำเจำะ - 0.09 2563 2563 25.00

116 ขดุขยำยคลองระบำยน ้ำสำยที่ 1 (บำเระ) โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บำเระใต้ เมือง - - 2563 2563 29.50

117 ทรบ.ประกอบคันคลองปำเสมัสฝ่ังขวำ 2 แหง่ กม. 6+900 ,กม.5+400 ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2563 2563 9.00

118 ปรับปรุงคันคลองระบำยน ้ำสำยที่ 16 ปโูยะ สุไหงโก-ลก -  - 2563 2563 16.00

119 ทอ่ระบำยน ้ำประกอบคันคลองปำเสมัส กม.15+400 และคลองมูโนะ กม.4+300 ปโูยะ สุไหงโก-ลก - - 2563 2563 6.00

120 ปรับปรุงตล่ิงคันคลองระบำยน ้ำมูโนะ กม. 14+150 พร่อน ตำกใบ - - 2563 2563 9.90

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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121 เสริมคันคลองระบำยน ้ำสำย 14 (โคกไผ่)  ฝ่ังขวำ  กม 0+870 ถงึ 2+150 พร่อน ตำกใบ - - 2563 2563 12.50

122 เสริมคันคลองระบำยน ้ำสำย 14 (โคกไผ่) ฝ่ังซ้ำย ระยะที่ 1 พร่อน ตำกใบ - - 2563 2563 25.00

123 ทรบ.ประกอบคันคลองส่งน ้ำสำยใหญ่ที่ 1(โคกกแูว) ฝ่ังซ้ำย กม.2+500,  กม.3+269,กม.3+685, และ กม.4+100 พร่อน สุไหงโก-ลก - - 2563 2563 8.00

124 ปรับปรุงคันกั นน ้ำสำย 9 พร้อมอำคำรประกอ ระยะ 2 พร่อน,โฆษติ ตำกใบ - - 2563 2563 25.00

125 เพิม่ประสิทธภิำพกำรกกัเกบ็น ้ำและกำรระบำยน ้ำบำ้นบงึฉลำม ไพรวนั ตำกใบ 4000 0.09 2563 2563 22.00

126 ระบบส่งน ้ำฝำยล้ำธำรทอง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2563 2563 24.95

127 ฝายทดน ้าบา้นกา้ปงปาเระ พร้อมระบบส่งน ้า มะรือโบตก ระแงะ - 0.04 2563 2563 20.00

128 ฝำยคลองไอร์กำนัวร์ พร้อมระบบส่งน ้ำ มำโมง สุคิริน - 0.02 2563 2563 20.00

129 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำชว่ยเหลือรำษฎรบำ้นไอร์จือเรำะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ มำโมง สุคิริน - - 2563 2563 10.50

130 ระบบระบำยน ้ำตลำดมูโนะ มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2563 2563 20.00

131 แกม้ลิงบงึรำมิง มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2563 2563 24.90

132 แกม้ลิงมูโนะ มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2563 2563 15.00

133 แกม้ลิงปโูปะพร้อมระบบประปำ มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2563 2563 24.90

134 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นกวูำ ริโก๋ สุไหงปำดี 600 - 2563 2563 12.50

135 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นบรำแง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ รือเสำะ รือเสำะ - - 2563 2563 5.08

136 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำสนับสนุนฟำร์มตัวอยำ่งบำ้นสะแนะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ เรียง รือเสำะ - - 2563 2563 10.30

137 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้โรงเรียนบำ้นสุเปะ๊ เรียง รือเสำะ 150 - 2563 2563 7.50

138 คลองระบำยน ้ำบำโง สำยที่ 1 พร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ละหำร ยี่งอ - 0.03 2563 2563 24.00

139 คลองระบำยน ้ำบำโงสำย 3 พร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำช้ำริ ละหำร ยี่งอ - 0.06 2563 2563 2.50

140 คลองระบำยน ้ำบำโงสำย 4 พร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำช้ำริ ละหำร ยี่งอ - 0.07 2563 2563 2.50

141 คลองบำ้นทเุรียนนกพร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำช้ำริ ละหำร ยี่งอ - 0.03 2563 2563 7.50

142 คันคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยที่ 4 พร้อมอำคำรประกอบ จ้ำนวน 10 แหง่ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ละหำร ยี่งอ - - 2563 2563 30.50

143 ทอ่ระบำยน ้ำปลำยคลองน ้ำด้ำ โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ล้ำภู เมือง - 0.06 2563 2563 8.50

144 แกม้ลิงวดัเขากง พร้อมอาคารประกอบ ล้าภู เมือง  - 0.04 2563 2563 25.00

145 ทอ่ระบำยน ้ำกลำงคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยที่ 4 โครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำช้ำริ ลูโบะ๊บอืซำ ยี่งอ - - 2563 2563 20.50

146 ฝำบบำ้นเจ๊ะยอ พร้อมระบบส่งน ้ำ โล๊ะจูด แวง้ - 0.01 2563 2563 20.00

147 ฝำยบำ้นฮูมอบเูกะ  พร้อมระบบส่งน ้ำ แวง้ แวง้ - 0.01 2563 2563 18.00

148 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยน ้ำตก (ปชด.) สุคิริน สุคิริน - - 2563 2563 22.40

149 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยคลองซอยปรำจีน สุคิริน สุคิริน - - 2563 2563 9.00

150 ฝำยบำ้นบอืเล็งใต้พร้อมระบบส่งน ้ำและอำคำรประกอบ สุวำรี รือเสำะ - - 2563 2563 17.75

151 ระบบระบำยน ้ำโคกสะตอ พร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2563 2563 17.50

152 คันกั นน ้ำปำ่หวำย-โคกสะตอ พร้อมอำคำรประกอบ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2563 2563 12.00

153 อำคำรบงัคับน ้ำโคกสะตอ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2563 2563 3.50

154 ระบบระบำยน ้ำคลองระบำยน ้ำปเิหล็งสำยที่ 1 พร้อมอำคำรประกอบ สุไหงปำดี สุไหงปำดี 3000 - 2563 2563 18.00

155 คันกั นน ้ำปำ่หวำย-โคกสะตอ พร้อมอำคำรประกอบ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2563 2563 12.00

156 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นตือมำย ู เอรำวณั แวง้ - 0.15 2563 2563 15.00

157 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นกำหนั๊วะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กำลิซำ ระแงะ - - 2564 2564 2.16

158 คลองระบำยน ้ำบอืรำเปะ๊ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกเคียน เมือง - - 2564 2564 2.00

159 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นต้ำเสำ พร้อมระบบส่งน ้ำ ฆอเลำะ แวง้ - 0.01 2564 2564 15.00

160 ปรับปรุงทอ่ลอดถนนคันกั นน ้ำโต๊ะแดง-ศรีพงัน  จ้ำนวน  12 แหง่ โฆษติ ตำกใบ - - 2564 2564 9.00

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 
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161 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยโต๊ะเด็ง 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โต๊ะเด็ง สุไหงปำดี - - 2564 2564 7.53

162 อำคำรปอ้งกนักำรกดัเซำะริมตล่ิงแม่น ้ำโก-ลก นำนำค ตำกใบ - - 2564 2564 24.90

163 ปรับปรุง ทรบ.ปลำยคลองระบำยน ้ำสำยที่ 2 พร้อมเสริมระดับคันกั นน ้ำ (ฝ่ังซ้ำยและฝ่ังขวำ) นำนำค ตำกใบ - - 2564 2564 8.00

164 ปรับปรุง ทรบ. ปลำยคลองระบำยน ้ำสำยที่  7 นำนำค ตำกใบ - - 2564 2564 8.00

165 ปรับปรุง ทรบ. ปำกคลองระบำยน ้ำสำยที่ 2( บำ้นโคกจะโก ) นำนำค ตำกใบ - - 2564 2564 8.00

166 ฝำยบำ้นแฮ  พร้อมระบบส่งน ้ำ บองอ ระแงะ - 0.02 2564 2564 25.00

167 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นบอืแจง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2564 2564 4.24

168 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำใหร้ำษฎรบำ้นอำแนโต๊ะอแีต อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ชว่งที่ 2 บองอ ระแงะ - - 2564 2564 12.00

169 ฝำยบำ้นบำตง พร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่ 2) บำตง รือเสำะ 1000 0.02 2564 2564 20.00

170 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นพงมูสู บำตง รือเสำะ 600 - 2564 2564 14.00

171 คันกั นน ้ำคลองระบำยน ้ำพรุบำเจำะสำยใหญ่พร้อมอำคำรประกอบ บำเระใต้ บำเจำะ - 0.09 2564 2564 15.00

172 อำคำรบงัคับน ้ำกอืลอง พร้อมระบบส่งน ้ำ บำเร๊ะใต้ บำเจำะ - 0.01 2564 2564 20.00

173 ปรับปรุง ทรบ.กลำงคลองปำเสมัส ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2564 2564 5.00

174 ปรับปรุง ทรบ.ปำกคลองปำเสมัส ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2564 2564 5.00

175 ทรบ.ประกอบคันคลองปำเสมัสฝ่ังขวำ กม.5+050 ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2564 2564 3.00

176 ปรับปรุงคันคลองระบำยน ้ำสำย 6 ปโูยะ สุไหงโก-ลก - - 2564 2564 8.00

177 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นโคกกโูน ปโูยะ สุไหงโก-ลก - - 2564 2564 10.00

178 ปรับปรุง ทรบ. ปำกคลองระบำยน ้ำปลักปลำ-โคกกระทอ่ม พร่อน ตำกใบ - - 2564 2564 8.50

179 ทรบ.ประกอบคันคลองระบำยน ้ำสำย 14 (โคกไผ่) กม.0+565 พร่อน ตำกใบ - - 2564 2564 8.00

180 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นกำ้ปงปำเระ พร้อมระบบส่งน ้ำ มะรือโบตก ระแงะ - 0.04 2564 2564 18.00

181 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยคลองอยัปลูง มำโมง สุคิริน - - 2564 2564 7.53

182 ปรับปรุง ทรบ.กม.1+500 (หลังกโูบ) มูโนะ สุไหงโก-ลก - - 2564 2564 3.50

183 ฝำยบำ้นเปำะเจ๊ะเต็ง พร้อมระบบส่งน ้ำ ริโก๋ สุไหงปำดี - 0.01 2564 2564 17.00

184 แกม้ลิงบงึปายอ พร้อมอาคารประกอบ รือเสาะ รือเสาะ  - 0.07 2564 2564 15.00

185 แกม้ลิงบงึไอร์แจะห ์พร้อมอำคำรประกอบ เรียง รือเสำะ - 0.09 2564 2564 15.00

186 ดำดคลองผันน ้ำ ละหำร ยี่งอ - 0.08 2564 2564 45.00

187 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำเพิม่เติมฝำยกรือซอ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ แวง้ แวง้ - - 2564 2564 6.60

188 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำชว่ยเหลือรำษฎรบำ้นอนีอ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ศรีสำคร ศรีสำคร - - 2564 2564 22.57

189 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นบำโงมำแย สำกอ สุไหงปำดี 900 - 2564 2564 12.50

190 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นโค๊ะ พร้อมอำคำรประกอบ สุวำรี รือเสำะ - 0.01 2564 2564 20.00

191 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยตล่ิงสูง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2564 2564 17.47

192 ระบบระบำยน ้ำโคกสะตอ พร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2564 2564 17.50

193 อำคำรบงัคับน ้ำโคกสะตอ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2564 2564 3.50

194 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรทรบ.กำเยำะมำตี อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กำเยำะมำตี บำเจำะ - - 2565 2565 10.00

195 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นกำเด็ง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กำลิซำ ระแงะ - - 2565 2565 4.59

196 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นกำหลง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ กำหลง ศรีสำคร - - 2565 2565 7.11

197 กอ่สร้ำงระบบส่งน ้ำบำ้นรำยอ เกำะสะทอ้น ตำกใบ - - 2565 2565 10.00

198 ทอ่ระบายน ้าปลายคลองโคกเคียนพร้อมคันกั นน ้า โคกเคียน เมือง - 0.08 2564 2565 163.75

199 ปรับปรุงสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้คลองศูนยร์ำชกำร โคกเคียน เมือง - 0.06 2565 2565 25.00

200 แกม้ลิงบำ้นไอร์สำเมำะ พร้อมอำคำรประกอบ โคกสะตอ รือเสำะ - 0.05 2565 2565 20.00

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

201 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำเสริมใหฝ้ำยคลองน ้ำใส 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกสะตอ รือเสำะ - - 2565 2565 13.00

202 เสริมคันคลองระบำยน ้ำสำยที่ 5 พร้อมอำคำรประกอบ (ฝ่ังซ้ำย) โฆษติ ตำกใบ - - 2565 2565 15.00

203 ฝายบา้นไอร์ไอร์ลาคอ พร้อมระบบส่งน ้า ชา้งเผือก แวง้ - - 2565 2565 15.00

204 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นกำเต๊ำะ ดุซงญอ จะแนะ - - 2565 2565 22.88

205 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยรือเปำะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ดุซงญอ จะแนะ - - 2565 2565 9.70

206 ปรับปรุงหนองน ้ำบำ้นลูกเขำระยะที่ 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2565 2565 2.50

207 ฝำยทดน ้ำพร้อมคันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ บำ้นตอหลัง ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2565 2565 4.50

208 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยกองบงัคับกำรต้ำรวจภธูร 12 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บำเจำะ บำเจำะ - - 2565 2565 11.26

209 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยคลองตันหยง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บกูติ เจำะไอร้อง - - 2565 2565 6.25

210 คันกั นน ้าบา้นปอเนาะ พร้อมอาคารประกอบ ปะลุรู สุไหงปาดี  - - 2565 2565 15.00

211 ปรับปรุงคันคลองผันน ้ำปำเสมัส ระยะที่ 1 ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2563 2565 74.70

212 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยโต๊ะโมะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2565 2565 4.75

213 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอปำโจ 1 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2565 2565 9.89

214 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นโว มำโมง สุคิริน - - 2565 2565 5.29

215 ฝายคลองไอร์จือรุฮ พร้อมระบบส่งน ้า มาโมง สุคิริน - - 2565 2565 15.00

216 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นดอเฮะ ริโก๋ สุไหงปำดี 1000 - 2565 2565 12.50

217 ฝำยบำ้นกำโด๊ะ พร้อมระบบส่งน ้ำ รือเสำะออก รือเสำะ - 0.01 2565 2565 17.00

218 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นบเูกะ๊นำกอ พร้อมระบบส่งน ้ำ ลำโล๊ะ รือเสำะ - 0.03 2565 2565 20.00

219 โครงการปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยัศูนยร์าชการ ล้าภู เมือง - 0.06 2564 2565 76.74

220 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นไทยยนืยง โละจูด แวง้ - 0.02 2565 2565 15.00

221 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นจือแร สำกอ สุไหงปำดี 1000 - 2565 2565 12.50

222 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นปโูป สำมัคคี รือเสำะ - 0.03 2565 2565 15.00

223 ระบบระบำยน ้ำคลองระบำยน ้ำปเิหล็งสำยที่ 1 พร้อมอำคำรประกอบ สุไหงปำดี สุไหงปำดี 3000 - 2565 2565 18.00

224 แกม้ลิงบำ้นกำ้ปงซีเระ พร้อมอำคำรประกอบ โคกสะตอ รือเสำะ - 0.13 2566 2566 20.00

225 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำโต๊ะแก อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ จอเบำะ ยี่งอ - - 2566 2566 4.00

226 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นกำยคูละ พร้อมระบบส่งน ้ำ จะแนะ จะแนะ - 0.02 2566 2566 20.00

227 ฝำยคลองบำตูบอืเลำะ  พร้อมระบบส่งน ้ำ จะแนะ จะแนะ - 0.02 2566 2566 20.00

228 ฝายบา้นมูบาแรแน พร้อมระบบส่งน ้า ชา้งเผือก แวง้ - - 2566 2566 15.00

229 ฝายบา้นไอร์กอืมารา พร้อมระบบส่งน ้า ชา้งเผือก แวง้ - - 2566 2566 15.00

230 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำวทิยำลัยเกษตรกรรมปำ่ไผ่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2566 2566 30.00

231 ระบบระบำยน ้ำและอำคำรประกอบบำ้นตำเซ๊ะ นำนำค ตำกใบ - - 2566 2566 12.00

232 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นปะออ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บำตง รือเสำะ - - 2566 2566 15.00

233 ปรับปรุงคลองส่งน ้ำสำยใหญ่ที่ 2/1 พร่อน ตำกใบ - - 2566 2566 6.00

234 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยภเูขำทอง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2566 2566 38.47

235 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอปำโจ 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2566 2566 3.50

236 เพิม่ประสิทธภิำพกำรส่งน ้ำและกำรระบำยน ้ำตอนปเิหล็ง มะรือโบออก เจำะไอร้อง - - 2563 2566 60.00

237 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นยอืลีเต้ำ แม่ดง แวง้ - 0.04 2566 2566 15.00

238 ฝายบา้นสะแน๊ะ พร้อมระบบส่งน ้า เรียง รือเสาะ 100 0.01 2566 2566 15.00

239 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำไอร์ปำโจ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ลำโล๊ะ รือเสำะ - - 2566 2566 10.00

240 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำสนับสนุนฟำร์มตัวอยำ่งบำ้นโคกไร่ใหญ่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2566 2566 7.90

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

241 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นไม้ฝำด กำยคูละ แวง้ - 0.02 2567 2567 15.00

242 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยคลองน ้ำใส 1 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โคกสะตอ รือเสำะ - - 2567 2567 9.48

243 อำคำรบงัคับน ้ำบำ้นกำยคูละ พร้อมระบบส่งน ้ำ จะแนะ จะแนะ - 0.02 2567 2567 20.00

244 ฝำยคลองบำตูบอืเลำะ  พร้อมระบบส่งน ้ำ จะแนะ จะแนะ - 0.02 2567 2567 20.00

245 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นยะออ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ จะแนะ จะแนะ - - 2567 2567 3.35

246 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นกจูิงรือปะ๊ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ เฉลิม ระแงะ - - 2567 2567 7.60

247 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นบำลุกำสะนอ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ตะปอเยำะ ยี่งอ - - 2567 2567 4.50

248 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอบำตู อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โต๊ะเด็ง สุไหงปำดี - - 2567 2567 8.00

249 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำใหฟ้ำร์มตัวอยำ่งบำ้นโคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปำดี - - 2567 2567 8.40

250 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยปะลุรู 1 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ โต๊ะเด็ง สุไหงปำดี - - 2567 2567 6.55

251 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำร ทรบ.คลองกตูง 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2567 2567 2.57

252 ระบบระบำยน ้ำบำ้นน ้ำตก ปำเสมัส สุไหงโก-ลก - - 2567 2567 14.00

253 เสริมคันกนัน ้ำรอบขอบพรุโต๊ะแดง ปำเสมัส,ปโูยะ,พร่อนสุไหงโก-ลก-ตำกใบ - - 2567 2567 20.00

254 ขดุคลองระบำยน ้ำคู่ขนำนคันคลองสำยใหญ่ที่ 1 (โคกกแูว) พร่อน ตำกใบ - - 2567 2567 6.00

255 เสริมคันคลองระบำยน ้ำสำย 11 พร่อน ตำกใบ - - 2567 2567 20.00

256 ปรับปรุงอำคำรไซฟอนคลองระบำยน ้ำสำย 10 พร่อน สุไหงโก-ลก-ตำกใบ - - 2567 2567 10.00

257 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำบำ้นเล็กในปำ่ใหญ่ระยะที่ 2 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2567 2567 7.00

258 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอปำโจ 4 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2567 2567 3.50

259 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอปำโจ 3 อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2567 2567 6.00

260 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอกำเปำะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2567 2567 6.00

261 เพิม่ประสิทธภิำพกำรส่งน ้ำและกำรระบำยน ้ำตอนปเิหล็ง มะรือโบออก เจำะไอร้อง - - 2564 2567 60.00

262 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรทรบ.หนองบวักำบง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ รือเสำะ รือเสำะ - - 2567 2567 4.50

263 แกม้ลิงบำ้นปโูปะ๊ พร้อมอำคำรประกอบ รือเสำะออก รือเสำะ - 0.10 2567 2567 25.00

264 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยอยู ิอนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ลำโล๊ะ รือเสำะ - - 2567 2567 10.00

265 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำใหโ้รงเรียนบำ้นปำหนัน อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ศรีสำคร ศรีสำคร - - 2567 2567 12.00

266 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำเละบอืแน อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ สุวำรี รือเสำะ - - 2567 2567 21.38

267 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นทุ่งคำ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2567 2567 5.50

268 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำชว่ยเหลือพื นที่กำรเกษตรบำ้นฮูแตมำแจ กำยคูละ แวง้ - - 2568 2568 1.60

269 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยเมำะอเีสำะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ดุซงญอ จะแนะ - - 2568 2568 10.00

270 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นสุแฆ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ดุซงญอ จะแนะ - - 2568 2568 10.00

271 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรจัดหำน ้ำสนับสนุนฟำร์มตัวอยำ่งบำ้นปำ่ไผ่ ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2568 2568 6.50

272 ปรับปรุงถนนลำดยำงและระบบระบำยน ้ำ โครงกำรจัดหำน ้ำสนับสนุนฟำร์มตัวอยำ่ง ในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนิีนำถ บำ้นปำ่ไผ่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ตันหยงลิมอ ระแงะ - - 2568 2568 8.50

273 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยคลองแบแก อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2568 2568 2.33

274 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยกตูง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2568 2568 8.50

275 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำสำเลำะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บองอ ระแงะ - - 2568 2568 5.75

276 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอำ่งเกบ็น ้ำปแีนมูดอ บกูติ เจำะไอร้อง - - 2568 2568 5.00

277 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอบอืตง บกูติ เจำะไอร้อง - - 2568 2568 5.43

278 โครงกำรจัดหำน ้ำสนับสนุนฟำร์มตัวอยำ่ง ในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนิีนำถ บำ้นเจำะเกำะ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บกูติ เจำะไอร้อง - - 2568 2568 2.00

279 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรทรบ.ไอลือเมำะ ปะลุรู สุไหงปำดี - - 2568 2568 6.05

280 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรทรบ.บำ้นโนนสมบรูณ์ ภเูขำทอง สุคิริน - - 2568 2568 4.25

281 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบำ้นแหลมทอง ภเูขำทอง สุคิริน - - 2568 2568 4.00

282 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยปำลี มำโมง สุคิริน - - 2568 2568 2.05

283 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยไอร์ยำเด๊ะ มำโมง สุคิริน - - 2568 2568 15.23

284 เสริมคันกั นน ้ำฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำโก-ลกพร้อมอำคำรประกอบ มูโนะ-นำนำค-โฆษติสุไหงโกขลก-ตำกใบ - - 2565 2568 176.00

285 โครงกำรพฒันำลุ่มน ้ำคลองยะกงั (ประตูระบำยน ้ำคลองยะกงั) และเพิม่ประสิทธภิำพโครงกำรพรุบำเจำะ-ไม้แกน่ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ล้ำภู เมือง - 0.06 2565 2568 279.00

286 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยคลองกำแป โล๊ะจูด แวง้ - - 2568 2568 30.93

287 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรฝำยโคกกำมำ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2568 2568 1.63

288 ระบบระบำยน ้ำ โครงกำรจัดหำน ้ำสนับสนุนฟำร์มตัวอยำ่ง ในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนิีนำถ บำ้นโคกไร่ใหญ่ สุไหงปำดี สุไหงปำดี - - 2568 2568 2.50

รวม 29,520 3.50 4504.55

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ 2,802,956 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,552,351 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 55 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 239,078 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

15.40 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 288 โครงการ  เป็นโครงการขนาดเล็ก 288 โครงการ  หากด้าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก  3.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 

25,920 ไร่ รวมเป็น 264,998 ไร่ ใช้วงเงินรวม 4,504.5500 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 223 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 223 โครงการ           
หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 3.07 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 25,920 ไร่ 
ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 3,274.1200 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 65 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 65 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 0.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะ
กลาง 1,130.42 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว - โครงการ  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
2,802,956 1,552,351 239,078 25,920 264,998

พื้นที่จงัหวดั พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจัจบุนั
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


