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ณ จังหวัดนครพนม
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ลุ่มน้้าที่ส้าคัญในจังหวัดนครพนม

  จังหวัดนครพนม มีลุ่มน้้าย่อย
ที่ส้าคัญ 6 ลุ่มน้้า ได้แก่ 
1. ลุ่มน้้าลังกา
2. ลุ่มน้้าสงคราม
3. ลุ่มน้้าทวย
4. ลุ่มน้้าบังกอ
5. ลุ่มน้้าบังฮวก 
6. ลุ่มน้้าก่้า 
ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขาของลุ่มน้้าโขง

สัญลักษณ์

        ลุ่มน้้าลังกา

        ลุ่มน้้าสงคราม

        ลุ่มน้้าทวย

        ลุ่มน้้าบังกอ - ลุ่มน้้าบังฮวก

        ลุ่มน้้าก่้า



สถานการณ์น้้าจังหวัดนครพนม
วันที่ 22 มนีาคม 2560

  จังหวัดนครพนม มีอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง จ้านวน 19 แห่ง อ่าง
เก็บน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 192 แห่ง และประตูระบายน้้า จ้านวน 9 
แห่ง มีพื้นที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ 97,326 ไร่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
  อ่างเก็บน้้าขนาดกลางและอ่างเก็บน้้าตามพระราชด้าริ จ้านวน 19 
แห่ง (อ่างเก็บน้้าขนาดกลางจ้านวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้้าตาม
พระราชด้าริ จ้านวน 14 แห่ง) ปริมาตรเก็บกัก 51.24 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 21.01 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด
เป็น 40.99 %
  อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 192 แห่ง ปริมาตรเก็บกัก 70.04 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 30.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 43.19 %
  ประตูระบายน้้า จ้านวน 9 แห่ง ปริมาตรเก็บกัก 86.14 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 40.79 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด
เป็น 47.35 %
สรุปในภาพรวมจังหวัดนครพนม มีปริมาตรเก็บกักรวม 207.42 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 91.85 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 44.28 %

เพียงพอส้าหรับน้้าอุปโภคบริโภค 
และรักษาระบบนิเวศถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

        ประตูระบายน้้า



ผลการด้าเนินงานการพัฒนาแหล่งน้้า ป ี2554 – 2556 และ ปี 2557 - 2559

การพัฒนาแหล่งน้้าในจังหวดันครพนม

ผลงาน ปี 2557 – 2559 ตามนโยบาย

1. โครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งถนนระยะเร่งด่วน

2. โครงการแก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้้าในลุ่มน้้าชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วนและโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าในล้าน้้าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

     จังหวัดนครพนมมีแก้มลิง  9 แห่ง 
ด้าเนินการโดย
1. กรมชลประทาน จ้านวน 6 แห่ง
2. กองพันทหารช่างที่ 3 จ้านวน 3 แห่ง
รวมปริมาณ 4.20  ล้านลูกบาศก์เมตร
    ปัจจุบันเกบ็กักน้้า 1.76  ลา้นลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 42 %

     จังหวัดนครพนมมีระบบส่งน้้ า 
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ด้าเนินการโดย 
กรมชลประทาน จ้านวน 18 แห่ง
รวมพ้ืนที่รับประโยชน์ 4,672 ไร่

สรุปผลการด้าเนินการปี 2557 – 2559  

ปริมาณน ้า พื นทีรั่บประโยชน์

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่)

2554 6 0.165 8,900

2555 12 0.733 7,300

2556 4 - 6,200

รวม 22 0.898 22,400

ผลงานการด าเนินงานป ี2554 - 2556

ปี จ้านวนโครงการ

ปริมาณน ้า พื นทีรั่บประโยชน์

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่)

2557 4 1.000 3,700

2558 36 2.400 8,122

2559 18 7.920 34,928

รวม 58 11.320 46,750

ผลงานการด าเนินงานป ี2557 - 2559

ปี จ้านวนโครงการ

ปริมาณน ้า พื นทีรั่บประโยชน์
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่)

2560 30 3.544 12,850
2561 43 11.710 46,620
2562 42 6.408 21,547
รวม 115 21.662 81,017

แผนงานการด าเนินงานป ี2560 - 2562

ปี จ้านวนโครงการ

1. ผลผลิตของโครงการ
  ปริมาณน ้า 11.32  ล้านลูกบาศก์เมตร
  พื นที่รับประโยชน์ 46,750 ไร่ 

2. ผลประโยชน์ของโครงการ
  ครัวเรือนเกษตรทีไ่ด้รับประโยชน์ รวม 9,350 ครัวเรือน
  การเพิ่มขึ นของรายได้ภาคเกษตร 
    - รายไดร้วมที่เพ่ิมขึ น 39.42 ล้านบาทตอ่ปี           
    - เพิ่มขึ นเฉลี่ย 843.39 บาทต่อไร่



แผนที่แสดงพืน้ที่ประสบภัยแล้งซ้้าซากจังหวัดนครพนม

          พ้ืนที่ประสบภัยแล้งต่้า จ้านวน 12 อ้าเภอ

          พ้ืนที่ประสบภัยแล้งปานกลาง จา้นวน 10 อ้าเภอ 

          พ้ืนที่ประสบภัยแล้งมาก จ้านวน 3 อ้าเภอ 

  จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 12 อ้าเภอ 
มีพื้นที่ประสบภัยแล้งต่้า จ้านวน 12 อ้าเภอ 
ประสบภัยแล้งปานกลาง จ้านวน 10 อ้าเภอ 
และประสบภัยแล้งมาก จ้านวน 3 อ้าเภอ
การเตรียมการ
     1. เครื่องสูบน้้าเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว 
จ้านวน 15 เครื่อง
     2. รถบรรทุกน้้า  ขนาด 6,000 ลิตร  
จ้านวน 1 คัน

      จากการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งทั้งประเทศ 
พบว่ามี 34 จังหวัด 105 อ้าเภอ ที่มีความเสี่ยงภัย
แล้ง ซึ่งจังหวัดนครพนม มี 2 อ้าเภอท่ีอยู่ในเกณฑ์เฝ้า
ระวัง คือ อ้า เภอนาทม และอ้าเภอศรีสงคราม 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งรวม 42,450 ไร่



                    มาตรการ/โครงการ ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร
                       จังหวัดนครพนม ปี 2559/2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (6 มาตรการ 30 โครงการ)   ตามมติคณะรัฐมนตรี
6 มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

ด้านการเกษตร ปี 2559/2560 

1.มาตรการสง่เสริมความรู้ เพ่ือลดความ       
เสี่ยงจากภัยแล้ง
2.มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น้้า 
เพ่ือการเกษตร
3.มาตรการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทนุ
4.มาตรการฟ้ืนฟูและพฒันาพ้ืนที่
การเกษตรทีป่ระสบภัย 
5.มาตรการสร้างการรบัรู้และ
ประชาสัมพนัธ์
6.มาตรการจัดท้าแผนความต้องการของ
ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง

มาตรการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าเพื่อการเกษตร

มาตรการที่ 3 เพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน 

มาตรการที่ 4 พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย
จ้างแรงงานเกษตรกร 1,400 ราย ต้ังแต่ พ.ย. 59 - 30 ก.ย. 60

มาตรการที่ 5 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
- ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้น้้าอย่างรู้คุณค่าและ
  ประหยัดผ่านศูนย์การเรียนรู้ฯ (ศพก.) 12 แห่ง
- ตรวจเย่ียมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าและเกษตรทฤษฎีใหม่

   อื่นๆ
   - เครื่องสูบน้้าพร้อมใช้งาน 15 เครื่อง
   - รถบรรทุกน้้า จ้านวน 1 คัน

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

มีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง จ้านวน 1 ราย 
พื้นที่ 5 ไร่

แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ 2 แห่ง ความจุ 0.36 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนทีไ่ด้รบัประโยชน์จ้านวน 280 ครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้้าและรณรงค์การปลูกพืชใช้น้้าน้อย



      ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรกรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จ้านวน 15 
แปลง เป็นแปลงใหญ่ ปี 59 จ้านวน 9 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 60 จ้านวน 
6 แปลง ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ในเขตชลประทาน จ้านวน 5 แปลง และนอกเขต
ชลประทาน จ้านวน 10 แปลง มีพื้นที่ท้ังหมด 31,650 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ จ้านวน 2,679 ราย ดังนี้

ตารางแสดงผลการด้าเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญ่ปี 2559 - 2560

การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนนุ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1 แปลงต้นแบบ ป ี59 ขา้ว ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม 1,910           200           นอกเขต อยู่ระหวา่งด้าเนินการ

2 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.นามะเขอื อ.ปลาปาก 3,901           207 นอกเขต อยู่ระหวา่งด้าเนินการ

3 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.ท่าเรือ อ.นาหวา้ 2,000           200           นอกเขต จัดเขา้แผนงบฯ ป ี61

4 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.อุม่เหม้า อ.ธาตุพนม 2,000           200 นอกเขต จัดเขา้แผนงบฯ ป ี61

5 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.หนองซน อ.นาทม 3,000           200 นอกเขต จัดเขา้แผนงบฯ ป ี61

6 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.นาขาม อ.เรณูนคร 1,798           202 นอกเขต จัดเขา้แผนงบฯ ป ี61

7 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.ค้าเตย อ.เมือง 3,000           200 นอกเขต จัดเขา้แผนงบฯ ป ี61

8 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.วงัยาง อ.วงัยาง 3,000           200 นอกเขต จัดเขา้แผนงบฯ ป ี61

9 แปลงท่ัวไป ป ี59 ขา้ว ต.บา้นแกง้ อ.นาแก 1,668           204 ในเขต มีแหล่งน ้าแล้ว

10 แปลงท่ัวไป ป ี60 ขา้ว ต.บา้นผึ ง อ.เมือง 3,200           201 ในเขต มีแหล่งน ้าแล้ว

11 แปลงท่ัวไป ป ี60 ขา้ว ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม 1,363           200           ในเขต มีแหล่งน ้าแล้ว

12 แปลงท่ัวไป ป ี60 ขา้ว ต.นาคู่ อ.ธาตุพนม 1,578           200           ในเขต มีแหล่งน ้าแล้ว

13 แปลงท่ัวไป ป ี60 ขา้ว ต.พมิาน อ.นาแก 2,632           200           ในเขต มีแหล่งน ้าแล้ว

14 แปลงท่ัวไป ป ี60 ผักชฝีร่ัง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม 300             50             นอกเขต มีแหล่งน ้าแล้ว

15 แปลงท่ัวไป ป ี60 หวาย  ต.พระซอง อ.นาแก 300             15             นอกเขต มีแหล่งน ้าแล้ว

การสนับสนุนเกษตร
แปลงใหญ่

 พื นท่ี
ชลประทาน (ไร่)

ล้าดับ โครงการ สถานที่ตั งโครงการ
ในเขต/นอกเขต

ชลประทาน
 เกษตรกรที่

เขา้ร่วม (ราย)
ชนิดพชื

ค้าอธิบายสญัลักษณ์
     แปลงที่ได้ รับงบประมาณแล้ว

     ปี 2559 (9 แปลง)

     ปี 2560 (6 แปลง)

     ขอบเขตอ้าเภอ

     ขอบเขตจังหวัด

     ล้าน้้าที่ส้าคัญ



การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(พื้นที่ 1,910 ไร่ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ 200 ราย) 

การส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญโ่ดยยึดระบบ 
Zoning  และการบริหารจัดการน้้านโยบายรัฐบาล 

ต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตพุนม
พื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,910 ไร่ 

ความยาวแนวท่อส่งน้้าที่ขยายเพิ่ม 13.50 กิโลเมตร



สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านนามะเขือ
พิกัด E465115 N1904681

การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงต้าบลนามะเขือ อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(พื้นที่ 3,901 ไร่ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ 207 ราย) 

การส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญโ่ดยยึดระบบ 
Zoning  และการบริหารจัดการน้้านโยบายรัฐบาล 

ต้าบลนามะเขือ อา้เภอปลาปาก 
พื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,901 ไร่ 
ความยาวแนวท่อส่งน้้าที่ขยายเพิ่ม 5.7 กิโลเมตร



    เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม คลอบคลุมพื้นที่ 
2 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอท่าอุเทน มีพื้นที่รับประโยชน์
ที่ก่อสร้างแล้วและแผนงานก่อสร้างถึงปี 2561 รวมจ้านวน 36 
โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 43,300 ไร่ ดังนี้
   1. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน 12 แห่ง
   2. แก้มลิง จ้านวน 6 แห่ง ความจุ 5.511 ล้านลูกบาศก์เมตร
   3. ฝายน้้าล้น จ้านวน 16 แห่ง
   4. ประตูระบายน้้า จ้านวน 2 แห่ง

การพัฒนาแหล่งน้้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม

โครงการ
พ้ืนที่รับ

ประโยชน์
โครงการ

พ้ืนที่รับ
ประโยชน์

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการ
พ้ืนที่รับ

ประโยชน์
งบประมาณ
 (ล้านบาท)

1 สถานสูีบน า้ด้วยไฟฟ้า 10 20,800  -  -  - 2 3,600 75

2 แก้มลิง 6 2,100  -  -  -  -  -  - 

3 ฝายน า้ล้น 12 3,300  -  -  - 4 1,000 64.25

4 ประตูระบายน า้ 1 7,500 1 5,000 279  -  -  - 

29 33,700 1 5,000 279 6 4,600 139.25รวม

แผนพัฒนาแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม

ที่ โครงการ
ด าเนินการแล้ว แผนงานปี 2560 (ระหวา่งด าเนินการ) แผนงานปี 2561

เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

สัญลักษณ์
      ประตูระบายน้้าบังกอ (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

       แก้มลิง (ด้าเนินการแล้ว)

       ประตูระบายน้้า (ด้าเนินการแล้ว)

       สถานีสูบน้้า (ด้าเนินการแล้ว)

       อ่างเก็บน้้า (ด้าเนินการแล้ว)

       สถานีสูบน้้า (แผนปี 2561)

       ฝายน้้าล้น (แผนปี 2561)

       เส้นล้าน้้า

       ขอบเขตอ้าเภอ

       ขอบเขตจงัหวัด     



สถานการณ์น้้าจังหวัดสกลนคร
วันที่ 22 มนีาคม 2560

  จังหวัดสกลนคร มีอ่างเก็บน้้าใหญ่ จ้านวน 3 แห่ง อ่างเก็บน้้า
ขนาดกลาง จ้านวน 29 แห่ง และอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 119 
แห่ง มี พ้ืนที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ 313,709 ไร่ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี
  อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ จ้านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  - อ่างเก็บน้้าน้้าอูน มีปริมาตรเก็บกัก 520 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 196.25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 37.74 %
  - อ่างเก็บน้้าน้้าพุง มีปริมาตรเก็บกัก 165.48 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 55.43 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 33.50 %
- อ่างเก็บน้้าหนองหาร มีปริมาตรเก็บกัก 266.92 ล้านลูกบาศก์

เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 177.41 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
66.46 %
  อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง จ้านวน 29 แห่ง มีปริมาตรเก็บกัก 115.75 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 56.60 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 48.90 %
อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 119 แห่ง ปริมาตรเก็บกัก 82.74 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 44.30 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด
เป็น 53.54 %
  สรุปในภาพรวมจังหวัดสกลนคร มีปริมาตรเก็บกักรวม 1,150.89 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 529.99 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 46.10 % เพียงพอส้าหรับน้้าอุปโภคบริโภค 

และรักษาระบบนเิวศถึงสิ้นเดอืนกรกฎาคม 2560



สถานการณ์น้้าจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 22 มนีาคม 2560

เพียงพอส้าหรับน้้าอุปโภคบริโภค 
และรักษาระบบนิเวศถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

  จังหวัดมุกดาหาร มีอ่างเก็บน้้าขนาด
กลาง จ้านวน 13 แห่ง อ่างเก็บน้้าขนาด
เล็ก จ้านวน 8 แห่ง มีพื้นที่ชลประทาน
ทั้ งหมดประมาณ 37 ,299  ไร่  โดยมี
รายละเอียดดังนี้
  อ่างเก็บน้้าขนาดกลางและอ่างเก็บน้้าตาม
พระราชด้าริ จ้านวน 13 แห่ง (อ่างเก็บน้้า
ขนาดกลางจ้านวน 3 แห่ง และอ่างเก็บน้้า
ตามพระราชด้ าริ  จ้ านวน 10  แห่ ง ) 
ปริมาตรเก็บกัก 80.65 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 38.60 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 47.86 %
  อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 8 แห่ง 
ปริมาตรเก็บกัก 11.11 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้  4.86 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 43.75 %
   สรุปในภาพรวมจังหวัดมุกดาหาร มี
ปริมาตรเก็บกักรวม 91.76 ล้านลูกบาศก์
เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้้าได้ 43.42 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 47.32 %



การบริหารจัดการน้า้เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร

ด้วยสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมในต้าบลค้าป่าหลายและต้าบล   
บางทราย อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประกอบด้วย ข้าว อ้อย และมันส้าปะหลัง ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อ  
ภาคการผลิตและเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร 

1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารและหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เสนอขอรับการสนับสนุน “โครงการน้าร่องการ
บริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตรอย่างย่ังยืน จังหวัดมุกดาหาร” เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่การเกษตร จ้านวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการผันน้้าจากล้าห้วยบางทราย สูบส่งผ่านระบบท่อและปล่อยลงต้นล้าห้วยสาธารณะ ทั้งล้าห้วย
สามขา และล้าห้วยค้าป่าหลาย เพื่อปล่อยให้ไหลไปตามล้าห้วยและสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อเก็บน้้าเป็นระยะตลอดแนวล้าห้วย 
เพื่อให้เกษตรกรตามแนวล้าห้วยได้ใช้น้้าเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

โครงการที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบประตูกั้นล้าน้้าห้วยมุก เพื่อการเกษตรบริเวณพ้ืนท่ี ต้าบลบางทรายใหญ่

2. ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ดังกล่าว 
จ้านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 ให้ก่อสร้างฝายทดน้้าแบบขั้นบันไดตลอดแนวล้าห้วยค้าป่าหลาย และห้วยสามขา  จ้านวน 11 แห่ง 
พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้้าบริเวณหน้าฝาย เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (โดยไม่ต้องสร้างสถานีสูบน้้า เพื่อสูบผันน้้า)

โครงการที่ 2 ให้ศึกษาและออกแบบประตูกั้นล้าน้้าห้วยมุกเพ่ือการเกษตร



การบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร
กรมชลประทาน - โครงการที่ 1 ก่อสร้างฝายทดน้้าแบบขั้นบันไดตลอดแนวล้าห้วยค้าป่าหลาย 

                                                      และห้วยสามขา 

ฝายสูง 2.0 เมตร 
ยาวประมาณ 10 เมตร 
มีระยะน้้าเท้อประมาณ 600 เมตร

โครงการที่ 1 ก่อสร้างฝายทดน้้าแบบขั้นบันไดตลอด
แนวล้าห้วยค้าป่าหลาย และห้วยสามขา
  - ล้าห้วยสามขา มีความยาวล้ าน ้ า  ประมาณ 14 
กิโลเมตร สร้างฝายจ้านวน 5 แห่ง น ้าไหลลงล้าห้วยบาง
ทราย  ( ค ว ามยาวล้ าน ้ า  1 43  กิ โ ล เมตร )  บริ เ วณ 
บ้านหนองเอก ต้าบลบางทรายใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร
 - ล้าห้วยค้าป่าหลาย ความยาวล้าน ้า ประมาณ 15 
กิโลเมตร สร้างฝาย จ้านวน 6 แห่ง น ้าไหลลงล้าห้วยบาง
ทรายบริเวณบ้านบางทรายน้อย ต้าบลบางทรายน้อย อ้าเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร
 - พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ 320 ครัวเรือน

   งบประมาณ 66.40 ล้านบาท 
รายละเอียดงบประมาณค่าก่อสร้าง

บ้านหนองเอก ต้าบลบางทรายใหญ่ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

บ้านบางทรายน้อย ต้าบลบางทรายน้อย 
อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ฝายสูง 2.5 เมตร
ยาวประมาณ 10 เมตร
มีระยะน้้าเท้อประมาณ 1,050 เมตร



การบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร
กรมชลประทาน - โครงการที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบประตูกั้นล้าน้้าห้วยมุก

  เพื่อการเกษตร 
โครงการที่  2 โครงการศึกษาและออกแบบประตู      
กั้นล าน า้ห้วยมุกเพือ่การเกษตร 
          กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นควรศึกษาและ
ออกแบบทั้ ง ล้ าห้ ว ย เพื่ อบริหาร จัดการน้้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 10.0
ล้านบาท 
          กรมชลประทานมีแผนที่จะก่อสร้างประตูระบายน้้า 
ในล้าห้วยมุก (ความยาวล้าน้้า 66 กิโลเมตร) ตามค้าร้อง
ขอของราษฎร จ้านวน 1 แห่ง ที่บ้านด่านค้า ต้าบล
มุกดาหาร อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเตรียมความพร้อมในการส้ารวจ และออกแบบคาด
ว่าจะก่อสร้างในปี 2562
         - พื้นที่รับประโยชน์ 3,400 ไร่ 480 ครัวเรือน 
  งบประมาณก่อสร้างประมาณ 52.0 ล้านบาท

รายละเอียดงบประมาณค่าก่อสร้าง

บ้านนาโปน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ปตร.ห้วยมกุ บ้านด่านค้า
กรมชลประทานมีแผนจะ

ก่อสร้าง



การพัฒนาแหล่งน้้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุม
พื้นที่ 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอหว้านใหญ่ และอ้าเภอดอน
ตาล มีพื้นที่ชลประทานที่ก่อสร้างแล้ว และแผนงานก่อสร้าง
ถึงปี 2562 รวม จ้านวน 24 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 
30,925 ไร่ ดังนี้
  1. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน 14 แห่ง
  2. แก้มลิง จ้านวน 3 โครงการ ความจ ุ0.24 ลา้นลูกบาศก์เมตร
  3. ฝาย จ้านวน  6 โครงการ ความจุ 1.29 ล้านลูกบาศก์เมตร
  4. ประตูระบายน้้า จา้นวน 2 โครงการ  
      ความจ ุ1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ พ้ืนที่ โครงการ พ้ืนที่ งบประมาณ (ล้านบาท) โครงการ พ้ืนที่ งบประมาณ (ล้านบาท)

1 สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟ้า 7 7,570 2 2,600 60.00 5 5,675 130.00

2 แก้มลงิ 1 2,500 1 1,650 41.00 1 1,700 55.00

3 ฝาย - - 1 2,000 40.00 4 4,380 93.31

4 ประตูระบายน้ า 1 1,750 - - - 1 1,100 220

9 11,820 4 6,250 141 11 12,855 498.31รวม

ด าเนินการแลว้
โครงการที่

แผนงานป ี2560 (ระหวา่งด าเนินการ) แผนงานป ี2561 - 62

แผนพัฒนาแหล่งน้้าในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร




