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 การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และ
การปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ใน
การประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่อง
การปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงานและงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้
กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
20 ปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด 
ทั  งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area Base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็น
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษา
ความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูล
แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ ายล่ วงหน้ าระยะปานกลาง (Medium Terms 
Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง 
ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ น
ทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ
โดยพิจารณาจากนโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนาความต้องการของราษฎร เป็นต้น  
ก่อนจัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 
พ.ศ.2561) 
 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทาน
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง จากข้อมูลระบบ

แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ประมาณ2,547.68 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,592,298 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 0.50 ของพื้นที่ประเทศ และร้อยละ 2.78 ของ
ภาคตะวันออก มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 63 ของประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา 

ไม่มีป่าไม้ และที่อยู่อาศัย มีแม่น้้าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าป่าสัก แม่น้้าลพบุรี และ
แม่น้้าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีล้าคลอง 1,254 สาย ซึ่งมีระบบเชื่อมโยงถึงกันหมด 

รายละเอียดของลักษณะสภาพภูมิประเทศ รายละเอียด แสดงในรูปที่ 1-1 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามถนนสายเอเซียประมาณ 75 กิโลเมตร 

ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16
อ้าเภอ 209 ต้าบล 1,459 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง   

4 แห่ง เทศบาลต้าบล 31 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 121 แห่ง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี 
ทิศใต ้   ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ฤดู ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใน

ฤดูฝนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน
เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ส่วนฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
โดยสภาพภูมิอากาศสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศเป็นช่วงพิสัยรายปี และค่าเฉลี่ยรายปี รายละเอียด 

แสดงในตารางที ่1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ข้อมูลภูมิอากาศท่ีส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 23.6 – 31.4 28.2 
 ความช้ืนสัมพัทธ ์  เปอร์เซ็นต์ 71.5 – 94.5 79.9 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 0.30 – 3.39 1.49 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 984.6 – 1,282.9 1,188.9 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 986.6 – 1,280.7 1,185.2 
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รูปที ่1-1 แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลัก ลุ่มน้้าย่อย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ส่วนวางโครงการที่ 3 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  1,592,298 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าป่าสัก 

ลุ่มน้้าเจ้าพระยา  และลุ่มน้้าท่าจีน  ดังแสดงในรูปที ่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที ่ดินและ
ทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,168,209 ประมาณร้อยละ 

73.38 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่นา ประมาณร้อยละ 71.31 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 

97.18 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที ่1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนทีน่า 1,135,442 71.31 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 284,285 17.85 
พ้ืนที่น้้า 60,911 3.83 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 36,728 2.31 
ไม้ผล 21,194 1.33 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 19,751 1.24 
พ้ืนที่ลุ่ม 13,002 0.82 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 8,333 0.52 
พืชสวน 5,657 0.36 
ไม้ยืนต้น 4,709 0.30 
พืชไร่ 1,207 0.08 
พืชน้้า 678 0.04 
พ้ืนที่ป่า 402 0.03 

รวม 1,592,298 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Agri Map พ.ศ.2561) 

1.3.2 ทรัพยากรดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินเป็นดินประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่า
ดินส่วนใหญ่เป็นดินในที่ราบต่้า มีเนื้อที่ร้อยละ 97.99 ของจังหวัด รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-3 

และรูปที ่1-3 

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินบนทีร่าบลุ่ม 1,473,833 92.56 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 113,616 7.14 

ดินบนพื้นที่ดอนในเขตดินแห้ง 4,849 0.30 
รวม 1,592,298 100.00 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-3 แผนที่จ้าแนกกลุ่มทีด่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Agri Map พ.ศ.2561) 

 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 272,713 ครัวรือน จ้านวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 813,852 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี  พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน  พบว่าประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.63 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 922,808 คน รายละเอียด แสดงในตารางที ่1-4 
 
 
 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา                                                                                                                                   สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                             

1-6 

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 813,852 
2565 839,821 
2570 866,619 
2575 894,272 
2580 (อนาคต 20 ปี) 922,808 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูล
ประชากรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 399,176 
ล้านบาท อยู่ในล้าดับที่ 5 ของประเทศ และล้าดับที่ 5 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอก
ภาคการเกษตรร้อยละ 97.75 และภาคเกษตรร้อยละ 2.25 โดยมีรายได้เฉลี่ย 28,778 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือนปี 2560 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ้านวนครัวเรือน 272,713 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 37,187 ครัวเรือน หรือร้อยละ 13.64 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 649 648 636 

ข้าวนาปรัง 684 638 700 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0 0 0 

มันสัมปะหลัง 0 0 0 
อ้อย 0 0 0 

ยางพารา 0 0 0 
ปาล์มน้้ามัน 0 0 0 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 ลุ่มน้้า (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย
โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) โดยมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญแยกตามลุ่มน้้าต่าง  ๆ 

(รายละเอียด แสดงในรูปที ่2-1) ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าเจ้าพระยา  

เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหรือประมาณร้อยละ 93 ของพ้ืนทีจ่ังหวัด มีแม่น้้าท่ีส้าคัญ คือ  

- แม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งไหลทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่ทิศเหนือสู่ทิศใต้ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ 
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง ก่อนไหลเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่
อ้าเภอบางบาล ไหลผ่านอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบางปะอิน และอ้าเภอบางไทร 

ก่อนที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีต่อไป รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณ 75 กิโลเมตร 

- แม่น้้าน้อย เป็นล้าน้้าสาขาของแม่เจ้าพระยา เริ่มต้นที่จังหวัดชัยนาท โดยไหลแยกออก
จากแม่น้้าเจ้าพระยาทางฝั่งขวา  (ตะวันตก) ไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง
ในแนวขนานกับแม่น้้าเจ้าพระยา แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ้าเภอผักไห่  
ไหลผ่านอ้าเภอเสนา อ้าเภอบางบาล แล้วไหลกลับมาบรรจบแม่น้้าเจ้าพระยาอีกครั้งที่
อ้าเภอบางไทร รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 56 กิโลเมตร 

- แม่น้้าลพบุรี เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าเจ้าพระยาเริ่มต้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  โดยไหลแยก
ออกจากแม่น้้าเจ้าพระยาทางฝั่งซ้าย  (ตะวันออก) ไหลผ่านจังหวัดลพบุรี ในแนวขนานกับ
แม่น้้าเจ้าพระยา แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ้าเภอบ้านแพรก  ไหลผ่าน
อ้าเภอมหาราช อ้าเภอบางปะหัน แล้วไหลบรรจบแม่น้้าป่าสักที่อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  

รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 42 กิโลเมตร 

- คลองบางหลวง (โผงเผง) เป็นล้าน้้าที่ไหลเชื่อมระหว่างแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าน้อย 

ในแนวตะวันออก – ตะวันตก บริเวณพ้ืนที่อ้าเภอบางบาลและอ้าเภอเสนา ความยาวประมาณ 

15 กิโลเมตร 

- ลุ่มน ้าป่าสัก 

มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยจะอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัด มีแม่น้้าที่ส้าคัญ คือ แม่น้้าป่าสักมีต้นน้้ามาจากภูเขาทางตอนใต้ของจังหวัดเลย 

ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ก่อนจะไหลเข้าสู ่พื ้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ้าเภอท่าเรือ ไหลผ่านอ้าเภอนครหลวง แล้วบรรจบกับแม่น้้า
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เจ้าพระยาที่อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณ 44 กิโลเมตร 

- ลุ่มน ้าท่าจีน  
มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 2 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยจะอยู่บริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด ได้แก่ 
พ้ืนที่บางส่วนทางตะวันตกของอ้าเภอผักไห่  อ้าเภอบางซ้าย  และอ้าเภอลาดบัวหลวง  

มีคลองธรรมชาติและล้ารางหลายสายที่เป็นสาขาของแม่น้้าท่าจีน และไหลลงสู่แม่น้้าท่าจีนใน
เขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
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รูปที ่2-1 ลุ่มน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงการชลประทานขนาดใหญ่จ้านวน  6 โครงการ โดยมีโครงการ
ชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ จ้านวน 4 และ 41 โครงการ ตามล้าดับ รวมจ้านวน
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โครงการชลประทานทั้งสิ้น 51 โครงการ สามารถเก็บกักน้้าได้ 0.58 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 

1,448,488 ไร่ รายละเอียด แสดงในตารางที ่2-1, ตารางที ่2-2 และรูปที ่2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.ประตูระบายน ้า 

    
- จ้านวน (แห่ง) 5 2 4 11 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 1,263,125.00 10,000.00 48,000.00 1,321,125.00 
2.สถานีสูบน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) 1 - 5 6 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 126,563.00 - 800.00 127,363.00 
4.อ่ืนๆ     
- จ้านวน (แห่ง) - 2 17 19 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
5.อ่างเก็บน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 2 2 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.34 0.34 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
6.ปรับปรุง     
- จ้านวน (แห่ง) - - 7 7 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
7.แก้มลิง     
- จ้านวน (แห่ง) - - 2 2 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.24 0.24 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
8.ระบายน ้า/บรรเทาอุทกภัย     
- จ้านวน (แห่ง) - - 1 1 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
9.ถนน     
- จ้านวน (แห่ง) - - 2 2 
10.ระบายน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 1 1 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
11.รวมทุกประเภท     
- จ้านวน (แห่ง) 6 4 41 51 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.58 0.58 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 1,389,688.00 10,000.00 48,800.00 1,448,488.00 

 

ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
พื นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

เร่ิม เสร็จ 
1 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา

รังสิตเหนือ 
พะยอม 

 
วังน้อย 

 
- 291,500 

 
2457 2465 

2 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ป่าสักใต้ 

ท่าหลวง ท่าเรือ  
 

- 206,750 
 

2458 2467 

3 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน  

บ้านป้อม 
 

บางไทร 
 

- 384,063 
 

2482 2493 

4 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ผักไห่ 

บ้านใหญ่  
 

ผักไห่  
 

- 180,875 
 

2495 2506 

5 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
นครหลวง  

ล้าไทร  
 

วังน้อย  
 

- 199,938 
 

2505 2509 

6 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
บางบาล  

บ้านป้อม  
 

อยุธยา  
 

- 126,563 
 

2513 2526 

 รวม   - 1,389,688   
 

ตารางท่ี 2-3 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
พื นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

เร่ิม เสร็จ 
1 ประตูระบายน้้าปลายคลอง 

หกบน 
วังน้อย 

 
วังน้อย 

 
- 5,000 

 
2555 2555 

2 ประตูระบายน้้ากลางคลอง 26 วังน้อย วังน้อย - 5,000 2555 2555 
3 ปรับปรุงคันคลองคลองเชียง

รากน้อย ด้านทิศใต้ ช่วงที ่1 

(กม.0+060 ถึง กม.2+350) 

เชียงราก
น้อย 

 

บางปะอิน - - 2555 2556 

4 ปรับปรุงคันคลองคลองเชียง
รากน้อย ด้านทิศใต้ ช่วงที ่2 

(กม.2+350 ถึง กม.4+650) 

เชียงราก
น้อย 

 

บางปะอิน - - 2555 2556 

 รวม   - 10,000   
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1    สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยกรมพัฒนาที่ดิน  พ.ศ.2556 

ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 93 ของจังหวัด มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า ซึ่งอยู่ใน
บริเวณอ้าเภอผักไห่ อ้าเภอบางซ้าย อ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอเสนา อ้าเภอบางบาล อ้าเภอบางไทร 

อ้าเภอบ้านแพรก อ้าเภอมหาราช อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภอ
นครหลวง อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอภาชี อ้าเภออุทัย และอ้าเภอวังน้อย ส่วนพื้นที่อีกประมาณร้อยละ  5 

ของจังหวัด มีปัญหาภัยแล้งในระดับปานกลาง  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาอยู่ในบริเวณอ้าเภอ
บางไทร อ้าเภอบางปะอิน และอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา ดังแสดงในรูปที ่2-3  

2.3.2    สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 ปัญหาด้านอุทกภัย  โดยทั่วไปมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ปริมาณน้้าเหนือไหลหลาก 

และจากสภาพทางกายภาพภายในจังหวัด เช่น เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง เป็นทุ่งรับน้้านองตามธรรมชาติ 
บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะแคบลง นอกจากนี้ประสิทธิภาพของ
ระบบระบายน้้าที่ไม่เพียงพอเนื่องจากมีความตื้นเขินและถูกบุกรุก เช่น มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้า 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้สภาพปัญหามีความรุนแรงขึ้น 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยส้านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ  (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมี
พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมซ้้าซากระดับปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อ้าเภอผักไห่ อ้าเภอลาดบัวหลวง 

อ้าเภอบางบาล อ้าเภอบางไทร อ้าเภอบ้านแพรก อ้าเภอมหาราช อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 

อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภอนครหลวง อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอภาชี อ้าเภออุทัย อ้าเภอวังน้อย และบางส่วนของ
อ้าเภอบางซ้ายและอ้าเภอเสนา ส่วนพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมระดับสูงนั้น มีพ้ืนที่อยู่ในบางส่วนของอ้าเภอบางซ้าย 

และอ้าเภอเสนา ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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2.3.3    แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพื้นที่ส้าคัญ เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จ้านวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมลุ่มน้้าเจ้าพระยาและลุ่มน้้าท่าจีน มีพ้ืนที่ประมาณ 
890,198.66 ไร่ อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ไปตามล้าน้้าแม่น้้าเจ้าพระยา ครอบคลุมอ้าเภอผักไห่ 
อ้าเภอบางซ้าย อ้าเภอบางบาล อ้าเภอเสนา บางส่วนของอ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอบางไทร อ้าเภอ
บางปะอิน อ้าเภอวังน้อย อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอมหาราช อ้าเภอบ้านแพรก และอ้าเภอท่าเรือ 
รายละเอียด แสดงในรูปที่ 2-5 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้้าท่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น 

โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการเร่งระบายน้้าในล้าน้้าสายเดิม 

และพัฒนาระบบระบายน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา  เพราะเนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยามีลักษณะบริเวณ
ที่แคบที่สุดของล้าน้้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งโครงการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาและ
ลดผลกระทบได้ ยกตัวอย่างเช่น คลองระบายน้้าหลากบางบาล-บางไทร, โครงการประตูระบายน้้า
ปากคลองบางหลวง, โครงการประตูระบายน้้าปากคลองระพีพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งโครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ล้วนช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วมได้ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมศักยภาพแหล่งน้้าส้าหรับการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้้าเสริมให้กับโครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในฤดูแล้ง ตลอดจน
เป็นเส้นทางสัญจรทางน้้าได้อีกด้วย 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 
 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการ
ส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและ
เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและน้าไปประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้า
จากกิจกรรมหลักท่ีส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  
 
3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของ
ประชากรโดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5, 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 44.56 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 45.98, 47.45 และ 50.52 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ป ี

และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 
3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และ
แบบจ้าลองน ้าท่วมน ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เท่ากับ 

925.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 
3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร  ประเมินจากพื นที่ เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั ง
ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้า
เพื่อการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจาก
การพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 50 ของพื นที่
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ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ เพาะปลูก
นอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  

ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

เท่ากับ 2,555.11 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น  2,633.58 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี 
 
3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อ
การอุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด  โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต 

(ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่  โดยท้าการประเมิน
ความต้องการในอนาคต  5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้า
เพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 99.79 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 103.88, 107.97 และ 116.16 

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

ตารางท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที ่ กิจกรรม 
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ปัจจุบัน (2560) 5 ปี (2565) 10 ปี (2570) 20 ปี (2580) 
1 อุปโภค-บริโภค 44.56 45.98 47.45 50.52 
2 รักษาระบบนิเวศ 925.00 925.00 925.00 925.00 
3 การเกษตร     
 - ในเขตชลประทาน 2,220.53 2,299.00 2,299.00 2,299.00 
 - นอกเขตชลประทาน - - - - 
 - รวม 2,555.11 2,633.58 2,633.58 2,633.58 
4 อุตสาหกรรม 99.79 103.88 107.97 116.16 
 รวม 3,289.88 3,373.86 3,379.42 3,390.68 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                บทที่ 4 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา                                                                                                                 แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบรหิารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                              

4-1 

 
บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลา
ของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุง
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) โดย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

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

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน คือ “องคกรอัจฉริยะ ที่ มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water 
Security) เพ่ือเพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป 2579” 

โดยมีพันธกิจ ดังนี ้

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

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based  
Approach) 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
3) การปองกันความเสียหายและสนับสนนุการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4) การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนใน 

การบริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5) การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, 
นนทบุรี และสระบุรี มวีิสัยทัศนคือ “เมืองแหงคุณภาพชีวิต แหลงของวัฒนธรรม ศูนยกลางการลงทุนดาน
อุตสาหรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสงู การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย”  
และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษาและชุมชน
เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรม และการเกษตรเชิงสรางสรรค (จังหวัดสระบุรี) 

2) ฟนฟูแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว พรอมทั้งปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานสากลและประทับใจนักทองเที่ยวสนับสนุนการทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

3) เ พิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ ่งแวดลอม การฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศของ
แมน้ําเจาพระยา/ปาสัก และลําน้ําสาขาและสรางมูลคาเพ่ิมจากขยะดวยนวัตกรรม (จังหวัดปทุมธานี) 
 4) เสริมสรางเมืองใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและนาอยูอยางยั่งยืน โดยการจัดระเบียบ
การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคลองกับการวางระบบโครงขาย
บริการพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิสัยทัศน คือ “อยุธยาเมืองมรดกโลก เปนแหลงเรียนรู นาเที่ยว นาอยู นาลงทุน” และมีประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการ สูมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

3) พัฒนาภาคการผลิต การคาและบริการ โดยใชนวัตกรรม และภูมิปญญาที่สรางสรรค 

 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ
และโครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ 

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี ้

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท ี
- เปนโครงการพระราชดําร ิ
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยทุธศาสตรตาง ๆ 

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area Base) 
- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
ที่มีอยูเดิม ทั้ง 25 ลุมน้ําหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน และ
การปองกันบรรเทาน้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการ
ชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 382 แหง เปนโครงการ
ขนาดใหญ 4 แหง โครงการขนาดกลาง 6 แหง และโครงการขนาดเล็ก 372 แหง หากดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 10.07 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น 19,185 ไร รายละเอียด แสดงในตารางที ่4-1 
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ตารางที ่4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามขนาดและ 
   ระยะดําเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป 

ระยะสั้น  
(2561-2565) 

ระยะกลาง  
(2566-2570) 

ระยะยาว 
(2571-2580) 

รวม 20 ป 
(2561-2580) 

1.ขนาดใหญ     
- จํานวน (โครงการ) 4 - - 4 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.00 - - 0.00 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 0.00 - - 0.00 
- วงเงิน (ลานบาท)  22,328.70 - - 22,328.70 
2.ขนาดกลาง     
- จํานวน (โครงการ) 6 - - 6 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.00 - - 0.00 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 0.00 - - 0.00 
- วงเงิน (ลานบาท)  2,290.00 - - 2,290.00 
3.ขนาดเล็ก     
- จํานวน (โครงการ) 316 56 - 372 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 8.95 1.13 - 10.07 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 19,185 0.00 - 19,185 
- วงเงิน (ลานบาท)  12,227.92 1,296.50 - 13,524.42 
รวมทุกขนาด     
- จํานวน (โครงการ) 326 56 - 382 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 8.95 1.13 - 10.07 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 19,185 0.00 - 19,185 
- วงเงิน (ลานบาท) 36,846.62 1,296.50 - 38,143.12 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 
เปนจํานวน 305 และ 77 โครงการ ตามลําดับ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 4-2 อยางไรก็ตาม พบวา
โครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถ
ตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร คือ สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนน้ําและน้ําทวม 
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ตารางที ่4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม 
   ยุทธศาสตรน้ํา 

ขนาด
โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
(การสรางความมั่นคงของ
น้ําภาคการผลิต -เกษตร

และอตุสาหกรรม) 

ยุทธศาสตรที่ 3 

(การจัดการน้ําทวมและ
อุทกภัย) 

รวม 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

ขนาดใหญ - - 4 22,328.70 4 22,328.70 
ขนาดกลาง - - 6 2,290.00 6 2,290.00 
ขนาดเล็ก 305 5,275.55 67 8,248.87 372 13,524.42 

รวม 305 5,275.55 77 32,867.57 382 38,143.12 
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ตารางที ่4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

   ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

1 โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบางบาล บางชะนี บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2561 2564 333.00

2 โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบางหลวง บางหัก บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2564 2566 665.70

3 โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล -บางไทร บานใหม
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2562 2566 21,000.00

4 โครงการประตูระบายนํ้าปากคลองระพีพัฒน ทาหลวง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2562 2564 330.00

รวม - - 22,328.70  

ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

   ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

1
โครงการกอสรางปรับปรุงคันคลองเชียงรากนอย

 ดานทิศเหนือ ระยะท่ี 1
เชียงรากนอย บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2564 2565 720.00

2 โครงการประตูระบายนํ้าคลองพุทรา 1-2 บางกระส้ัน บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2564 2565 80.00

3
โครงการกอสรางปรับปรุงคันคลองเชียงรากนอย

 ดานทิศเหนือ ระยะท่ี 2
เชียงรากนอย บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2565 2566 720.00

4 โครงการประตูระบายนํ้าพระมหินทร หนองขนาก ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2561 2563 450.00

5 คันก้ันนํ้าคลองระบายใหญแม นํ้านอย 8 ผักไห
ผกไห พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2564 2564 80.00

6 คันก้ันนํ้าคลองระบายใหญสุพรรณ 4 ผักไห
ผกไห พระนครศรี 

อยุธยา
- - 2564 2565 240.00

รวม - - 2,290.00  
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พื้นท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

  ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

1
ดาดคอนกรีตคลอง 4 ซาย - 21 ขวา        

พรอมอาคารประกอบ
สําพะเนียง บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2566 30.00

2
ดาดคอนกรีตคลอง 3 ซาย- 21               

พรอมอาคารประกอบ
บานแพรก บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2567 45.00

3
ปตร.ปลายคลองระบาย 1 ขวา เริงราง        

กม.14+300
มหาราช มหาราช

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 15.00

4 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 3 - 24 ขวา แมลา นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 13.54

5 ปรับปรุง ปตร.ปลายคลองบางพระครู บางพระครู นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 350.00

6 ปรับปรุง ปตร.บางกุม บานขลอ บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 160.00

7 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองระบาย 3 ซาย ลพบุรี บางเพลิง บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 120.00

8
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 4 ขวา - 24 ขวา    

กม.0+000 - 5+200 พรอมอาคารประกอบ

บางพระครู/  

บางระกํา
นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 20.00

9
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 1 ซาย - 24 ขวา    

กม.0+000 - 5+600 พรอมอาคารประกอบ

บางเด่ือ/ขยาย/

 บานเกาะ

นครหลวง/ 

บางปะหัน/

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 20.00

10 ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 24 ขวา (ชวงที่ 3) วังแดง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 50.00

11 ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 24 ขวา (ชวงที่ 4) โพธ์ิเอน ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 50.00

12
ปรับปรุงขุดเช่ือมตอปลายคลอง 4 - 24 ขวา   

กับคลอง 5 - 24 ขวา พรอมอาคารประกอบ
บานขลอ บางปะหัน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 20.00

13 ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 24 ขวา (ชวงที่ 5) แมลา นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 50.00

14 ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 24 ขวา (ชวงที่ 6) บางระกํา หนครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 50.00

15 ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 24 ขวา (ชวงที่ 7) บางเด่ือ นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2568 2568 50.00

16
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 14 ซาย 

พรอมอาคารประกอบ ระยะท่ี 1
บางปะหัน เมือง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 20.00

17
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 2 - 8 ซาย 

พรอมอาคารประกอบ ระยะท่ี 5

  ตลองนอย, 

พิตเพียน

บานแพรก, 

มหาราช

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 40.00

18
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 2 - 8 ซาย 

พรอมอาคารประกอบ ระยะท่ี 6
เจาปลุก,นํ้าเตา มหาราช

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 25.00

19
ปรับปรุงคลองระบายใหญมหาราช 3       

พรอมอาคารประกอบ
บานนา มหาราช

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 50.00

20 ปรับปรุง ปตร.ปลายคลองสามบัณฑิต สามบัณฑิต อุทัย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 20.00

21
ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซาย 3 ขวา 

พรอมปรับปรุง ทรบ.กลางคลอง 3 ขวา
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 24.00

22
กอสรางโรงสูบนํ้าดวยระบบไฟฟา             

ปากคลองสงนํ้า 2 ขวา
หนองขนาก ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 20.00

23
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 2 ขวา              

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 1)
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 35.00

24
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 7 ขวา              

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 2)
โพสาวหาญ อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 28.00

25
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 8 ขวา              

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 2)
สนับทึบ วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 40.00
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พื้นท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

  ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

26
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 3 ขวา              

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 1)
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 35.00

27
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า  2 ขวา             

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 2)
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 35.00

28
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 1 ซาย - 3 ขวา   

พรอมอาคารประกอบ
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 30.00

29
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 5 ขวา              

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 2)
หนองไมซุง อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 45.00

30
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 8 ขวา              

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 3)
ชะแมบ วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 30.00

31
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 1 ซาย - 5 ขวา   

พรอมอาคารประกอบ
หนองไมซุง อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 23.00

32
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 1 ขวา - 7 ขวา    

พรอมอาคารประกอบ
ระโสม ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 28.00

33 ปตร.ปากคลองระบาย 1 ซาย-ปาสัก บานหีบ อุทัย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 59.78

34
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้าสายใหญนครหลวง 

ต้ังแต กม.42+000 ถึง กม.50+000
ลําไทร วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 50.00

35
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้าสายใหญนครหลวง 

ต้ังแต กม.50+000  ถึง กม.60+000
ลําไทร วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 50.00

36 ทอระบายนํ้าปากคลองสายใหญนครหลวง หนองขนาก ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 15.00

37

คูดาดคอนกรีตทาย ปตร.กม.10+000 ฝงซาย

และฝงขวาของคลองสายใหญนครหลวง    

จํานวน 2 สาย

ปากทา ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 10.00

38
เสริมคันคลองสงนํ้าสายซอย 4 ขวา นครหลวง  

ต้ังแต กม.8+300 - กม.15+571 (ฝงซาย)
ลําตาเสา,ตล่ิงชัน บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 25.00

39
งานกอสรางอาคารสูบนํ้าปากคลอง 1ซาย   

นครหลวง
หนองขนาก ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 10.00

40 ทรบ.คลอง ร.1ข-3ข-1ซ ปาสัก จํานวน 2 แหง บอโพง นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 10.00

41
เสริมคันคลองสงนํ้าสายแยกซอย 1 - 5 ขวา 

ต้ังแต กม.0+000 - กม.6+000 (ทั้งสองฝง)

  บอตาโล, 

บานหวา
นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 20.00

42
ดาดคอนกรีตคลอง 4 ขวา-นครหลวง        

พรอมอาคารประกอบ
หนองนํ้าสม อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 25.00

43
ประตูระบายนํ้าคลองระบายใหญปาสัก       

ขนาด 2 ชอง (กม.25+420)
สามบัณฑิต อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 50.00

44 ทอระบายนํ้าปลายคลองสงนํ้า 1 ขวา-นครหลวง บานเกาะ
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 2.00

45 ปรับปรุงระบบสงนํ้าคลองสงนํ้า 1 ซาย-นครหลวง พระแกว ภาชี
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 30.00

46 ทอระบายนํ้าปากคลอง4ขวา-นครหลวง ลําตาเสา วังนอย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 5.00

47
ทอระบายนํ้ากลางคลองนครหลวง กม.2+500 

ขนาด 2 ชอง
ศาลาลอย ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 20.00

48 ประตูระบายนํ้ากลางคลองระบายคลองหก ลําตาเสา วังนอย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 50.00

49
ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซาย                       

กม.2+500 - กม.11+040

     ไผลอม,     

 พระแกว,  

ดอนหญานาง

ภาชี
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 30.00

50 ปรับปรุงประตูนํ้าบานพาด บานโพ บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 30.00
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ) 
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 วงเงิน  

(ลานบาท)

51 ปรับปรุงประตูระบายนํ้าบานเลน บานเลน บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 30.00

52 ปรับปรุงประตูระบายนํ้าบานหวา บานหวา บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 30.00

53
ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 - 5 ขวา       

นครหลวง
สามไถ นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 30.00

54 ปรับปรุงไซฟอนลําตาสังฆ ลําไทร วังนอย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 10.00

55
ดาดคอนกรีตคลอง 5 ขวา นครหลวง        

พรอมอาคารประกอบ

  บอตาโล,  ลํา

ตาเสา
วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 30.00

56
ดาดคอนกรีตคลอง 6 ขวา นครหลวง        

พรอมอาคารประกอบ
ลําไทร วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 25.00

57
ดาดคอนกรีตคลอง 7 ขวา นครหลวง        

พรอมอาคารประกอบ
เชียงรากนอย บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 30.00

58
ประตูระบายนํ้ากลางคลองระบาย 3 ขวา -      

1 ซาย ปาสัก
หนองปลิง นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 30.00

59
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 1ซ.ส.9             

พรอมอาคารประกอบ
บานรุน

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 20.00

60 สถานีสูบนํ้าโรงสูบนํ้าที่ 3 บานแพน เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 15.00

61 สถานีสูบนํ้าโรงสูบนํ้าที่ 5 ไทรนอย บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

62
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า ส.8                 

พรอมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3)
ชางนอย บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 30.00

63
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 2 ข.ส.9            

พรอมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1)
คลองตะเคียน

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 20.00

64
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า ส.11               

พรอมอาคารประกอบ
บานแปง บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 25.00

65
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า ส.12               

พรอมอาคารประกอบ
บานพลับ บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 35.00

66
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 2 ข.ส.9            

พรอมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)
ปากกราน

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 20.00

67
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า ส.8                 

พรอมอาคารประกอบ (ระยะที่ 4)
ชางนอย บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 30.00

68
ปรับปรุงคันคลองฝงซายของคลองสงนํ้า 1 ข.ส.2

 พรอมอาคารประกอบ
ทางชาง บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 10.00

69
ปรับปรุงคันคลองฝงขวาของคลองสงนํ้า 1 ซ.ส.2

 พรอมอาคารประกอบ
ทางชาง บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 20.00

70
ปรับปรุงคันคลองฝงซายของคลองสงนํ้า ส.3 

พรอมอาคารประกอบ
บานแพน เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 25.00

71
ปรับปรุงคันคลองฝงซายของคลองสงนํ้า ส.4 

พรอมอาคารประกอบ
นํ้าเตา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 35.00

72
ปรับปรุงคันคลองฝงซายของคลองสงนํ้า 1 ข.ส.5

 พรอมอาคารประกอบ
ไทรนอย บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 37.00

73
ปรับปรุงคันคลองฝงขวาของคลองสงนํ้า 1 ซ.ส.5

 พรอมอาคารประกอบ
ไทรนอย บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 40.00

74 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองคู จํานวน 1 แหง บางกระส้ัน บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 30.38

75
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบางเคียน         

กม.0+500 - กม.2+700
บางกระส้ัน บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 17.09
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ) 
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ชลประทาน 
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  ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

76 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงนํ้าของคลองเมขลา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

77
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงนํ้าของคลองระบาย

ใหญบางบาล 4

  สนามไชย,

บานแปง
บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 8.32

78 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงนํ้าหนองหางสิงห โรงชาง,บางนา มหาราช
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 6.24

79
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงนํ้าของ            

คลองชัยนาท-อยุธยา

    บานมา,     

 ขวัญเมือง, 

หันสังข

บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

80
ปรับปรุงระบบกระจายนํ้า (ดาดคอนกรีตคูสงนํ้า

ของคลองผักไห-เจาเจ็ด)

    บานโพธ์ิ,    

  หัวเวียง,  

บานกระทุม

เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 9.08

81 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงนํ้าของคลองโรงชาง

     ชางใหญ ,   

    ราชคราม,   

 โพแตง

บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

82
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงนํ้าของ            

คลองพระยาบรรลือ
สิงหนาท ลาดบัวหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

83
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงนํ้าของคลอง           

 1 ข.-ส.10

ตลาดเกรียบ, 

วัดยม
บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 9.34

84
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเปด                 

กม.4+880 - 5+600 จํานวน 1 แหง
โพแตง บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 12.00

85
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองรมไทร              

กม.4+200 - 4+880 จํานวน 1 แหง
โพแตง บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

86 ปรับปรุง ทรบ.คลองหวยทราย
คลองนอย,สอง

หอง
บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 2.00

87 ปรับปรุงคลองเมืองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หัวรอ
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2566 400.00

88
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองโรงชาง            

กม.0+500 - 2+000 จํานวน 1 แหง
ราชคราม บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 20.00

89
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองวัว                  

กม.0+000 - 2+300 จํานวน 1 แหง
บางกระส้ัน บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 23.00

90 แกมลิงหนองหางสิงห (ชวงท่ี 2) โรงชาง มหาราช
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.42 2561 2561 20.00

91 แกมลิงหนองขโมย โพแตง บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2561 2561 10.00

92 แกมลิงบานมาบพระจันทร หนองปลิง นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.19 2562 2562 38.00

93 แกมลิงหนองบัว โพแตง บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.07 2563 2563 20.00

94 แกมลิงหนองลาดหญาแพรก
คลองนอย,สอง

หอง
บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.19 2565 2565 30.00

95 แกมลิงหนองหวาย
คลองนอย,สอง

หอง
บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.18 2565 2565 30.00

96

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก กม.0+000 - กม.3+200                

    (คันคลองสงนํ้า 1 ซ.ส.9)

บานรุน
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 32.00

97 อาคารปองกันตล่ิงแมนํ้าลพบุรี บางนางรา บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 19.80

98
อาคารปองกันตล่ิงโครงการแกมลิง          

สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุงมะขามหยอง)
บานใหม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 12.87

99
อาคารปองกันตล่ิงโครงการแกมลิง        

สมเด็จพระนเรศวร (ทุงภูเขาทอง)
ภูเขาทอง

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 14.85

100 ขุดขยายคลองระพีพัฒน กม.4+100 - 32+050 ทาหลวง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 135.00
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4-12 

ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พื้นท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

  ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

101
ปรับปรุงประตูนํ้าพระราม พรอมขุดลอกทาง  

รับนํ้าและปองกันการกัดเซาะดานทาย
ทาหลวง ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 7.00

102
อาคารปองกันตล่ิงฝงขวาทายเขื่อนพระราม 6 

(ระยะ 3)
ทาหลวง ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 85.00

103
อาคารปองกันตล่ิงคลองระบายนํ้า 2 ซาย-ปาสัก

 (หนาวัดโตนดเต้ีย)
อุทัย อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 95.00

104 คันก้ันนํ้าชุมชนบานโรง-บานขวาง กบเจา ,วัดตะกู บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 70.42

105

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก (คลองบางบาล) ต้ังแต กม.0+000 - 

7+320 เปนชวงๆ (คันคลองสงนํ้า 1 ข.ส.5 )

ไทรนอย บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 75.00

106

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก ต้ังแต กม.0+000 - 5+400 เปนชวงๆ

      (คันคลองสงนํ้า 1 ซ.ส.5 )

ไทรนอย บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 55.00

107

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก ต้ังแต กม.0+000 - 8+923 เปนชวงๆ

      (คันก้ันนํ้า ส.3 เช่ือมปลายคลองสงนํ้า ส.3)

บานแพน เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 100.00

108
ปรับปรุงคันก้ันนํ้าเช่ือมคลอง 1 ซ.ส.1-1 ซ.ส.2 

และคันคลอง 1 ซ.ส.2
ทางชาง บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 65.00

109

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก ต้ังแต กม.0+000 - 1+458             

(ถนนเช่ือม ส.10 - ปลายคลองสงนํ้า 1 ซ.ส.9)

ตลาดเกรียบ บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 18.00

110

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก ต้ังแต กม.0+000 - 5+116             

(ถนนเช่ือม ส.12 - โรงสูบนํ้าที่ 10)

บานพลับ บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 60.00

111

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก ต้ังแต กม.0+000 - 10+700          

(ปตร.4 - โรงสูบนํ้าที่ 12)

สนามชัย บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 125.00

112

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก ต้ังแต กม.0+000 - 1+300             

(ถนนเช่ือม 1ข.ส.8 - ปตร.4)

สนามชัย บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 15.00

113

ปรับปรุงคันก้ันนํ้าริมแม นํ้าเจาพระยาฝง

ตะวันตก ต้ังแต กม.0+000 - 8+100             

(คันคลองสงนํ้า 1ข.ส.8)

    กระแชง,    

  ชางนอย,   

บานแปง

บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 110.00

114 ปรับปรุงคันก้ันนํ้า ส.7-ส.8 พระขาว บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 80.00

115
อาคารปองกันตล่ิงบริเวณท่ีทําการโครงการ 

(ระยะ 2)
ทาหลวง ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 15.00

116
อาคารปองกันตล่ิงฝงซายทายเข่ือนพระราม 6 

(ระยะ 3)
จําปา ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 30.00

117
ปตร.กลางคลอง กม.13+610 ของคลองระบาย 

ร.2 ซาย - ปาสัก
บานชาง อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.07 2562 2562 55.00

118 อาคารปองกันตล่ิงคลองบางกุง บานกุม บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

119
คันก้ันนํ้าคลองตาเมฆ พรอมอาคารประกอบ 

จํานวน 1 สาย
บานแพรก บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 20.00

120 อาคารปองกันตล่ิงคลองหันตรา หันตรา
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2565 250.00
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4-13 

ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พื้นท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

  ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

121
อาคารปองกันตล่ิงทาย ปตร.บานโพ            

ฝงซายและฝงขวา
บานหวา บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 20.00

122
อาคารปองกันตล่ิงฝงซายทายเข่ือนพระราม 6 

(ระยะ 2)
จําปา, ทาหลวง ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 30.00

123 กอสรางประตูระบายนํ้า.กม.1+127 (คลองขุด) บานเลน บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 30.00

124
กอสรางประตูระบายนํ้า กม.2+604       

(คลองบางรอ)
บานเลน บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 30.00

125
อาคารปองกันตล่ิงฝงซายทายเข่ือนพระราม 6 

(ระยะ 1)
ทาหลวง ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 30.00

126 ปรับปรุงเขื่อนปองกันตล่ิงดานหนาโรงสูบนํ้าที่ 2 ทางชาง บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 7.00

127 ปรับปรุงเขื่อนปองกันตล่ิงดานหนาโรงสูบนํ้าที่ 5 ไทรนอย บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 15.00

128

คันกันนํ้าโรงสูบนํ้าท่ี 4 ถึง โรงสูบนํ้าท่ี 2   

พรอมอาคารประกอบ เพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่

แกมลิงบางบาล 1

นํ้าเตา บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 30.00

129
ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา - บางบาล 1 

โครงการแกมลิงบางบาล 1
นํ้าเตา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 30.00

130 อาคารปองกันตล่ิงวัดหันตรา หันตรา
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 60.00

131 อาคารปองกันตล่ิงวัดเรือแขง บางระกํา นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 60.00

132
คันคลองสงนํ้าโรงสูบนํ้าท่ี 4                     

กม.0+000 - 5+420
นํ้าเตา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 55.00

133

ปรับปรุงคลองสงนํ้า 1 ขวา - โรงสูบนํ้าที่ 2 

พรอมอาคารประกอบ                      

โครงการแกมลิงบางบาล 1

ทางชาง บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 15.00

134 กอสรางทอระบายนํ้า กม.3+913 บางกระส้ัน บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 35.00

135
ประตูระบายนํ้ากลางคลองระบายใหญบางบาล

 1 กม.4+250 โครงการแกมลิงบางบาล 1
บางหลวงโดด บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 40.00

136 กอสรางสถานีสูบนํ้าช่ัวคราว ปตร.คลองตาเมฆ บานแพรก บานแพรก
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 5.00

137 กอสรางสถานีสูบนํ้าช่ัวคราว ปตร.กระทุม กระทุม มหาราช
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 5.00

138 กอสรางสถานีสูบนํ้าช่ัวคราว ปตร.คลองนอย สําพะเนียง บานแพรก
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 5.00

139
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 2 - 8 ซาย 

พรอมอาคารประกอบ ระยะท่ี 4

  ส่ีคลอง, 

คลองนอย
เมือง,บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 20.00

140
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 6 ขวา              

พรอมอาคารประกอบ (ระยะ 1)
โคกตูม,ระโสม หนองแค,ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 24.00

141
อาคารปองกันตล่ิงโครงการแกมลิง          

สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุงมะขามหยอง)
บานใหม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2560 2561 23.00

142
อาคารปองกันตล่ิงโครงการแกมลิง        

สมเด็จพระนเรศวร (ทุงภูเขาทอง)
ภูเขาทอง

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2560 2561 25.00

143 ซอมแซมไซฟอนบางพระครู บางพระครู นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.50

144
ซอมแซม ทรบ.กลางคลองสงนํ้า 24 ขวา     

กม.15+740
ปากทา ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

145 ซอมแซม ทรบ.คลองสงนํ้า 3 ขวา - 24 ขวา แมลา นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60
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ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

146 ซอมแซม ทรบ.ปลายคลองสงนํ้า 24 ขวา ทางกลาง บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.35

147 ซอมแซม ทรบ.ปากคลองสงนํ้า 2 - 24 ขวา วังแดง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.55

148
ซอมแซมทอรับนํ้าปาฝงซายคลองสงนํ้า 24 ขวา

 กม.5+550
บานรอม ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.75

149 ซอมแซม ทรบ.ปากคลองสงนํ้า 4 ขวา - 24 ขวา บางระกํา นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.35

150 ซอมแซมคลองระบาย 1 ขวา - ปาสัก คลองสะแก นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

151
ซอมแซมทอรับนํ้าปาฝงซายคลองสงนํ้า 24 ขวา

 กม.10+300
ศาลาลอย ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.75

152 ซอมแซมทอลอดคลองสงนํ้า 1 ซาย - 24 ขวา ขยาย บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.40

153 ซอมแซมคันคลองระบายระหาร บางพระครู นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.80

154 ซอมแซมคลองสงนํ้า 24 ขวา บางระกํา นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.20

155 ซอมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายนํ้า 8 ซาย วังแดง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 1.85

156
ซอมแซมทอลอดคันคลองสงนํ้า 24 ขวา       

กม.29+000 ฝงขวา
บางเด่ือ บางปะหัน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 0.65

157 ซอมแซม ทรบ.กลางคลองระหาร แมลา นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 0.95

158 ซอมแซม ทรบ.คลองลาว บางปะหัน บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 0.88

159 ซอมแซมดินเล่ือนคลองสงนํ้า 24 ขวา
    ทาเรือ,   

นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 1.85

160 ซอมแซม ปตร.ปากคลองบางพระครู หัวไผ มหาราช
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 1.45

161 ซอมแซมคอนกรีตดาดคลองสงนํ้า 2 - 24 ขวา วังแดง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 1.65

162
ซอมแซม ทรบ.กลางคลองสงนํ้า 24 ขวา     

กม.15+740
ปากทา ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 0.90

163 ซอมแซมไซฟอนบางพระครู บางพระครู นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 0.90

164 ซอมแซม ทรบ.ปลายคลองสงนํ้า 24 ขวา ทางกลาง บางปะหัน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 0.58

165 ซอมแซมคลองสงนํ้า 1 ซาย - 24 ขวา บานเกาะ
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 1.20

166
ขุดลอกคลองชัยนาท-อยุธยา                    

กม.109+000 - 117+600
บานล่ี บางปะหัน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.13 2561 2561 2.50

167
ซอมทอสงนํ้าเขานาในเขตฝายสงนํ้า          

และบํารุงรักษาที่ 6
บานนา มหาราช

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.50

168
ซอมเคร่ืองกวานบานระบายคลองสงนํ้า          

2 - 8 ซาย
คลองนอย บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.13

169 ซอมทอระบายนํ้าคลองระบายใหญมหาราช 3 บานกุม บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.75

170 ซอม ปตร.หนองหมอ บานขวาง มหาราช
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.20
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171 ซอมทอระบายนํ้าคันก้ันนํ้าริมแมนํ้าเจาพระยา บานใหม
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.20

172
ซอม ทรบ.กลางคลองระบาย 3 ขวา มหาราช 2

 กม.4+000
สองหอง บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.40

173
ซอมคันเล่ือนคลองระบายใหญมหาราช 3 ฝง

ขวา กม.23+300 - 4+900 เปนชวงๆ
บานกุม บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.50

174
ซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน   

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสักใต

 ทาหลวง- 

หนองแค
ทาเรือ,หนองแค

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

175
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้ากลางคลอง 1 ขวา   

กม. 2+760
จําปา ทาเรือ

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.95

176
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 3 ขวา 

จํานวน 2 แหง
ภาชี ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.40

177
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 4 ขวา 

จํานวน 2 แหง
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.18

178
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 1 ซาย     

5 ขวา จํานวน 2 แหง
หนองไมซุง อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.18

179
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 1 ซาย     

3 ขวา จํานวน 2 แหง
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.18

180
ซอมแซมหินทิ้งทายทรบ.ปากคลอง 3 ขวา    

กม. 0+000
หนองนํ้าใส ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.07

181
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 5 ขวา 

จํานวน 3 แหง
ระโสม ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.55

182
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 3 ซาย     

3 ขวา จํานวน 1 แหง
ภาชี ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.20

183
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 2 ซาย     

3 ขวา จํานวน 2 แหง
ภาชี ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.14

184
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้าคลองสงนํ้า 2 ซาย     

5 ขวา จํานวน 2 แหง
หนองไมซุง อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.16

185
ซอมแซมหินทิ้งหนา-ทาย ทรบ.กลางคลอง      

3 ขวา กม. 3+100
ภาชี ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.07

186
ซอมแซมหินทิ้งหนา-ทาย ทรบ.กลางคลอง      

6 ขวา กม. 1+545
ระโสม ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.07

187
ซอมแซมหินทิ้งหนา-ทาย ทรบ.กลางคลอง      

7 ขวา กม. 6+800
หนองไมซุง อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.07

188 ซอมแซมราวกันตกทายเข่ือนพระราม 6 ทาหลวง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

189 ซอมแซมทางรับนํ้าโรงสูบนํ้า 1 ขวา ทาหลวง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 2.00

190 ซอมแซมคลองดาดคอนกรีต 1 ขวา ทาหลวง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.80

191
ซอมแซมอาคารบังคับนํ้า คลองสงนํ้า 7 ขวา 

จํานวน 2 แหง
โพสาวหาญ อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.20

192
ซอมแซมทอสงนํ้าเขานา คลองสงนํ้า 7 ขวา 

จํานวน 10 แหง
โพสาวหาญ อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.24

193
ซอมแซมหินทิ้งหนา-ทาย ทรบ.กลางคลอง      

8 ขวา กม. 8+000
สนับทึบ วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.07

194 ซอมแซมรอกันสวะเหนือเข่ือนพระราม6 ทาหลวง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.20

195 ขุดลอกคลองชองลัด ปตน.พระราม ทาหลวง ทาเรือ
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2561 2561 0.10
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 วงเงิน  

(ลานบาท)

196 ขุดลอกคลองสามบัณฑิต กม.4+500 - 11+000 ระโสม ภาชี
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.08 2561 2561 2.09

197
ซอมแซมคันคลอง คลองสงนํ้า 6 ขวา-นครหลวง

 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
ลําไทร วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.50

198
ซอมแซม ปตร.คลองจิก โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง
บอตาโล วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.70

199

ซอมแซม ทรบ. กลางคลองสงนํ้า 3 ขวา     

นครหลวง กม.13+800 โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง

ธนู อุทัย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

200

ซอมแซมทอลอดถนน กม.3+895            

คลองสงนํ้า 2 ซาย-3 ขวา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง

เชียงรากนอย บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.50

201

ซอมแซมทอลอดคลอง 1 ซาย - 3 ขวา       

นครหลวง กม.1+390 โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง

ธนู อุทัย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.80

202

ซอมแซมเคร่ืองกวานบานระบายไซฟอน      

เสาวังคา กม.10+200 คลองซอย 4 ชวา    

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง

ขาวเมา อุทัย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.05 2561 2561 0.70

203
ซอมแซม ทรบ.คันก้ันนํ้า กม.8+070    

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
ปากจ่ัน นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

204
ซอมแซม ทรบ.คันก้ันนํ้า กม.8+630    

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
ลําไทร วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

205
ซอมแซม ปตร.บานพาด โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง
บานสราง บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.55

206
ซอมแซม ปตร.บานเลน โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง
ปากจ่ัน นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.55

207
ซอมแซม ปตร.บางหงษ โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง
ลําไทร วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

208
ซอมแซม ปตร.บานหวา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง
ลําตาเสา วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.02 2561 2561 0.45

209
ซอมแซมลาดตล่ิงเหนือทาย ปตร.บานโพ 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
คานหาม อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.75

210
ซอมแซมทอระบายนํ้าฝงขวา กม.27+100 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
ลําไทร วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.90

211
ซอมแซม ทรบ.ปากคลองสงนํ้า 1 ขวา  

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
อุทัย อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.90

212
ซอมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา กม.3+500 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
บานหวา บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.21 2561 2561 0.70

213
ซอมแซมทอสงนํ้าเขานาคลองสงนํ้าสายใหญ

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
บานชุง นครหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.40

214
ซอมแซมทอลอดคลองสงนํ้า 4 ขวา กม.3+800 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
พระแกว ภาชี

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.50

215
ซอมแซมทอลอดถนน กม.42+438     

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
หนองนํ้าสม อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.05 2561 2561 0.50

216
ซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน   

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
ลําตาเสา วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2561 2561 1.00

217
ซอมแซม ทรบ.ปากคลองสงนํ้าสายใหญ 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
สามบัณฑิต อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.03 2561 2561 0.80

218
ซอมแซมทอทิ้งนํ้า กม.32+796 คลองฝงซาย 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
สามบัณฑิต อุทัย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.03 2561 2561 0.70

219

ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง       

คลองสงนํ้าสายใหญนครหลวง โครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษานครหลวง

กระจิว ภาชี
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.80

220

ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง       

คลองสงนํ้าสายซอย 6 ขวา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง

กระจิว ภาชี
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.06 2561 2561 0.49
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221

ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง       

คลองสงนํ้าสายซอย 4 ขวา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง

กระจิว ภาชี
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.06 2561 2561 0.50

222

ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง       

คลองสงนํ้าสายซอย 5 ขวา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง

ขาวเมา อุทัย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.15 2561 2561 0.60

223

ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดําเนินการเอง      

คลองระบาย 2ซาย-ปาสัก โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษานครหลวง

กระจิว ภาชี
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.86 2561 2561 4.00

224
ซอมแซมเคร่ืองกวานบานระบาย ปตร.1   

พรอมอาคารประกอบ
กบเจา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.35

225
ซอมแซมทอลอดคันก้ันนํ้า 1 ซ.ส.1 เช่ือม ส.4 

จํานวน 2 แหง
กบเจา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.50

226
ซอมแซมดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 1 ซ.ส.2     

กม. 2+000 - 3+400 เปนชวงๆ
กบเจา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.90

227 ซอมแซมทอสงนํ้าเขานา ส.8 จํานวน 6 แหง ชางนอย บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.48

228
ซอมแซมคันคลอง ส.8 ฝงซาย                  

กม.6+500 - 7+800
ชางนอย บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.20

229
ซอมแซมคันคลองสงนํ้า ส.10                   

กม.2+000 - 4+000 เปนชวงๆ
ตลาดเกรียบ บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.80

230
ซอมแซมคันคลองระบายใหญบางบาล 4     

เปนชวงๆ
ตลาดเกรียบ บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

231
ซอมแซมคันคลองระบาย ร.2ซ.บางบาล 4   

กม.2+000 - 4+000 เปนชวงๆ
ตลาดเกรียบ บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.80

232
ซอมแซมคันคลอง 1 ข.ส.2 ฝงซาย             

กม.0+100 - 1+420 เปนชวงๆ
ทางชาง บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

233 ซอมแซมประตูทางเขาโรงสูบนํ้าท่ี 4 นํ้าเตา บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.10

234
ซอมแซมทอสงนํ้าเขานาคลองสงนํ้า ส.4    

จํานวน 2 แหง
นํ้าเตา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.14

235
ซอมแซมดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า ส.4         

กม.1+100 - 3+000 เปนชวงๆ
นํ้าเตา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.80

236
ซอมแซมสถานีสูบนํ้าปลายคลองทองอยู   

พรอมอาคารประกอบ
นํ้าเตา บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.80

237
ซอมแซมคันคลองระบายใหญบางบาล 1 ฝงซาย

 กม.0+000 - 4+000 เปนชวงๆ
บางชะนี บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

238 ซอมแซมทอระบายนํ้าบริเวณหัวงานโครงการฯ บานปอม
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.05

239 ซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน บานปอม
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

240 ซอมแซมทรบ.ปลายคลอง ส.8 บานแปง บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.18

241 ซอมแซมคันคลองสงนํ้า ส.11 เปนชวงๆ บานแปง บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.80

242 ซอมแซมทอสงนํ้าเขานา ส.12 จํานวน 2 แหง บานพลับ บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.16

243
ซอมแซมคันคลองสงนํ้า 1 ซ.ส.9 ฝงขวา     

เปนชวงๆ
บานรุน

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

244
ซอมแซมคันคลองสงนํ้า 2 ข.ส.9 ฝงซาย     

เปนชวงๆ
บานรุน

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

245
ซอมแซมคันคลองสงนํ้า 2 ข.ส.7 ฝงซาย       

กม.0+500 - 2+000
พระขาว บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.78
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 วงเงิน  

(ลานบาท)

246
ซอมแซมคันคลองระบายใหญบางบาล 3 ฝงซาย

 กม.4+000 - 8+000 เปนชวงๆ
มหาพราหมณ บางบาล

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

247
ซอมแซมคันคลองระบาย ร.3ซ.บางบาล 4   

กม.2+000 - 4+500 เปนชวงๆ
วัดยม บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

248
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 25.00

249
ขุดลอกโดยรถขุดจางเหมา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.14 2562 2562 3.00

250
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 25.00

251
ขุดลอกโดยรถขุดจางเหมา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.14 2563 2563 3.00

252
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 25.00

253
ขุดลอกโดยรถขุดจางเหมา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.14 2564 2564 3.00

254
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 25.00

255
ขุดลอกโดยรถขุดจางเหมา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.14 2565 2565 3.00

256
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 25.00

257
ขุดลอกโดยรถขุดจางเหมา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.14 2566 2566 3.00

258
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 25.00

259
ขุดลอกโดยรถขุดจางเหมา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.14 2567 2567 3.00

260
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2568 2568 25.00

261
ขุดลอกโดยรถขุดจางเหมา โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาบางบาล
บานปอม

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.14 2568 2568 3.00

262 ซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน หันตรา
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

263 ซอมแซมหินกอ ปตร.หนองลาดหญาแพรก
 สองหอง, 

คลองนอย
บานแพรก

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.20

264 ซอมแซมดาดคอนกรีตคลองรมไทร เปนชวงๆ โพแตง บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.00

265 ซอมแซมฝายแกมลิงหนองหางสิงห โรงชาง มหาราช
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

266 ซอมแซมหินทิ้ง ปตร.ปากคลองตะเคียน ปากกราน
พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

267 ซอมแซม ทรบ.ปากคลองวัดขวิด บางกระส้ัน บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.60

268 ซอมแซม ทรบ.กลางคลองเปด โพแตง บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 0.40

269
ซอมแซมโครงการชลประทาน           

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 8.00

270
ซอมแซมโครงการชลประทาน           

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 8.00
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271
ซอมแซมโครงการชลประทาน           

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 8.00

272
ซอมแซมโครงการชลประทาน           

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 8.00

273
ซอมแซมโครงการชลประทาน           

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 8.00

274
ซอมแซมโครงการชลประทาน           

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 8.00

275
ซอมแซมโครงการชลประทาน           

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

พระนครศรี 

อยุธยา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2568 2568 8.00

276 แกมลิงบานมาบพระจันทร หนองปลิง นครหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.19 2563 2563 38.00

277
ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้าสายใหญนครหลวง 

ต้ังแต กม.35+000 - 42+000
ลําตาเสา วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2568 2568 60.00

278
ประตูระบายนํ้าหนองหอย ขนาด 4x4 ม. 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง
คลองจิก บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 60.00

279
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.ปากคลองสาน    

ขนาด 2 - 6 ม.
ชายนา เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2561 2562 29.29

280 ปรับปรุงกอสราง ทรบ.เน้ือตาย หลักชัย ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.12 2561 2562 5.45

281 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ. คอตัน-บางซาย บางซาย บางซาย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2561 2561 6.61

282
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.กลางคลองขนมจีน  

ขนาด 1 - 6 ม.
สามตุม เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2561 2561 31.49

283
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.ขางคลองสาย 4   

(ฝงขวาคลอง) กม. 0+820 ขนาด 1 - 6  ม.
เจาเจ็ด เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2564 2564 58.00

284
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.ขางคลองสาย 4   

(ฝงขวาคลอง) กม. 12+630 ขนาด 1 - 6 ม.
เจาเจ็ด เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2564 2564 58.00

285
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.ปลายคลองไผพระ 

ขนาด 2 - 6 ม. พรอมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา
บานเกาะ บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.12 2564 2564 100.00

286
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.ปลายคลองไผพระ 

ขนาด 2 - 6 ม. พรอมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา
บานเกาะ บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.12 2563 2563 80.00

287 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.วัดทาซุง บานมา บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.00

288 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.คลองมอญ ไมตรา บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 7.50

289 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.ยายโตก ไมตรา บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 6.80

290 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.คลองหวาย บางไทร บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.00

291 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.บางคลา บางไทร บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 7.00

292 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.บางพลี บางไทร บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.50

293 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.คลองคาง หอหมก บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.00

294 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.หอหมก หอหมก บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 7.00

295 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.รางสะแก หอหมก บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.00
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296 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.รางกระบือ หอหมก บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.50

297 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.คลองโพธ์ิ แคตก บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.00

298 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.รางวัว แคตก บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 7.50

299 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.ทาควาย แคตก บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 6.80

300 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.บอรี บางยี่โท บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.00

301 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.ขุนศรี บางยี่โท บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 8.00

302 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.คลองหัวโคก บานมา บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 6.50

303 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.บานแดง นํ้าเตา บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 7.00

304 ปรับปรุง กอสราง ทรบ.วัดบางนมโค เจาเจ็ด เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.10 2563 2563 7.00

305
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.คลองหนองบัว        

 (ปตร.ขางคลองฝงขวา) ขนาด 1 - 6 ม.
เทพมงคล บางซาย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2565 2565 58.00

306
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.ขางวัดเจาเจ็ดนอก  

ขนาด 1 - 6 ม.
บางนมโค เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2565 2565 58.00

307
งานปรับปรุงขยายเขตไฟฟาและเกียรมอเตอร  

ปตร.และทรบ.  23 แหง
บานมา บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.23

308 ปตร.หนองออ (ปตร.ขางคลองฝงขวา) บางซาย บางซาย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2561 2562 19.20

309 ปตร.ปากคลองบางซาย ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2562 2562 62.50

310 ปตร.คลองสาน ชายนา เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.20 2562 2562 2.50

311
ปรับปรุง กอสรางเขื่อนปองกันนํ้าทวมคันคลอง

หนองบัวโคกตาดวง  กม.0+000 - 0+650
หลักชัย ลาดบัวหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2562 7.11

312
ปรับปรุง กอสรางเขื่อนปองกันนํ้าทวมคันคลอง

พระยาบรรลือ ฝงขวา กม.39+000 - 42+000
บานมา บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 150.00

313
ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าก่ึงถาวร                       

สถานีสูบนํ้าสิงหนาท 2 จํานวน 4 เคร่ือง
ไมตรา บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 14.00

314
ปรับปรุงกอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา      

ปตร.ปลายคลองไผพระ
บานเกาะ บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 100.00

315
ปรับปรุงคันคลองญ่ีปุนเหนือฝงซาย              

กม. 12+500 - 17+800
เทพมงคล บางซาย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 6.50

316 ปรับปรุงกอสราง ทรบ.แผงลอยใต เทพมงคล บางซาย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 8.00

317 ปรับปรุงกอสราง ปตร.อูตะเภา สามตุม เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 58.00

318 ปรับปรุงกอสราง ทรบ.รางเน้ือตายบน หลักชัย ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 8.00

319 ปรับปรุงกอสราง ทรบ.ปากคลองหนองคต วังพัฒนา บางซาย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 8.00

320 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.คูมักเมา คูสลอด ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2567 2567 5.50
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321 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.นายทรง ชายนา เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2567 2567 8.00

322
ปรับปรุงคันคลองสงนํ้าสาย 4 ฝงขวา           

กม.1+700 - 4+800 รวม  3.1 กิโลเมตร
เจาเจ็ด เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 3.00

323
งานปรับปรุงกอสรางปตร.กลางคลองสงนํ้า    

สาย 4 ขนาด 1 - 6 ม.
คูสลอด เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.02 2567 2567 58.00

324
ปรุงปรุงคันคลองพระยาบรรลือ ฝงซาย          

กม. 29+300 - 29+450 รวม 150 ม.
สิงหนาท บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 1.50

325 ปรับปรุงระบบประปาหัวงานโครงการฯ บานมา บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 10.00

326 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.หัวแมลงวัน ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.02 2565 2565 5.00

327
งานปรับปรุงกอสรางกําแพงกันตล่ิงดานเหนือ 

ปตร.หนองบัว-โคกตาดวง
เจาเจ็ด เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 4.00

328
ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการเกษตรกรรม

เบ็ดเสร็จอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
บานมา บางไทร

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2565 2565 10.00

329 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.ลํารางหมาตาย ชายนา เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2565 2565 6.00

330 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.ปากคลองคางหมู กกแกวบูรพา บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2562 2562 6.00

331
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.กลางคลองบางซาย-

ลาดบัวหลวง 1 - 6 ม.
ดอนทอง เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.02 2566 2566 40.00

332 งานปรับปรุงกอสรางทรบ.ปากคลองกระพังโคลน เทพมงคล บางซาย พระนครศรี 0.00 0.01 2566 2566 8.00

333 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.ปลายคลองหนองคต แกวฟา บางซาย พระนครศรี 0.00 0.13 2566 2566 7.00

334
งานปรับปรุงกอสราง ปตร.กลางคลองขนมจีน  

1 - 6 ม.
สามตุม เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.21 2567 2567 40.00

335 งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.หนองสรวง-บอสะแก บางไทร บางไทร พระนครศรี 0.00 0.06 2567 2567 9.00

336
งานปรับปรุงกอสราง  ปตร.กลางคลองสาน     

 1 - 6 ม.
มารวิชัย เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.18 2567 2567 38.00

337
งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.ปลายคลอง     

หนองบัว-โคดตาดวง
แกวฟา บางซาย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.05 2567 2567 8.00

338
งานปรับปรุงกอสราง ทรบ.ปากคลอง        

หนองเพ่ือม-บานสาย
บางซาย บางซาย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.01 2567 2567 8.00

339
ปรับปรุงอาคารบังคับนํ้าปากคลองพิสนธ์ิ    

(แยกคลองลากฆอนฝงซาย)
คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.30 2562 2562 15.00

340 ปรับปรุง ปตร.คลองขวาง โคกชาง บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
10,000 0.00 2563 2563 15.00

341 ปรับปรุงอาคารบังคับนํ้าปากคลองพิสนธ์ิ สามเมือง ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.33 2564 2564 15.00

342 ปรับปรุงสถานีสูบนํ้ามะทาย โคกชาง บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
4,185 0.00 2562 2562 15.00

343 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองลากฆอน (กม.2+370) สามเมือง ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.60 2563 2563 15.00

344 ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าประตูระบายนํ้านามสนธิ บานมา บางไทร
พระนครศรี 

อยุธยา
5,000 0.00 2565 2565 15.00

345 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองขุดใหม  (กม.0+170) สิงหนาท ลาดบัวหลวง
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 59.00

346 ปรับปรุง ทรบ. พระอินทราชา พยอม วังนอย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 6.80

347 ปรับปรุงขุดลอกคลองเชียงรากนอย เชียงรากนอย บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 1.21
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พื้นท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

  ความจุ  

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน  

(ลานบาท)

348 ปรับปรุง ทรบ.คลองเชียงรากนอย กม.2+700 เชียงรากนอย บางปะอิน
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 10.00

349
ปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชาและ

ปตร.พระอินทราชา
พยอม วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 1.55

350
ปรับปรุงกําแพงกันนํ้าเอสเคปพระอินทราชา 

(ดานหนา-ทาย)
พยอม วังนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2562 2562 4.45

351
ปรับปรุงกําแพงกันนํ้า คลองเชยีงรากนอย    

เช่ือม ปตร. กลางคลองเปรม
เชียงรากนอย บางปะอิน

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 22.39

352 ปรับปรุง ทรบ. ปลายคลองสกัด 5 วังนอย วังนอย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 10.00

353 ปรับปรุง ทรบ. ลําวังนอย พยอม วังนอย
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 5.00

354 ปรับปรุงคลองขุนศรี (ระยะทาง 19.65 กม.) -
ลาดบัวหลวง / 

ไทรนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 639.36

355 ปรับปรุงคลองขุดใหม (ระยะทาง 23.73  กม.) -

ลาดบัวหลวง / 

ลาดหลุมแกว /

 บางบัวทอง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 772.49

356
ปรับปรุงคลองบางซาย-ลาดบัวหลวง              

  (ระยะทาง 19.39 กม.)
-

เสนา, ลาดบัว

หลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 676.59

357
ปรับปรุงคลองสาย 4 (เจาเจ็ด-บางย่ีทน)         

  (ระยะทาง 19.49 กม.)
-

เสนา, ลาดบัว

หลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 762.74

358 ปรับปรุงคลองขุนศรี (ระยะทาง 19.65 กม.) -
ลาดบัวหลวง / 

ไทรนอย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 639.36

359 ปรับปรุงคลองขุดใหม (ระยะทาง 23.73  กม.) -

ลาดบัวหลวง / 

ลาดหลุมแกว /

 บางบัวทอง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 772.49

360 ปรับปรุงคลองสาน (ระยะทาง 18.50 กม.) -
บางซาย, เสนา,

 ลาดบัวหลวง

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 593.85

361
ปรับปรุงคลองลากฆอน (ชวงบน+ชวงลาง)       

(ระยะทาง 23.67 กม.)
-

ลาดบัวหลวง / 

ไทรนอย / 

ลาดหลุมแกว

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2566 833.04

362
ดาดอนกรีตคลองสงนํ้า 3 ซาย                     

กม.0+000 - 3+500
ลาดนํ้าเค็ม ผักไห

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2561 2561 12.50

363
ประตูระบายนํ้าปลายคลองผักไห-เจาเจ็ด     

ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร จํานวน 2 ชอง
รางจรเข เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 40.00

364 ปรับปรุงปตร. และสถานีสูบนํ้าคลองวัดใบบัว บานกระทุม เสนา
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2564 85.00

365
ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 2 เคร่ืองสูบ

และตูควบคุม ปตน.เจาเจ็ด
รางจรเข เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2563 2563 15.00

366 ปรับปรุงปตร. และสถานีสูบนํ้าคลองตาน่ึง ทางชาง บางบาล
พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2565 90.00

367
ปรับปรุงประตูระบายนํ้าปากคลองธรรมชาตินาคู

 จํานวน 1 แหง
นาคู ผักไห

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 0.00

368
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 1 ขวา         

 จํานวน 1 สาย
ดอนลาน ผักไห

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 0.00

369
คันก้ันนํ้าคลองธรรมชาตินาคู 2 ฝง            

จํานวน 1 สาย
หนองนํ้าใหญ ผักไห

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 0.00

370
ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 2 เคร่ืองสูบ

และตูควบคุม ปตร.หวยทรง-วังชัน
เตาเลา บางซาย

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2564 2564 0.00

371
ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 1 เคร่ืองสูบ

และตูควบคุม ปตร.กุฎี
กุฎี ผักไห

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2566 2566 0.00

372
ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 2 เคร่ืองสูบ

และตูควบคุม ปตร.รางสะแก
เจาเสด็จ เสนา

พระนครศรี 

อยุธยา
0.00 0.00 2567 2567 0.00

รวม 0.00 0.00 242.50  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ 1,592,298 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,168,209 ไร หรือ

ประมาณรอยละ  73.38 ของพื้นที่จังหวัด  โดยในพื้นที่ เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปน
พ้ืนที่ชลประทานแลว 1,448,488 ไร  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 382 แหง เปนโครงการขนาดใหญ 4 แหง โครงการขนาดกลาง 

6 แหง และโครงการขนาดเล็ก 372 แหง หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ํา
ไดเพิ่มอีก 10.07 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 19,185 ไร รวมเปน 1,467,673 ไร 
ใชวงเงินรวม 38,143.12 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี ้

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 326 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 4 โครงการ 
โครงการขนาดกลาง 6 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 316 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถ
เก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 8.95 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 19,185 ไร ใชเงินงบประมาณ
สําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 36,846.62 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 56 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 56 โครงการ
หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 1.13 ลานลูกบาศกเมตร ใชเงินงบประมาณสําหรับ
โครงการในแผนระยะกลาง 1,296.50 ลานบาท 

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

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมโีครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 

ตารางที ่5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

(ไร) 
พ้ืนที่ชลประทาน

ปจจุบัน (ไร) 

พ้ืนที่ชลประทานที่
เพ่ิมขึ้น 

ตามแผนพัฒนา
การชลประทาน 

20 ป (ไร) 

รวมพ้ืนที่
ชลประทาน

ทั้งหมด 
เมื่อสิ้นสุดแผน 20 

ป (ไร) 
1,592,298 1,168,209 1,448,488 19,185 1,467,673 

 

 

 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                บทที่ 5 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา                                                                                                                                            สรุปและขอเสนอแนะ 

สํานักบรหิารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                              

5-2 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ
ความพรอม ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรม
แตยังติดปญหาดานสังคม บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนที่
สําหรับบางโครงการที่มีพื้นท่ีดําเนินการอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม และปญหาความขัดแยงจากประชาชน 

เปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผาน
กระบวนการสรางการรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการ
รวมกันทุกภาคสวน  การวางแผนเตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมี
ความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนใหเหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่ไดวางไวเปนสําคัญ 
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