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คํานํา 
  การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และ

การปรบัปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กรมชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ที่ไดแถลงไวในการ
ประชุมผูบริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยูภายใตหัวขอที่ 2 เรื่องการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดทํ าแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ  ซึ่ งมี เปาหมายที่จะผลักดันให
กระบวนการพัฒนาแหลงนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการ
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพื้นที่ (Area base) และพิจารณาศักยภาพ
ต้ังแตระดับลุมนํ้ายอยข้ึนมา เพื่อใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมลูแผนงาน
โครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูล
ตางๆ ไดแก ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผานมา ทั้งรายงานการศึกษาความ
เหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/
โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure 
Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่ว
ประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เชน ตําแหนงที่ต้ัง ความซ้ําซอน 
สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนทั้งการขาดแคลนนํ้า 
อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เปนตน  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก 
นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปนแผนงาน
การพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง 
(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 เปนตนไป) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด 
และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใชเวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และ
ระดับภาค ที่จัดทําข้ึนน้ี เปนเครือ่งมือสาํหรบัหนวยงานในระดับสาํนัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศ
ใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 จังหวัดชัยนาทเปนจังหวัดหน่ึงของภาคกลางตอนซึ่งประกอบดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อางทอง  สิงหบุร ี ลพบุรี  สระบุรี  และชัยนาท ต้ังอยูบริเวณริมฝงของแมนํ้าเจาพระยาและเปนตอนเหนือ
สุดของภาคกลาง หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ   195  กิโลเมตรจากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online)   มีพื้นที่ประมาณ  2,508.45   ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  1,567,779  ไร  หรือเทากับรอยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน 

จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุม มีพื้นที่ประมาณ   รอยละ 99.06 

ของพื้นที่ทั้งหมด   มีแมนํ้าเจาพระยา  แมนํ้าทาจีน  แมนํ้านอย  ไหลผานพื้นที่ตาง ๆ   ทั่วทุกอําเภอ     

นอกจากลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบแลว ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ  1 - 3 กิโลเมตรกระจายอยู
ทั่วไป ที่สําคัญไดแก เขาธรรมามูล  ซึ่งถือเปนสัญลักษณสําคัญของจังหวัดชัยนาท  เขาพลอง  เขาขยาย  เขาทา
พระ  เขากระด่ี  เขาใหญ  เขารัก  เขาดิน เขาหลัก  เขาไกหอย  เขาสารพัดดี เขาราวเทียน   เขาสรรพยา  และ
เขาแกว  เปนตน 

 โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ ทั้ง 4 ทิศ ดังน้ี  
ทิศเหนือ  ติดจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค  
ทิศใต  ติดจังหวัดสิงหบุร ีและจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดสิงหบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดจังหวัดอุทัยธานี 
 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศพื้นที่ในเขตจังหวัด มีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ กลาวคือมี 3 ฤดู ไดแก   ฤดู
ฝน,  ฤดูหนาว,  ฤดูรอน 

ฤดูฝน จะเริ่มตนเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเริ่มพัดเขาถึงกนอาวไทย ประมาณกลางเดือน 

พฤษภาคม ตอจากน้ันปลายเดือน พฤษภาคม  หรือตนเดือน มิถุนายน   เปนตนไป ลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใตจะพัดผานมีฝนตกดีมาก แตสวนมากเปนฝนตกในตอนเย็น หรือ ตอนกลางคืน เดือนสิงหาคม และเดือน 

กันยายน  เปนระยะที่มีฝนตกชุกที่สุด ฝนที่ตกในระยะน้ีเปนฝนที่ไดรับจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตสวน
หน่ึง อีกสวนหน่ึงเปนฝนที่ไดรับจากพายุดีเปรสช่ัน ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใตเขามาทางฝงเวียดนามและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อพายุดีเปรสช่ันน้ีมีบริเวณกวางขวาง หรือมีกําลังแรงทําใหฝนตก
บริเวณกวางทั่วไป และตอเน่ืองกันเปนเวลานาน ฝนที่ไดรับจากดีเปรสช่ันน้ีมีปริมาณมากในระยะตอน
ปลายเดือนกันยายน และตนเดือน  ตุลาคม เมื่อพายุดีเปรสช่ันข้ึนฝงเวียดนามที่ศูนยกลางกอนลงมาทางใต 
ก็จะทําใหมีฝนตกชุกมาก ในระยะน้ีต้ังแตกลางเดือนตุลาคม เปนตนไป ฝนจะลดลงไปอยางเห็นไดชัดเจน 

รวมระยะเวลาฤดูฝนประมาณ 5 เดือน ต้ังแต 15 พฤษภาคม ถึง 15 ตุลาคม หลังจากน้ีจะเริ่มเปนฤดูหนาว  

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                    

1-1 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที ่1 
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                                           สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

 
ฤดูหนาว  เริ่ม เดือนตุลาคม  ถึง 15 กุมภาพันธ  คือ  ต้ังแตกลางเดือนจนถึงระยะตนเดือน 

พฤศจิกายน เปนระยะเปลี่ยนฤดู ระหวางฤดูฝน กับ ฤดูหนาว ระยะน้ีมีฝนตกบางเปนบางครั้งคราวและมี
ลมพัดเย็นจากเหนือมาใต สลับกันเปนระยะๆ อากาศก็จะกลับเขาสูสภาพปกติ คือ อากาศเริ่มรอนต้ังแต
สายจนเย็นเมื่อยางเขาเดือน กุมภาพันธ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มหมดกําลังลง และลมตะวันออก
หรือลมตะวันออกเฉียงใตจากทะเลจีนใต เริ่มพัดเขามาแทนที ่ต้ังแต 15 กุมภาพันธ เปนตนไป จึงนับวายาง
เขาฤดูรอน 

 
ฤดูรอน เริ่มต้ังแต 15 กุมภาพันธ เปนตนไป ตลอดเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ถึง 15 

พฤษภาคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน  เดือนเมษายนเปนเดือนที่รอนอบอาวมากที่สุด ความรอนในเดือน
เมษายนน้ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากการแผรังสีของดวงอาทิตยและในขณะเดียวกันน้ีไดถูกปกคลุมดวยบริเวณ
ความกดอากาศสูง ซึ่งมีศูนยกลางอยูในทะเลจีนใต และมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก อันเปนตนกําเนิดของ
กระแสลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตที่พัดเขาสูอาวไทยและสูภาคกลางในระยะน้ี บริเวณความกด
อากาศสูงน้ีทางกรมอุตุนิยมวิทยาถือวาเปนบริเวณที่รอนมีอุณหภูมิสูง กระแสลมที่พัดจากบริเวณความกด
อากาศสูงในทะเลจีนใตจึงรอนและช้ืน ในระยะน้ีทองฟาแจมใสเปนสวนมากเน่ืองจากผลของการที่อากาศ
ไหลจมลงจากเบื้องบนสูเบื้องลาง 

 
ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชัยนาท 

ขอมูลภูมิอากาศท่ีสําคัญ หนวย ชวงพิสัยคารายป คาเฉลี่ยรายป 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.0 – 32.9 28.45 
 ความช้ืนสัมพัทธ  เปอรเซ็นต 59.0 – 82.0 71.9 
 ความเร็วลมผิวพื้น  นอต 1.4 – 5.4 2.8 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร/เดือน 122.6 – 243.5 157.5 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 952 – 1,125 1,038.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                    

1-2 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที ่1 
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                                           สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

 

 

 

รูป
ที่ 

1-
1 

แผ
นท

ี่แส
ดง

ที่ตั้
ง 

ขอ
บเ

ขต
ลุม

น้ํา
หล

ักแ
ละ

ลุม
น้ํา

ยอ
ย 

จัง
หวั

ดชั
ยน

าท
 

 

สว
นว

าง
โค

รง
กา

รที่
 3

 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                    

1-3 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที ่1 
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                                           สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

 
1.3.      ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 
 จังหวัดชัยนาท มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 1,567,779 ไร ต้ังอยูในเขตลุมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าทา
จีน ดังแสดงในรูปที ่1-2 โดยมีรายละเอียดทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน ดังน้ี 
1.3.1 การใชประโยชนท่ีดิน 
  จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน 33(Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ33 จําแนกไดเปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,279,492 ไร ประมาณรอยละ 

81.61 ของจังหวัด สวนใหญเปนนาขาว ประมาณรอยละ 58.75 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 71.98 ของ
พื้นที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 
 
ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนที่ดินจังหวัดชัยนาท  

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

พื้นที่นา 921,008 58.75 

พืชไร 308,004 19.65 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 147,078 9.38 

พื้นที่นํ้า 60,451 3.86 

พื้นที่ปา 52,575 3.35 

ไมยืนตน 25,705 1.64 

ไมผล 22,118 1.41 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 20,940 1.34 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,301 0.21 

พืชสวน 2,559 0.16 

พื้นที่ลุม 2,304 0.15 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1,638 0.10 

พชืนํ้า 73 0.00 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 25 0.00 
 

33ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2    ทรัพยากรดิน 
 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน 33(Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 33 สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซึ่งพบวาดินสวนใหญเปน
ประเภทดินในที่ราบลุม มีเน้ือที่รอยละ 65.29 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

 

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินที่พบในจังหวัดชัยนาท 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

ดินในพื้นทีร่าบลุม 1,023,556 65.28 

ดินในพื้นทีด่อนในเขตดินแหง 416,668 26.58 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 87,946 5.61 

ดินในพื้นที่ลาดชันสูง 28,516 1.82 

กลุมชุดดินผสม 11,073 0.71 
33ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4      สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
1.4.1  ประชากร  
              ป พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาทมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 141,722 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือน
เกษตร 104,722 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 329,722 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคต
ของจังหวัดชัยนาท เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจํานวน
ประชากรในอนาคตอีก 20 ปขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดชัยนาทมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 1.14 ซึ่งมีผลทําใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะ
เพิ่มข้ึนเปน 333,517 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 329,772 

2565 330,667 

2570 331,614 

2575 332,564 

2580 (อนาคต 20 ป) 333,517 
ที่มา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 1 ป 
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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1.4.2  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  

    ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดชัยนาท (GPP) มีมูลคาเทากับ 28,388 ลานบาท อยูในลําดับที่ 64 
ของประเทศ และลําดับที่ 22 ของภาคกลาง โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 75.67 และภาค
เกษตรรอยละ 26.10   โดยมีรายไดเฉลี่ย 26,386 บาทตอครัวเรือนตอเดือน    
    
1.4.3  สภาพการเกษตร 
            ป พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาทมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 141,699 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 
36,977 ครัวเรือน หรือรอยละ 38.17 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดชัยนาท 
ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป                    667                     657                     647  

ขาวนาปรัง                    643                     605                     645  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว                    496                     609                     682  

มันสําปะหลัง                  3,110                   2,957                   2,724  

ออย                 11,140                  9,120                   9,620  

ยางพารา                    -                     -                     -  

ปาลมนํ้ามัน                    665                     740                     780  
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณดานทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจจุบัน 

 

 2.1 ลํานํ้าและแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดชัยนาทต้ังอยูในเขตพื้นที่  2 ลุมนํ้า (ตามการแบงลุมนํ้าหลักของประเทศไทยโดย
คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ)  โดยมีปริมาณนํ้าผิวดินตามธรรมชาติประมาณ 1,603 ลานลูกบาศก
เมตรตอป โดยมีการแบงตามลุมนํ้าตาง ๆ ดังน้ี 

- ลุมนํ้าเจาพระยา 

มีพื้นที่ประมาณรอยละ 33.68 

- ลุมนํ้าทาจีน  

เปนพื้นที่สวนใหญของจังหวัดหรือประมาณรอยละ 66.32 ของพื้นที่ทั้งหมด  

 

รูปท่ี 2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดชัยนาท 
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีในปจจุบัน 

จังหวัดชัยนาทมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ,โครงการชลประทานขนาดกลางและ
ขนาดเล็กประเภทตาง ๆ ที่ดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 156 แหง  สามารถเก็บกักนํ้าได 37.47 

ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 889,064 ไร รายละเอียดตามตารางที ่2-1, ตารางที่ 2-2 และรูปที่ 2-2 

ตารางท่ี 2-1  โครงการชลประทานที่มีอยูในปจจุบัน จังหวัดชัยนาท 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) 24               24               

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) 21.45           21.45           

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -              -              

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) 15               15               

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) 15.15           15.15           

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -              -              

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) 69               69               

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -              -              

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) 5 5                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 879,564 879,564        

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) 1                1                1                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 59,264         -              

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) 2                15               17               

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             -              -              

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง)

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร)

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แหง) 25               25               

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) 0.87            0.87             

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 9,500           9,500           

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 5                3                149             156             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -             37.47           37.47           

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 879,564       59,264        9,500           889,064         
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางในจังหวัดชัยนาท 

ความจุ พื้นที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย - 281,188       2495 2505

2  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ - เมือง - 329,063       2495 2496

3  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ หาดทาเสา เมือง - 104,688       2495 2506

4  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ
สามงาม/

ทาโบสถ
หันคา - 164,625       2495 2506

5
 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อน

เจาพระยา
บางหลวง สรรพยา - - 2495 2500

6 ทุงวัดสิงห หนองบัว วัดสิงห - 59,264         2525 2534

7

 งานจัดระบบน้ําโครงการ

ชลประทานชัยนาท (ทุงวัดสิงห) สวน

ที่ 1

 หนอง

นอย,

หนองขุน

 วัดสิงห

- -

2559 2559

8
 งานจัดระบบน้ําโครงการ

ชลประทานชัยนาท (ทุงวัดสิงห)

 หนองบัว  วัดสิงห
- -

2559 2559

รวม -         938,828       

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 

 

2.3 สถานการณนํ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนนํ้าและภัยแลง 

จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดชัยนาท โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 

พบวาพื้นที่สวนใหญประมาณรอยละ 60 มีปญหาภัยแลงในระดับปานกลาง บริเวณอําเภอหนองมะ
โมง อําเภอเนินขาม อําเภอหันคา และอําเภอมโนรมย มีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงตํ่าประมาณรอยละ 35 

บริเวณอําเภอเมือง อําเภอสรรคบุรี อําเภอสรรพยา และอําเภอวัดสิงห มีบางสวนโดยเฉพาะพื้นที่ ๆ 

หางไกลแหลงนํ้าที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงระดับสูง ในเขตอําเภอหันคา และอําเภอเนินขาม ดังแสดงใน
รูปที่ 2-3  
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2.3.2 สถานการณดานนํ้าทวมและอุทกภัย 

 ปญหาการเกิดอุทกภัยของจังหวัดชัยนาท เกิดเปนประจําทุกป  สาเหตุของการเกิดอุทกภัยคือเกิด
จากฝนตกหนักนอกพื้นที่จังหวัดชัยนาทไลมาต้ังแตภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนลาง จนทํา
ใหปริมาณนํ้าในแมนํ้าเจาพระยามีปริมาณมากจนเกินขีดความสามารถในการระบายนํ้าได และเกิดจากฝนที่
ตกหนักในพื้นที ่ แลวทวมขังพื้นที ่ เน่ืองจากไมมีคูคลองระบายนํ้าและบางสวนไมสามารถระบายนํ้าลง
คลองสาขาของแมนํ้าทาจีนได เน่ืองจากตองรอใหปริมาณนํ้าและระดับนํ้าในแมนํ้าทาจีนลดนอยลงจึงจะ
สามารถระบายนํ้าได ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางทางนํ้าและการบุกรุกลํานํ้าธรรมชาติ แมนํ้าหลัก ลํานํ้า
สาขา หนอง บึง และลําเหมือง รวมถึงวัชพืช เชนผักตบชวา ทําใหเกิดปญหากีดขวางการไหลของนํ้า 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมซ้ําซากของจังหวัดชัยนาท โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556 พบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงตอนํ้าทวม
ปานกลาง และมีพื้นที่เสี่ยงสูงเล็กนอย โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยูริมสองฝงแมนํ้าเจาพระยา 

ทาจีน และ แมนํ้านอย ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรนํ้า
อยางเปนระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปญหานํ้าแลง นํ้าทวม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพื้นที่สําคัญ เชน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ 
(Area Base) จํานวน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่เสี่ยงภัยแลงและนํ้าทวม มีพื้นที่ประมาณ 1,242,451.44 ไร 
และ พื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม 247,329.67 ไร  ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 แนวทางการแกไขปญหาภัยแลงและนํ้าทวมของจังหวัดชัยนาทโดยจะตองบูรณาการรวมกัน
ทุกภาคสวน โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางการแกปญหาในการทําคลองระบายนํ้าหลาก
ชัยนาท-ปาสักและคลองระบายนํ้าหลากปาสัก-อาวไทยเพื่อเปนการชวยระบายนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาให
ระบายนํ้าลงสูอาวไทยไดเร็วข้ึน ปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อใหนํ้าไหลไดสะดวกเพื่อประโยชนในการ
สงนํ้าและระบายนํ้า 
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บทที่ 3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชนํ้า มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบปริมาณนํ้าที่ตองการ
สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการนํ้าทั้งหมดและ
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าตนทุนและการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของ
ปญหาและนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมทั้งมาตรการใช
สิ่งกอสรางและการบริหารจัดการนํ้านอกจากน้ียังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไป 

ในการศึกษาความตองการใชนํ้าของจังหวัดชัยนาทครั้งน้ีไดประเมินความตองการใชนํ้าจาก
กิจกรรมหลักที่สําคัญ 5 ประเภท คือ ความตองการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ความตองการใชนํ้าเพื่อ
การเกษตร ความตองการใชนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม ความตองการใชนํ้าปศุสัตว และความตองการใชนํ้าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศวิทยาทายนํ้า  

3.1 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ความตองการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชนํ้าของ
ประชากรโดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนม
ของปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความตองการใชนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปจจุบัน  เทากับ 

18.05 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 18.10  18.16 และ 18.26 ลานลูกบาศกเมตร/ป ใน
ระยะ 5 ป ,10 ป และ 20 ป ตามลําดับ  

3.2 ความตองการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

 ความตองการใชนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความตองการนํ้า
เพื่อรักษาระบบนิเวศทายนํ้าของลุมนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล 25 ลุมนํ้า และ
แบบจําลองนํ้าทวมนํ้าแลง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทกับพื้นที่ลุมนํ้าที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดชัยนาท จากผลการประเมิน
ความตองการใชนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทายนํ้าจังหวัดชัยนาท     เทากับ 66.53 ลานลูกบาศกเมตร/ป 

3.3 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

 ความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงทั้ง
ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการ
นํ้าเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่ชลประทานที่มีในปจจุบันและแผนในอนาคตจาก
การพัฒนาพื้นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื้นที ่สวนฤดูแลงพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 20 ของพื้นที่
ชลประทาน  ความตองการนํ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขต
ชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ผลการ
ประเมินความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตรสรุปไดดังน้ี ความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตร เทากับ 584.06 

ลานลูกบาศกเมตร/ป  และความตองการนํ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเปน 780.73 , 891.92 และ 919.87 

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

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมเปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใชนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) 
รวมถึงอัตราการใชนํ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพื้นที่ โดยทําการประเมินความตองการใน
อนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและ
แผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความตองการใชนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม เทากับ 8.44 

ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 8.86 , 9.28 และ 10.12 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป , 10 

ป  และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความตองการนํ้าดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดชัยนาท 

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

1 อุปโภค-บริโภค 18.05                   18.10               18.16                 18.26                   

2 รักษาระบบนิเวศ 66.53                   66.53               66.53                 66.53                   

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 188.09                  384.76              495.95               523.89                 

  - นอกเขตชลประทาน 395.97                  395.97              395.97               395.97                 

  - รวม 584.06                  780.73              891.92               919.87                 

4 อุตสาหกรรม 8.44                     8.86                 9.28                   10.12                   

รวม 677.08                  874.22              985.89               1,014.78              

ที่ กิจกรรม
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป)
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 บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของ
การดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตรเดิมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ใชช่ือวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)   การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพนํ้า 
5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคงดานนํ้า (Water Security) 
เพื่อเพิ่มคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม 
3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกดิจากนํ้าตามภารกิจอยางเหมาะสม 
4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1)  การพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมนํ้า (Basin–based 
Approach) 

2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชนํ้า 
3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก ชัยนาท , ลพบุรี , 
สิงหบุรี , อางทอง  มีวิสัยทัศนคือ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู  ทรัพยากรนํ้า
สมดุลและย่ังยืน”  และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1)   พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics  และการผลิตอาหารปลอดภัย   
2)   สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวจากฐานความรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ 
      ปญญาทองถ่ิน 
3)   บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดชัยนาท 

 วิสัยทัศนจังหวัดชัยนาท คือ “เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”  
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวและสินคาเกษตรใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน 

2) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร และการทองเที่ยว 
3) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูความเขมแข็ง สมานฉันท  และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง 
4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ 

และโครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังน้ี 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที่ 
- เปนโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรตางๆ 

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพื้นที ่(Area base)                                                                
- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดทั้งปญหาขาดแคลนนํ้า และนํ้าทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 
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4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมนํ้า โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุง
โครงการที่มีอยูเดิม ทั้ง 25 ลุมนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า พื้นที่
ชลประทาน และการปองกันบรรเทานํ้าทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่
กลาวแลวขางตน   

 จังหวัดชัยนาท มีโครงการพัฒนาแหลงนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 

20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 321 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 1 

โครงการ โครงการขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาดเล็ก 318 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 21.60 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 

789,132 ไร ใชวงเงินรวม 43,478.8300 ลานบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 
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ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) -              1                -              1                

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

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -              110,000        -              110,000        

  - วงเงิน (ลานบาท) -              36,400.0000  -              36,400.0000  

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 2                -              -              2                

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 14.00           -              -              14.00           

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 7,500           -              -              7,500           

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,301.8000    -              -              1301.8000

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 255             63               -              318             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 4.60             3.00             -              7.60             

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 586,632        195,000        -              781,632        

  - วงเงิน (ลานบาท) 4,459.3000    1,317.7300    -              5,777.0300    

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 257             64               -              321             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 18.60           3.00            -              21.60           

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 594,132        195,000        -              789,132        

  - วงเงิน (ลานบาท) 5,761.1000    37,717.7300  -              43,478.8300  

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป

 

 

จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 เปน
จํานวน 209  และ 84 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บนํ้า มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร 
สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนนํ้าและนํ้าทวม 
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ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท จําแนกตามยุทธศาสตรนํ้า 

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

ขนาดใหญ -                    -            1.00           36,400.00    1.00           36,400.00       

ขนาดกลาง 2.00                   1,301.80      -            -            2.00           1,301.80        

ขนาดเล็ก 207.00                3,683.04      83.00          2,429.94      290.00        6,112.98        

รวม 209.00                4,984.84      84.00          38,829.94    293.00        43,814.78       

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรที่ 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)
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 ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 คลองระบายน้ําหลาก ชัยนาท-ปาสัก วัดโคก มโนรมย 110,000 - 2564 2568 36,400.0000         

2 อางเก็บน้ําหวยหนองโรง กะบกเตี้ย เนินขาม 5,000       14.00          2558 2565 1,243.0000          

3

ระบบกระจายน้ําพรอมอาคารประกอบ 

โครงการสถานีสูบน้ําอูตะเภา-ไรพัฒนา

(สวนขยาย) จังหวัดชัยนาท
ไรพัฒนา มโนรมย 2,500       - 2561 2561 58.8000               

รวม 117,500 14.00          37,701.8000        

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง

 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท 
พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1
(1.8.2) บํารุงรักษาหัวงาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ
วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.2729

2

(1.8.3) บํารุงรักษาคลองสงน้ําสายใหญ โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท

 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.4932

3
(1.8.4) บริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย

 ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ
วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 1.0960

4

(1.8.5) บํารุงรักษาคลองสงน้ําสายซอย โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท

 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 1.1511

5

(1.82.1)  กําจัดวัชพืชในคลองสงน้ําในเขตโครงการ โครงการสง

น้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัด

ชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 1.1500

6

(1.107)  บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย ตําบลหนองหมอ อําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    -   2561 2561 0.8620

7
คาบํารุงรักษาและบริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2562 2562 4.0000

8 คากําจัดวัชพืช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย  -    - 2562 2562 4.0000

9
คาบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    -   2562 2562 2.0780

10
คาบํารุงรักษาและบริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2563 2563 4.0000

11 คากําจัดวัชพืช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย  -    - 2563 2563 4.0000

12
คาบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    -   2563 2563 2.0780

13
คาบํารุงรักษาและบริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2564 2564 4.0000

14 คากําจัดวัชพืช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย  -    - 2564 2564 4.0000

15
คาบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    -   2564 2564 2.0780

ที่ ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จป กอสราง
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 4                                                                                                                                   
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                         แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

16
คาบํารุงรักษาและบริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2565 2565 4.0000

17 คากําจัดวัชพืช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย  -    - 2565 2565 4.0000

18
คาบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    -   2565 2565 2.0780

19
คาบํารุงรักษาและบริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2566 2566 4.0000

20 คากําจัดวัชพืช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย  -    - 2566 2566 4.0000

21
คาบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    -   2566 2566 2.0780

22
คาบํารุงรักษาและบริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2567 2567 4.0000

23 คากําจัดวัชพืช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย  -    - 2567 2567 4.0000

24
คาบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    -   2567 2567 2.0780

25
คาบํารุงรักษาและบริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2568 2568 4.0000

26 คากําจัดวัชพืช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย วัดโคก มโนรมย  -    - 2568 2568 4.0000

27
คาบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    -   2568 2568 2.0780

28 บํารุงรักษาคลองสงน้ําเขตจังหวัดชัยนาท ตลุก สรรพยา  -    -   2561 2561 0.3301

29
ทอระบายน้ํากลางคลองระบายสายใหญชัยนาท -ปาสัก 1 กม.

23+600
ตลุก สรรพยา  -    -   2561 2561 9.8000

30 โรงสูบน้ําทาฉนวน ทาฉนวน มโนรมย  -    -   2562 2562 25.0000

31 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ขวา และอาคารประกอบ ชวงที่ 5 วัดโคก มโนรมย  -    -   2562 2562 12.0000

32 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําธรรมามูล พรอมอาคารประกอบ ชวงที่ 1 ธรรมามูล เมือง  -    - 2562 2562 20.0000

33 ทอระบายน้ํากลางคลองระบายสายใหญบานเหล็ก กม.7+600 วัดโคก มโนรมย  -    -   2562 2562 7.5000

34 โรงสูบน้ํา MC-P2 วัดโคก มโนรมย  -    -   2562 2562 25.0000

35 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 3 ขวา พรอมอาคารประกอบ ชวงที่ 2 เสือโฮก เมือง  -    - 2562 2562 20.0000

36
ประตูระบายน้ํากลางคลองระบายน้ําสายใหญเขาแกว กม.

11+000
ไรพัฒนา มโนรมย  -   2562 2562 15.0000

37 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําธรรมามูล พรอมอาคารประกอบ ชวงที่ 2 ธรรมามูล เมือง  -    - 2563 2563 20.0000

38
โรงสูบน้ําดวยไฟฟาและอาคารประกอบ พรอมดาดคอนกรีต

คลอง 3R-2
อูตะเภา มโนรมย  -    - 2563 2563 30.0000

39
โรงสูบน้ําดวยไฟฟาและอาคารประกอบ พรอมดาดคอนกรีต

คลอง 3R-1
อูตะเภา มโนรมย  -    - 2563 2563 35.0000

40 ดาดคอนกรีตคลอง 4R พรอมอาคารประกอบ เสือโฮก เมือง  -    - 2563 2563 25.0000

41 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําธรรมามูล พรอมอาคารประกอบ ชวงที่ 3 ธรรมามูล เมือง  -    - 2564 2564 20.0000

42 ประตูระบายน้ํามโนรมย 2 วัดโคก มโนรมย  -    - 2564 2564 80.0000

43 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําธรรมามูล พรอมอาคารประกอบ ชวงที่ 4 ธรรมามูล เมือง  -    - 2565 2565 30.0000

44
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ

 ระยะที่ 1
ตลุก สรรพยา  -    -   2561 2561 20.0000

45 ปรับปรุงคลองบางไกเถื่อน พรอมอาคารประกอบ ตลุก สรรพยา  -    -   2561 2561 3.5000

46
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ซาย พรอมอาคารประกอบ 

ระยะที่ 2

หาดอาษา

,เขาแกว
สรรพยา  -    -   2562 2562 38.0000

47 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองระบายใหญ ชัยนาท-ปาสัก 2 ตลุก สรรพยา  -    -   2562 2562 20.0000

48 ปรับปรุงคลองระบายชัยนาท-ปาสัก 1  พรอมอาคารประกอบ บานกลวย เมือง  -    -   2565 2565 20.0000

49
ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท -ปาสัก 1  พรอมอาคาร

ประกอบ
ตลุก สรรพยา  -    -   2565 2565 15.0000

50
ปรับปรุงคลองระบายใหญชัยนาท-ปาสัก 2  พรอมอาคาร

ประกอบ
ตลุก สรรพยา  -    -   2566 2566 35.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 4                                                                                                                                   
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                         แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท  (ตอ) 
พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

51

(1.191.1609)  ซอมแซม Transittion ทรบ.กลางคลองระบาย 

D.02 กม.0+000 และ กม.2+500 โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย ตําบลคุงสําเภา อําเภอมโนรมย จังหวัด

ชัยนาท 1 รายการ

คุงสําเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5000

52

(1.191.1610)  ซอมแซมคลองสงน้ํา MC-P2 กม.4+500-กม.

7+695 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลคุงสําเภา 

อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

คุงสําเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.6000

53

(1.191.1611)  ซอมแซมคลองสงน้ํา 2ซาย-1ขวา ชัยนาท -ปา

สัก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลคุงสําเภา 

อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

คุงสําเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.7000

54

(1.191.1654)  ซอมแซมคลองสงน้ํา 3ขวา ชัยนาท -ปาสัก 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลตลุก อําเภอสรรพ

ยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

ตลุก สรรพยา  -    - 2561 2561 0.4000

55

(1.191.1655)  ซอมแซมคูสงน้ํา คลองสงน้ํา 3ขวา โครงการสง

น้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท 1 รายการ

ตลุก สรรพยา  -    - 2561 2561 0.7000

56

(1.191.1667)  ซอมแซมคลองสงน้ํา LMC-P1 กม.

0+000-4+820 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบล

ทาฉนวน อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

ทาฉนวน มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5000

57

(1.191.1668)  ซอมแซมคลอง 1 ขวาบานเหล็ก โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษามโนรมย ตําบลทาฉนวน อําเภอมโนรมย จังหวัด

ชัยนาท 1 รายการ

ทาฉนวน มโนรมย  -    - 2561 2561 0.8000

58

(1.191.1677)  ซอมแซมอาคารสงน้ําคลองสงน้ําธรรมามูล 

จํานวน 4 แหง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบล

ธรรมามูล อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

ธรรมามูล เมือง  -    - 2561 2561 0.8000

59

(1.191.1713)  ซอมแซม Transittion ทรบ.กลางคลองสงน้ํา

ธรรมามูล กม. 13+300 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย 

ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

บานกลวย เมือง  -    - 2561 2561 0.4000

60

(1.191.1714)  ซอมแซมอาคาร ทรบ.ปลายคลองสงน้ําธรรมา

มูล กม. 15+800 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบล

บานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

บานกลวย เมือง  -    - 2561 2561 0.4000

61

(1.191.1817)  ซอมแซมเครื่องกวานและบานระบายน้ําในเขต

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.3000

62

(1.191.1818)  ซอมแซมคลองระบาย 1ขวา-1ซาย ชัยนาท -ปา

สัก1 กม.6+000-8+000 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย

 ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.4000

63

(1.191.1819)  ซอมแซม Transition ทอสงน้ําเขานาคลอง 1

ซาย-1ขวา ชัยนาท -ปาสัก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5000

64

(1.191.1820)  ซอมแซมระบบระบายน้ําภายในโครงการ 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5000

65

(1.191.1821)  ซอมแซม Transittion หนา-ทาย ปตน.มโนรมย

 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.6000

66

(1.191.1822)  ซอมแซม หินเรียงหนา-ทาย ปตร.มโนรมย 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.8000

67

(1.191.1823)  ซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

สงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย 

จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 1.0000

68

(1.191.1824)  ซอมแซมเครื่องสูบน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก อําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 1.5000

69

(1.191.1827)  ซอมแซมคลองสงน้ํา 1R-5L-RMC-P1 กม.

0+000-2+320 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบล

ศิลาดาน อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

ศิลาดาน มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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70

(1.191.1841)  ซอมแซมคลองสงน้ํา 4ขวา ชัยนาท -ปาสัก 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลเสือโฮก อําเภอ

เมือง จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

เสือโฮก เมือง  -    - 2561 2561 0.7000

71

(1.191.1889)  ซอมแซมคูสงน้ํา คลอง 2ขวา จํานวน 3 แหง 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลหางน้ําสาคร 

อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

หางน้ํา

สาคร
มโนรมย  -    - 2561 2561 1.2000

72

(1.191.1890)  ซอมแซม Transittion ปตร.ทาอู โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษามโนรมย ตําบลอูตะเภา อําเภอมโนรมย จังหวัด

ชัยนาท 1 รายการ

อูตะเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.3000

73

(1.191.1891)  ซอมแซมคูสงน้ํา 2ซาย คลอง 3ขวา2 กม.

0+000-กม.0+800 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย 

ตําบลอูตะเภา อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

อูตะเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.7000

74

(1.191.1892) ซอมแซมคันคลองระบายน้ํา 1ซาย ชัยนาท -ปา

สัก1 กม.2+000-กม.3+470 (ฝงขวา) ตําบลหางน้ําสาคร 

อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

หางน้ํา

สาคร
มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5900

75

(1.191.1893) ซอมแซมคันคลองสงน้ํา 3ขวา กม.6+800-กม.

9+360 (ฝงซาย) ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 

รายการ

ตลุก สรรพยา  -    - 2561 2561 0.9600

76

(1.191.1895) ซอมแซมคันคลองสงน้ํา 2ซาย-1ขวา กม.

1+000-กม.3+000 (ฝงซาย) ตําบลคุงสําเภา อําเภอมโนรมย 

จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

คุงสําเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5000

77

(1.191.1896) ซอมแซมคันคลองสงน้ํา 1ขวา กม.1+200-กม.

3+000 (ฝงขวา) ตําบลคุงสําเภา อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท

 1 รายการ

คุงสําเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5900

78

(1.191.1897) ซอมแซมคลองสงน้ํา 3ขวา1 กม.0+800-กม.

2+400 (ฝงขวา) ตําบลหางน้ําสาคร อําเภอมโนรมย จังหวัด

ชัยนาท 1 รายการ

หางน้ํา

สาคร
มโนรมย  -    - 2561 2561 0.5000

79

(1.192.73) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจางเหมา คลองแยกคลอง

ระบาย D.01 จํานวน 6 สาย โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย ตําบลทาฉนวน อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 

รายการ

ทาฉนวน มโนรมย  -    - 2561 2561 0.6550

80

(1.193.61) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองสงน้ํา 

RMC-P1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลทาฉนวน

 อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

ทาฉนวน มโนรมย  -    - 2561 2561 0.4270

81

(1.193.65) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองสงน้ํา

บานกลํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลธรรมามูล

 อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

ธรรมามูล เมือง  -    - 2561 2561 0.1680

82

(1.193.75) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองสงน้ํา 1

ขวา ชัยนาท -ปาสัก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย 

ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.1440

83

(1.193.76) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองสงน้ํา 

MC-P2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลวัดโคก 

อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

วัดโคก มโนรมย  -    - 2561 2561 0.2300

84

(1.193.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองสงน้ํา 4

ขวา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย ตําบลเสือโฮก 

อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

เสือโฮก เมือง  -    - 2561 2561 0.1530

85

(1.193.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองสงน้ํา 

3R-2 ชัยนาท-ปาสัก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย 

ตําบลอูตะเภา อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 1 รายการ

อูตะเภา มโนรมย  -    - 2561 2561 0.0750

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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86
ซอมแซมคลองสงน้ํา 1ซาย 2ขวา พรอมอาคารประกอบ  

(package)
วัดโคก มโนรมย  -   2562 2562 12.0000

87
คาซอมแซมโครงการชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2562 2562 30.0000

88
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2562 2562 5.0000

89
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด จางเหมา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2562 2562 10.0000

90
คาขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2563 2563 2.0000

91 ซอมแซมคลองสงน้ํา 5ขวา พรอมอาคารประกอบ  (package) เสือโฮก เมือง  -   2563 2563 12.0000

92
คาซอมแซมโครงการชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2563 2563 30.0000

93
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2563 2563 8.0000

94
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด จางเหมา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2563 2563 10.0000

95
คาขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2563 2563 4.0000

96
คาซอมแซมโครงการชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2564 2564 30.0000

97
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2564 2564 8.0000

98
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด จางเหมา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2564 2564 10.0000

99
คาขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2564 2564 4.0000

100
คาซอมแซมโครงการชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2565 2565 30.0000

101
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2565 2565 8.0000

102
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด จางเหมา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2565 2565 10.0000

103
คาขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2565 2565 4.0000

104 ซอมแซมคลองสงน้ํา MC-P2 พรอมอาคารประกอบ  (package) วัดโคก มโนรมย  -   2566 2566 12.0000

105
คาซอมแซมโครงการชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2566 2566 30.0000

106
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2566 2566 8.0000

107
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด จางเหมา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2566 2566 10.0000

108
คาขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2566 2566 4.0000

109 ซอมแซมคลองสงน้ํา RMC-P1 พรอมอาคารประกอบ (package) ทาฉนวน มโนรมย  -   2567 2567 12.0000

110
คาซอมแซมโครงการชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2567 2567 30.0000

111
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2567 2567 8.0000

112
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด จางเหมา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2567 2567 10.0000

113
คาขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2567 2567 4.0000

114 ซอมแซมคลองสงน้ํา 1ขวา พรอมอาคารประกอบ  (package) วัดโคก มโนรมย  -   2568 2568 12.0000

115
คาซอมแซมโครงการชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

มโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2568 2568 30.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 4                                                                                                                                   
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                         แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

116
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2568 2568 8.0000

117
คาขุดลอกคลองโดยรถขุด จางเหมา โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2568 2568 10.0000

118
คาขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษามโนรมย
วัดโคก มโนรมย  -    - 2568 2568 4.0000

119 ซอม ทรบ.ปลายคลองสงน้ํา 1 ซาย ตลุก สรรพยา  -    -   2561 2561 0.3400

120 ซอมทอสงน้ําเขานาคลองสงน้ํา 1 ซาย กม.0+560 ฝงซาย ตลุก สรรพยา  -    -   2561 2561 0.2800

121 ซอมทอสงน้ําเขานาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝงซาย กม.18+020

โพ

นางดํา

ออก

สรรพยา  -    -   2561 2561 0.2800

122 ซอมทอสงน้ําเขานาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝงซาย กม.19+900

โพ

นางดํา

ออก

สรรพยา  -    -   2561 2561 0.2800

123 ซอมทอสงน้ําเขานาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝงซาย กม.22+500

โพ

นางดํา

ออก

สรรพยา  -    -   2561 2561 0.2800

124 ซอมเครื่องกวานบานระบายในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 บานกลวย เมือง  -    -   2561 2561 0.1500

125
ซอมทอระบายน้ํา คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท -ปาสัก 2 กม.

6+000 ฝงซาย
เขาแกว สรรพยา  -    -   2561 2561 0.3400

126
ซอมทอระบายน้ํา คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท -ปาสัก 2 กม.

7+000 ฝงขวา

โพ

นางดํา

ออก

สรรพยา  -    -   2561 2561 0.3400

127
ซอมทอระบายน้ํา คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท -ปาสัก 2 กม.

6+000 ฝงขวา

โพ

นางดํา

ออก

สรรพยา  -    -   2561 2561 0.3400

128
ซอมคันคลองสงน้ําชัยนาท-อยุธยา ฝงซาย กม.17+500 ถึงกม.

26+500 เปนชวงๆ

โพ

นางดํา

ออก

สรรพยา  -    -   2562 2562 30.0000

129 แกมลิงลําบานหนอง ตลุก สรรพยา  -    2.00 2562 2562 16.0000

130
ปรับปรุงคันคลองชัยนาท ปาสัก กม.12+000 - กม.18+500  

(ฝงขวา)

หางน้ํา

สาคร
มโนรมย  -    -   2561 2561 30.0000

131
ปรับปรุงคลองชัยนาท ปาสัก กม.12+000 - กม.18+500 และ 

กม.28+000 - กม.45+000 (ฝงซาย)

หางน้ํา

สาคร
มโนรมย  -    -   2561 2561 77.0000

132
ปรับปรุงคันกั้นน้ําเล็กชวงวัดหัวยาง-วัดโรงชาง กม.3+000-กม.

3+200
ทาฉนวน มโนรมย  -    -   2562 2562 35.0000

133 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาคลองชัยนาท-ปาสัก (ฝงซาย) กม.25+500 เสือโฮก เมือง  -    -   2562 2562 31.5000

134 อาคารปองกันตลิ่งทาย ทรบ.บางโพ ตลุก สรรพยา  -    -   2562 2562 30.0000

135
ปรับปรุงคันกั้นน้ําเล็กชวงวัดใหญ-ถนนพหลโยธิน กม.7+400-

กม.7+600
ศิลาดาน มโนรมย  -    -   2562 2562 25.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 4                                                                                                                                   
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                         แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

136
ปรับปรุงคันกั้นน้ําเล็กเลียบแมน้ําเจาพระยาฝงซาย กม.2+480-

กม.2+660
มโนรมย มโนรมย  -    -   2563 2563 30.0000

137
ปรับปรุงคันกั้นน้ําเล็กชวงวัดใหญ-ถนนพหลโยธิน กม.2+800-

กม.3+000
ศิลาดาน มโนรมย  -    -   2563 2563 30.0000

138 ปรับปรุงขยายเขตระบบประปา บางหลวง สรรพยา  -  - 2560 2560 4.0000

139
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาคลองสงน้ําสายใหญระหาน พรอมอาคาร

ประกอบ
ทาชัย เมืองชัยนาท        7,400.00             -   2561 2561 50.0000

140
ปรับปรุงประตูระบายน้ํากลางคลองมะขามเฒา-อูทอง กม.

33+732
บานเชี่ยน หันคา        4,689.00             -   2561 2561 7.5000

141 คันคลองสงน้ํา 2 ซาย ม.- อ. ( ฝงขวา) หันคา หันคา  - 2561 2561 10.0000

142
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา   1  ขวา - 1 ซายระหาน พรอม

อาคารประกอบ
ทาชัย เมือง        3,500.00             -   2561 2561 25.0000

143
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ซาย-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 

1)

แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี  - 2561 2561 25.6400

144 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 4ซาย-2ซาย บรมธาตุ โพงาม สรรคบุรี  - 2561 2561 25.9680

145 ปรับปรุงประตูเรือสัญจร บางหลวง สรรพยา  -  - 2560 2561 22.2997

146
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคาร

ประกอบ (ชวงที่ 5)
วังไกเถื่อน หันคา       48,475.00  - 2561 2561 15.4000

147

ปรับปรุงสถานีสูบน้ําพรอมระบบสงน้ําคลองขนานคลองมะขาม

เฒา-อูทอง ระยะ 2 โครงการกอสราง สํานักชลประทานที่ 12 

จังหวัดชัยนาท

มะขาม

เฒา,

หนอง

นอย,

หนองแซง

,หันคา

วัดสิงห,หัน

คา และ 

เดิมบาง

นางบวช

            -   2558 2560 84.1298

148
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย INTERCEPTOR

 DRAIN กม.21+115
หนองแซง หันคา  -  - 2561 2561 6.5000

149 ฝายดงเกนหลวงพรอมระบบสงน้ํา หนองขุน วัดสิงห        2,500.00          0.05 2561 2561 21.5600

150 ระบบระบายน้ําหวยคต - วังหมัน อําเภอหนองมะโมง
หนองมะ

โมง
หนองมะโมง  -             -   2561 2561 39.2000

151 อาคารปองกันการกัดเซาะลําหวยขุนแกว (ฝงขวา) หนองบัว วัดสิงห        3,400.00  - 2563 2563 15.0000

152 อาคารรับน้ํา พรอมรางชักน้ําของแกมลิงดงสมจีน วังหมัน วัดสิงห 2561 2561 10.5500

153 ปรับปรุงสะพานคลองสงน้ํา 1 ซาย กม.5+100 วังไกเถื่อน หันคา  -  - 2562 2562 1.0000

154 ปรับปรุงขยายเขตระบบประปา ระยะที่ 3 บางหลวง สรรพยา  -  - 2561 2561 8.9572

155 ทรบ.หินเรียง วังตะเคียน หนองมะโมง  -  - 2567 2567 15.0000

156
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ขวาพลเทพ พรอมอาคารประกอบ 

(ชวงที่ 3)
หนองนอย วัดสิงห        3,000.00             -   2562 2562 25.0000

157 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ  (ชวงที่ 1)
แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี        9,380.00  - 2562 2562 19.3382

158 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ซาย - 2 ซาย บรมธาตุ (ชวงที่ 2)
หวยกรด

พัฒนา
สรรคบุรี  - 2562 2562 23.7477

159

ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ซายพลเทพ พรอมอาคารประกอบ 

(ชวงที่ 3) กม.8+300 ถึง กม.13+860 ตําบลหวยงู อําเภอหันคา

 จังหวัดชัยนาท

หวยงู หันคา        3,500.00             -   2563 2563 25.0000

160 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 1)
แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี  - 2562 2562 31.9571

161
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 3 ซายระหาน พรอมอาคารประกอบ  

(ชวงที่ 1)
นางลือ เมืองชัยนาท        7,000.00             -   2562 2562 25.0000

162 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 6 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ ดงคอน สรรคบุรี  - 2562 2562 34.1979

163 ปรับปรุงตลิ่งทายเขื่อนเจาพระยา (ฝงซาย) บานตลุก ตลุก สรรพยา  -  - 2561 2561 19.8111

164
ประตูระบายน้ําปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN กม.

33+420
หนองแซง หันคา        1,200.00  - 2562 2562 24.7000

165
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย INTERCEPTOR

 DRAIN กม.25+218
หนองแซง หันคา  -  - 2563 2563 7.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

166 ฝายดอนปอ พรอมระบบสงน้ํา บอแร วัดสิงห        1,800.00          1.00 2564 2564 60.0000

167 ฝายบานบุงฝางพรอมระบบสงน้ํา กะบกเตี้ย เนินขาม          700.00  - 2562 2562 14.5000

168
ฝายหวยบอลึกพรอมระบบสงน้ํา ความยาว 75 เมตร ความสูง 

3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน 600 ไร
วังตะเคียน หนองมะโมง  - 2563 2563 15.0000

169 กอสรางสถานีสูบน้ํา ประตูระบายบางเสวย จังหวัดชัยนาท
โพ

นางดําตก
สรรพยา  - 2562 2562 29.3321

170 ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะคลองบานหนองบัว หนองบัว วัดสิงห        2,100.00  - 2564 2564 18.0000

171

ปรับปรุงประตูระบายน้ําพลเทพ ขนาดบานระบาย 6.50x7.50 

เมตร จํานวน 4 บาน และสวนประกอบอื่น โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาพลเทพ ตําบลหาดทาเสา อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท

หาดทา

เสา
เมืองชัยนาท                -               -   2563 2564 40.0000

172

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองสงน้ํา 2 ซายพลเทพ กิโลเมตร

 6+440 -กม. 9+800 ขนาด 10.00 x 12.00 เมตร จํานวน 3 

แหง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ ตําบลนางลือ อําเภอ

เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2563 2563 9.0000

173

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองสงน้ําสายใหญระหาน กิโลเมตร

 6+100 ขนาด 10.00 x 12.00  เมตร จํานวน 1 แหง 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ ตําบลนางลือ อําเภอเมือง

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2563 2563 3.0000

174

ติดตั้งเครื่องกวาน - บานระบายทอไซฟอนคลองสงน้ํามะขามเฒา

 - อูทอง จํานวน 4 แหง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ 

ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หนองแซง หันคา                -               -   2563 2563 0.9500

175

ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางหัวงาน พื้นที่ 134 ไร ภายใน

บริเวณ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ ตําบลหาดทาเสา 

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

หาดทา

เสา
เมืองชัยนาท                -               -   2563 2563 0.8000

176

ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ขวาพลเทพ พรอมอาคารประกอบ 

(ชวงที่ 4) กม.10+930 ถึง กม.15+000 ตําบลหวยงู อําเภอหัน

คา จังหวัดชัยนาท

หวยงู หันคา                -               -   2563 2563 25.0000

177

ปรับปรุงเครื่องสูบน้ําคลองมะขามเฒา-อูทอง ขนาด 3 ลูกบาศก

เมตร/วินาที จํานวน 4  เครื่อง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพล

เทพ ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท

มะขาม

เฒา
วัดสิงห                -               -   2563 2563 25.0000

178 งานกอสรางสะพานคลองสงน้ํา 2 ซายพลเทพ กม.10+200 นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 10.0000

179 งานกอสรางสะพานคลองสายใหญระหาน กม.6+100 นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 10.0000

180 งานกอสรางสะพาน คลอง ร.4 ข. สุพรรณ 1 กม.11+180 นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 15.0000

181 งานกอสราง ทรบ.คลอง ร.1 ซ. - 4 ข. สุพรรณ 1 กม.4+700 นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 2.0000

182 ทอระบายน้ําคันคลองมะขามเฒา - อูทอง กม.1+650
มะขาม

เฒา
วัดสิงห                -               -   2564 2564 20.0000

183
ปรับปรุงคันคลองระบาย 1ขวามะขามเฒา พรอมอาคารประกอบ

 กม.14+000 - 22+400 (ฝงขวา)
หนองแซง หันคา                -               -   2564 2564 55.0000

184 ประตูระบายน้ํากลางคลองระบายใหญสุพรรณ 1 กม.4+173 นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2565 2565 20.0000

185 งานปรับปรุงคลองบางยายโม พรอมอาคารประกอบ ทาชัย เมืองชัยนาท                -               -   2565 2565 25.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

186
ปรับปรุงระบบสงน้ําคลองสงน้ําสายใหญระหาน พรอมอาคาร

ประกอบ (ชวงที่ 1)
ทาชัย เมืองชัยนาท                -               -   2565 2565 50.0000

187
ปรับปรุงคันคลองระบาย 1ขวามะขามเฒา พรอมอาคารประกอบ

 กม.14+000 - 22+400 (ฝงซาย)
หันคา หันคา                -               -   2565 2565 60.0000

188
ปรับปรุงระบบสงน้ําคลองสงน้ําสายใหญระหานพรอมอาคาร

ประกอบ (ชวงที่ 2)
นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2565 2565 50.0000

189 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําบานทาไม พรอมอาคารประกอบ
หาดทา

เสา
เมืองชัยนาท                -               -   2565 2565 15.0000

190
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ซายพลเทพ พรอมอาคารประกอบ 

(ชวงที่ 4)
นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 25.0000

191 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ซายระหาน พรอมอาคารประกอบ นางลือ เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 18.0000

192 งานอาคารบังคับน้ําบึงระเม็ง ทาชัย เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 30.0000

193
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคาร

ประกอบ (ชวงที่ 5)
วังไกเถื่อน หันคา                -               -   2561 2561 15.4000

194 คันคลองสงน้ํา 2 ซาย ม.- อ. ( ฝงขวา) หันคา หันคา                -               -   2561 2561 10.0000

195

ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย มะขามเฒา-อูทอง

 พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 4) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ทาโบสถ

บานเชี่ยน หันคา                -               -   2563 2563 25.0000

196
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองสงน้ํา 1 ซาย โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาทาโบสถ
วังไกเถื่อน หันคา                -               -   2563 2563 15.0000

197 ปรับปรุงบอยืมฝงขวา มะขามเฒา-อูทอง บานเชี่ยน หันคา                -               -   2564 2564 20.0000

198 ปรับปรุงคลองระบาย ร.3ข-1ข มะขามเฒา หันคา หันคา                -               -   2564 2564 15.0000

199
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย มะขามเฒา-อูทอง

 พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 5)
บานเชี่ยน หันคา                -               -   2564 2564 20.0000

200 ปรับปรุงคลองระบาย ร สามชุก 1 บานเชี่ยน หันคา                -               -   2564 2564 10.0000

201 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 2 ซาย มะขามเฒา-อูทอง หันคา หันคา                -               -   2564 2564 5.0000

202
ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคาร

ประกอบ (ชวงที่ 6)
วังไกเถื่อน หันคา                -               -   2565 2565 20.0000

203
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 1 ขวา พรอมอาคาร

ประกอบ

สามงาม

ทาโบสถ
หันคา                -               -   2565 2565 20.0000

204
คันบอยืมฝงขวา คลองมะขามเฒา-อูทอง กม.37+600 - กม. 

40+000
บานเชี่ยน หันคา                -               -   2565 2565 3.0000

205
ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคาร

ประกอบ (ชวงที่ 8)
วังไกเถื่อน หันคา                -               -   2564 2564 20.0000

206 คลองระบาย ร.2 ขวา มะขามเฒา พรอมอาคารประกอบ บานเชี่ยน หันคา                -               -   2566 2566 20.0000

207 ทอระบายน้ําบอยืมฝงขวา  รวม  19  แหง หันคา หันคา                -               -   2566 2566 45.0000

208 คันกั้นน้ําบึงกระจับใหญ พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 2 ) หันคา หันคา                -               -   2566 2566 15.0000

209 คันกั้นน้ําบึงกระจับใหญ พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 1 ) หันคา หันคา                -               -   2566 2566 15.0000

210
คันกั้นน้ําคลองระบาย ร.2 ขวา มะขามเฒา พรอมอาคาร

ประกอบ
บานเชี่ยน หันคา                -               -   2567 2567 20.0000

211 ปรับปรุงสะพานคลองสงน้ํา 1 ซาย กม.5+100 วังไกเถื่อน หันคา                -               -   2567 2567 1.0000

212 อาคารปองกันตลิ่งริมแมน้ําเจาพระยา ทาชัย เมืองชัยนาท        3,500.00             -   2563 2563 40.0000

213 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ํานอย หมู 4 ตําบลชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท        3,500.00             -   2563 2563 35.0000

214
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 4ขวา-1ขวา บรมธาตุ  (ชวงที่

 1)
ดงคอน สรรคบุรี       11,000.00             -   2563 2563 30.0000

215 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 3ซาย-2ซาย บรมธาตุ เที่ยงแท สรรคบุรี       12,000.00             -   2563 2563 31.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

216 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2ซาย-2ซาย บรมธาตุ ชัยนาท เมืองชัยนาท       10,000.00             -   2563 2563 30.0000

217 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2ซาย-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 1) ดงคอน สรรคบุรี       10,200.00             -   2563 2563 35.0000

218
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ซาย-2ซาย บรมธาตุ (ชวงที่ 

1)
หวยกรด สรรคบุรี       10,000.00             -   2563 2563 15.0000

219
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ซาย-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 

2)

แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี       20,000.00             -   2563 2563 35.0000

220 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ขวา-1ซาย พรอมอาคารประกอบ บางหลวง สรรพยา       12,000.00             -   2563 2563 5.0000

221
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ขวา-1ขวา  บรมธาตุ (ชวงที่

 2)

แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี        9,380.00             -   2563 2563 35.0000

222 คันกั้นน้ําคลองระบาย 3ซาย สุพรรณ2 ดงคอน สรรคบุรี       10,000.00             -   2563 2563 25.0000

223 คันกั้นน้ําคลองระบาย 4ซาย สุพรรณ2 บางขุด สรรคบุรี       12,000.00             -   2563 2563 35.0000

224
ประตูระบายน้ํากลางคลองระบาย 1ขวา แมน้ํานอย 2 กม.

10+800 พรอมคันกั้นน้ํา
โพงาม สรรคบุรี       18,000.00             -   2563 2563 25.0000

225
โครงการปองกันอุทกภัยเกษตรแปลงใหญ คลองระบาย 4ซาย 

สุพรรณ2
ดงคอน สรรคบุรี       15,000.00             -   2563 2563 25.0000

226
ปรับปรุงคันกั้นน้ําที่คลองระบายใหญ สุพรรณ2 บรมธาตุ จ.

ชัยนาท
ดงคอน สรรคบุรี        2,200.00             -   2563 2563 36.7600

227
ปรับปรุงคันกั้นน้ําที่คลองระบายใหญ สุพรรณ1 บรมธาตุ จ.

ชัยนาท

แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี        2,100.00             -   2563 2563 34.6400

228
ปรับปรุงคันกั้นน้ําที่คลองระบายใหญ แมน้ํานอย 1 บรมธาตุ จ.

ชัยนาท

โพ

นางดําตก
สรรพยา        2,000.00             -   2563 2563 22.2000

229 ประตูระบายน้ําบางบุง พรอมอาคารประกอบ
โพ

นางดําตก
สรรพยา       10,000.00             -   2563 2563 35.0000

230
ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําปลายคลองระบาย 1ขวา-4ซาย 

สุพรรณ2
ดงคอน สรรคบุรี       15,000.00             -   2564 2564 20.0000

231 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองระบาย 4ซาย สุพรรณ2 บางขุด สรรคบุรี       12,000.00             -   2564 2564 25.0000

232 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 5ขวา-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 1) ดงคอน สรรคบุรี        7,600.00             -   2564 2564 15.0000

233 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 4ขวา-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 2) ดงคอน สรรคบุรี       17,036.00             -   2564 2564 30.0000

234 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 3ซาย-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 1) ดงคอน สรรคบุรี       10,200.00             -   2564 2564 25.0000

235
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 3ขวา-1ขวา (สนับสนุนพื้นที่เกษตร

แปลงใหญวัดกําแพง)

แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี       15,000.00             -   2564 2564 30.0000

236 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ซาย- 4ขวา-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 2) ดงคอน สรรคบุรี        9,436.00             -   2564 2564 10.0000

237 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ซาย- 4ขวา-1ขวา บรมธาตุ (ชวงที่ 1) ดงคอน สรรคบุรี        9,436.00             -   2564 2564 20.0000

238 ปรับปรุงคันกั้นน้ําคลองระบายใหญ 2 ขวา แมน้ํานอย 1 หวยกรด สรรคบุรี       10,000.00             -   2564 2564 25.0000

239 คันกั้นน้ําคลองระบายใหญ 1 ขวา แมน้ํานอย 2
หวยกรด

พัฒนา
สรรคบุรี       10,000.00             -   2564 2564 25.0000

240
ปรับปรุงเกียรมอเตอรพรอมอาคารประกอบ ปตร.ปลายคลอง 

(ถ้ําเข)
วังไกเถื่อน หันคา                -               -   2564 2564 2.5000

241
ปรับปรุงเกียรมอเตอรพรอมอาคารประกอบ ปตร.กลางคลอง

ระบายใหญ สุพรรณ 1

แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี                -               -   2564 2564 2.5000

242 ประตูระบายน้ําปลายคลองบางบุง พรอมอาคารประกอบ
โพ

นางดําตก
สรรพยา       10,000.00             -   2564 2564 30.0000

243 ประตูระบายน้ําบางเสวย พรอมอาคารประกอบ
โพ

นางดําตก
สรรพยา       10,000.00             -   2564 2564 35.0000

244 ประตูระบายน้ํา บางสารวัตร พรอมอาคารประกอบ
โพ

นางดําตก
สรรพยา       10,000.00             -   2564 2564 30.0000

245 สถานีสูบน้ําบางสารวัตร
โพ

นางดําตก
สรรพยา        3,000.00             -   2565 2565 35.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

246 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ประตูระบายน้ําบางบุง
โพ

นางดําตก
สรรพยา        3,000.00             -   2565 2565 35.0000

247 สถานนีสูบน้ําดวยไฟฟาที่ตําบลดอนกํา ดอนกํา สรรคบุรี       15,000.00             -   2565 2565 25.0000

248 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําปลายคลองระบาย 2ซาย สุพรรณ2 ดงคอน สรรคบุรี       20,000.00             -   2565 2565 25.0000

249 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองระบายใหญ สุพรรณ2 ดงคอน สรรคบุรี        3,000.00             -   2565 2565 25.0000

250 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองระบายใหญ สุพรรณ1 ชัยนาท เมืองชัยนาท       12,000.00             -   2565 2565 20.0000

251 ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงคอน ดงคอน สรรคบุรี       12,000.00             -   2565 2565 5.0000

252 ปรับปรุงทางผันน้ําลําหวยงู
หวยกรด

พัฒนา
สรรคบุรี        3,000.00             -   2565 2565 30.0000

253 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ซาย-1ซาย-2ซาย บรมธาตุ หวยกรด สรรคบุรี       10,000.00             -   2565 2565 30.0000

254 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ขวา-1ซาย-2ซาย บรมธาตุ
หวยกรด

พัฒนา
สรรคบุรี       10,000.00             -   2565 2565 30.0000

255 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 2ซาย-1ขวา ดงคอน สรรคบุรี       20,000.00             -   2565 2565 35.0000

256 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 1ซาย-4ขวา-1ขวา ดงคอน สรรคบุรี       12,000.00             -   2565 2565 25.0000

257 ปรับปรุงคันกั้นน้ําคลองระบายใหญสุพรรณ1 ชัยนาท เมืองชัยนาท       15,000.00             -   2565 2565 50.0000

258 แกมลิงบานใหญพรอมอาคารบังคับน้ํา ดอนกํา สรรคบุรี       11,000.00          0.10 2565 2565 10.0000

259 โครงการปรับปรุงคลองสงน้ํา 1ขวา บรมธาตุ ดงคอน สรรคบุรี       18,000.00             -   2565 2565 25.0000

260 แกมลิงหนองหลวงพรอมอาคารประกอบ
หวยกรด

พัฒนา
สรรคบุรี        1,200.00          0.30 2565 2565 30.0000

261 แกมลิงหนองระหารพรอมอาคารประกอบ สรรพยา สรรพยา        1,200.00          0.30 2565 2565 30.0000

262 แกมลิงบึงระหารไกล วังไกเถื่อน หันคา        1,000.00          0.10 2566 2566 10.0000

263 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบทอสงน้ํา บานใหญ บางขุด สรรคบุรี        2,000.00             -   2566 2566 35.0000

264 แกมลิงบานวัดกําแพงพรอมอาคารประกอบ
แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี       15,000.00          0.50 2566 2566 35.0000

265 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 1ซาย บรมธาตุ จ .ชัยนาท (ชวงที่ 2)
โพ

นางดําตก
สรรพยา       40,000.00             -   2567 2567 90.0000

266 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 1ซาย บรมธาตุ จ .ชัยนาท (ชวงที่ 1) สรรพยา สรรพยา       50,000.00             -   2567 2567 100.0000

267 แกมลิงบึงออพรอมปรับปรุงอาคารประกอบ ชัยนาท เมืองชัยนาท       15,000.00          0.40 2567 2567 30.0000

268 แกมลิงบึงระหารใหญพรอมปรับปรุงอาคารประกอบ วังไกเถื่อน หันคา       15,000.00          0.40 2567 2567 30.0000

269 แกมลิงบึงระหารบัวพรอมปรับปรุงอาคารประกอบ ชัยนาท เมืองชัยนาท       15,000.00          0.40 2567 2567 30.0000

270 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมระบบทอสงน้ํา บานทาขลาย บางขุด สรรคบุรี       12,000.00          0.40 2568 2568 35.0000

271 แกมลิงบานบึงน้ําเขียวพรอมอาคารประกอบ ชัยนาท เมืองชัยนาท       15,000.00          0.40 2568 2568 30.0000

272 แกมลิงบานบอสี่เหลี่ยมพรอมอาคารประกอบ
แพรกศรี

ราชา
สรรคบุรี       15,000.00          0.40 2568 2568 35.0000

273 คันกั้นน้ําเพื่อปองกันอุทกภัย เขตจังหวัดชัยนาท แหงที่ 1
โพ

นางดําตก
สรรพยา                -               -   2568 2568 17.0000

274
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองสงน้ํา 1 ซาย กม.

1+465 จํานวน 1 แหง
โพงาม สรรคบุรี                -               -   2566 2566 2.0000

275
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ซาย - 1 ซาย พรอมอาคาร

ประกอบ จํานวน 1 สาย
โพงาม สรรคบุรี                -               -   2564 2564 35.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

276
ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองสงน้ํา 1 ซาย กม.1+080 

จํานวน 1 แหง
โพงาม สรรคบุรี                -               -   2565 2565 3.0000

277
ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองสงน้ํา 1 ซาย - 1 ซาย กม.

3+040  จํานวน 1 แหง
โพงาม สรรคบุรี                -               -   2566 2566 3.0000

278
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บางตาชื่น จํานวน 1 

แหง
โพงาม สรรคบุรี                -               -   2564 2564 30.0000

279 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ํานอย หมู 7 โพงาม โพงาม สรรคบุรี                -               -   2566 2566 30.0000

280 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ํานอย หมู 11 โพงาม โพงาม สรรคบุรี                -               -   2567 2567 32.0000

281 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ํานอย หมู 6 โพงาม โพงาม สรรคบุรี                -               -   2567 2567 30.0000

282 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ํานอย หมู 8 โพงาม โพงาม สรรคบุรี                -               -   2568 2568 30.0000

283 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ํานอย หมู 10 โพงาม โพงาม สรรคบุรี                -               -   2568 2568 30.0000

284
ปรับปรุงโรงจอดรถโครงการฯเจาพระยา พื้นที่ไมนอยกวา 1,000

 ตารางเมตร
บางหลวง สรรพยา                -               -   2563 2563 2.0000

285
ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดกําลังการผลิตไมนอยกวา 20

 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง บริเวณบานพักรับรองเขื่อนเจาพระยา
บางหลวง สรรพยา                -               -   2563 2563 4.0000

286
ปรับปรุงบานพักขาราชการ ระดับ 1 - 2 สูง 2 ชั้น พื้นที่ไมนอย

กวา 128 ตารางเมตร
บางหลวง สรรพยา                -               -   2563 2563 4.0000

287
ปรับปรุงบานพักขาราชการ ระดับ 5 - 6 สูง 2 ชั้น พื้นที่ไมนอย

กวา 87  ตารางเมตร
บางหลวง สรรพยา                -               -   2563 2563 4.0000

288
ปรับปรุงบานพักคนงาน 8 ครอบครัว พื้นที่ไมนอยกวา 450 

ตารางเมตร
บางหลวง สรรพยา                -               -   2563 2563 3.5000

289
ปรับปรุงติดตั้งทุนลอยน้ํากันวัชพืช พรอมอาคารประกอบ ความ

ยาวไมนอยกวา 400 เมตร
บางหลวง สรรพยา                -               -   2563 2563 30.0000

290 ปรับปรุงขยายเขตระบบประปา ระยะที่ 4 บางหลวง สรรพยา                -               -   2564 2564 10.0000

291 ปรับปรุงบานพักขาราชการ ระดับ 1 - 2 จํานวน 2 หลัง บางหลวง สรรพยา                -               -   2564 2564 4.0000

292 ปรับปรุงบานพักขาราชการ ระดับ 5 - 6 จํานวน 2 หลัง บางหลวง สรรพยา                -               -   2564 2564 4.0000

293 ปรับปรุงบานพักคนงาน 8 ครอบครัว จํานวน 2 หลัง บางหลวง สรรพยา                -               -   2564 2564 7.0000

294 อาคารปองกันตลิ่งชุมชนบานทาน บางหลวง สรรพยา                -               -   2564 2564 45.0000

295 ปรับปรุงกําแพงกันตลิ่ง (ฝงซาย) ดานเหนือเขื่อนเจาพระยา บานกลวย เมืองชัยนาท                -               -   2565 2565 20.0000

296 ปรับปรุงอาคารโรงเก็บ BULKHEAD GATE บางหลวง สรรพยา                -               -   2564 2564 20.0000

297 ปรับปรุงอาคารที่ทําการ Control House บางหลวง สรรพยา                -               -   2566 2566 17.0000

298 ปรับปรุงรางระบายน้ําบริเวณหัวงานโครงการฯเจาพระยา บางหลวง สรรพยา                -               -   2566 2566 3.0000

299 ปรับปรุงอาคารประกอบเขตคลองทาขาวโพด - บานใหม บานกลวย เมืองชัยนาท                -               -   2564 2564 20.0000

300 อาคารปองกันตลิ่งบานทาทราย บางหลวง สรรพยา                -               -   2567 2567 25.0000

301
ปรับปรุงระบบควบคุมการจัดการน้ําและความปลอดภัยเขื่อน

เจาพระยา
บางหลวง สรรพยา                -               -   2567 2567 30.0000

302 ปรับปรุงอาคารซอมแซมบํารุง โครงการฯ เจาพระยา บางหลวง สรรพยา                -               -   2564 2564 20.0000

303
ปรับปรุงบอยืมและทางเชื่อม (ฝงขวา) คันกั้นน้ําสายเขื่อน

เจาพระยา - ชัยนาท
บานกลวย เมืองชัยนาท                -               -   2568 2568 40.0000

304
ปรับปรุงทอระบายน้ําในเขตคลองทาขาวโพด - วังทอง จํานวน 

5 แหง
บานกลวย เมืองชัยนาท                -               -   2568 2568 18.0000

305
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย INTERCEPTOR

 DRAIN กม.21+115
หนองแซง หันคา                -               -   1 4 4.5200

306
ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN   

ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
หนองแซง หันคา                -               -   1 4 32.0000

307 ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการชลประทานชัยนาท หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 4 10.0000

308
ปรับปรุงคันคลองสายใหญ (ฝงซาย) ตําบลหนองบัว อําเภอวัด

สิงห จังหวัดชัยนาท
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 4 9.9500

309
ปรับปรุงถนนอางเก็บน้ําเขาแหลม ตําบลไรพัฒนา อําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท
ไรพัฒนา มโนรมย                -               -   1 4 9.7600

310
ปรับปรุงคันคลอง INTERCEPTOR DRAIN ฝงขวา ต.หนองแซง 

อ.หันคา จ.ชัยนาท
หนองแซง หันคา                -               -   1 2 10.0000

311
ปรับปรุงคันกั้นน้ําฝงขวา คลองกระทง ต.หนองบัว อ.วัดสิงห จ.

ชัยนาท
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 4 24.5000

312
ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะลําหวยขุนแกว (ฝงขวา) ต.

หนองบัว อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 3 15.0000

313 ปรับปรุงอาคารสํานักงานโครงการชลประทานชัยนาท หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 4 20.0000

314
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย INTERCEPTOR

 DRAIN กม.25+218 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
หนองแซง หันคา                -               -   1 4 7.0000

315
ปรับปรุงคันคลอง HUAI TANODE DRAIN ตําบลสามงามทา

โบสถ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

สามงาม

ทาโบสถ
หันคา                -               -   1 4 9.9850

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ

 

 
สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  

4-18 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 4                                                                                                                                   
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                         แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

316
ปรับปรุงคันคลอง INTERCEPTOR DRAIN ต.หนองแซง อ.หันคา

 จ.ชัยนาท
หนองแซง หันคา                -               -   1 4 9.8890

317
ปรับปรุงสะพาน คลอง INTERCEPTOR DRAIN กม.10+885 ต.

หนองขุน อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท
หนองขุน วัดสิงห                -               -   1 3 9.0000

318
ปรับปรุง ปตร. คลอง EXTERNAL DRAIN ต.หนองบัว อ.วัดสิงห

 จ.ชัยนาท
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 3 3.0000

319 ปรับปรุงฝายหนองบัว ต.หนองบัว อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 4 15.0000

320
ฝายยาง คลอง INTERCEPTOR DRAIN ก.33+500 ต.หนองแซง

 อ.หันคา จ.ชัยนาท
หนองแซง หันคา                -               -   1 2 60.0000

321
ฝายยาง คลอง INTERCEPTOR DRAIN ก.20+300 ต.หนองแซง

 อ.หันคา จ.ชัยนาท
หนองแซง หันคา                -               -   1 2 20.0000

322
ฝายยาง คลอง INTERCEPTOR DRAIN ก.15+250 ต.วังหมัน อ.

วัดสิงห จ.ชัยนาท
วังหมัน วัดสิงห                -               -   1 2 20.0000

323
ปรับปรุงคลองระบายน้ําหวยตะโนด ต.หนองแซง อ.หันคา จ.

ชัยนาท
หนองแซง หันคา                -               -   1 2 11.5000

324
ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะคลองบานหนองบัว ต.หนอง

บัว อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 2 18.0000

325 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายใหญ ฝงซาย หนองขุน วัดสิงห                -               -   1 2 20.0000

326

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ําคลองวังน้ําขาว (ประปาหนองมะ

โมง)  ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โครงการ

ชลประทานชัยนาท

หนองมะ

โมง
หนองมะโมง                -               -   1 2 2.8500

327
ปรับปรุงอางเก็บน้ําเขาแหลม ต.ไรพัฒนา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท 

โครงการชลประทานชัยนาท
ไรพัฒนา มโนรมย                -               -   12.0000

328
ปรับปรุงคลองสงน้ําสายใหญพรอมอาคารประกอบ โครงการ

ชลประทานชัยนาท
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 3 50.0000

329
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมสวนอาคารประกอบ

คลองสงน้ําสายใหญ  โครงการฯทุงวัดสิงห
หนองแซง หันคา                -               -   1 2 10.0000

330 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 7L พรอมอาคารประกอบ วังหมัน วัดสิงห                -               -   1 2 28.0000

331
ปรับปรุงคลองขนานคลองสงน้ําสายใหญ โครงการฯทุงวัดสิงห 

ระยะที่ 1
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 2 50.0000

332
เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ําหวยหนองโรง ระยะที่ 1 ต.กระบก

เตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โครงการชลประทานชัยนาท

กระบก

เตี้ย
เนินขาม                -               -   1 2 23.0000

333
ปรับปรุงแกมลิงหวยโตนด พรอมอาคารประกอบ ต.ไพรนกยูง/

ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท โครงการชลประทานชัยนาท

ไพรนกยูง

,หนองแซง
หันคา                -               -   1 2 24.0000

334

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมขุดลอกแกมลิงรับน้ําดอนเขารัก ต.

หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โครงการชลประทาน

ชัยนาท

หนองมะ

โมง
หนองมะโมง                -               -   1 2 18.0000

335 อาคารรับน้ําหวยยาง พรอมอาคารประกอบ อูตะเภา มโนรมย                -               -   25.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 4                                                                                                                                   
จังหวัดชัยนาท                                                                                                                         แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

336 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 9L พรอมอาคารประกอบ วังหมัน วัดสิงห                -               -   1 2 30.0000

337
ปรับปรุงคลองขนานคลองสงน้ําสายใหญ โครงการฯทุงวัดสิงห 

ระยะที่ 2
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 2 50.0000

338
เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ําหวยหนองโรง ระยะที่ 2 ต.กระบก

เตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โครงการชลประทานชัยนาท

กระบก

เตี้ย
เนินขาม                -               -   1 2 23.0000

339
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําแกมลิงฝายวังคอไห ต.สุขเดือนหา

 อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โครงการชลประทานชัยนาท

สุขเดือน

หา
เนินขาม                -               -   1 2 4.5000

340

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําคลองวังหมก พรอมอาคาร

ประกอบ ต.บอแร อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท โครงการชลประทาน

ชัยนาท

บอแร วัดสิงห                -               -   1 2 11.0000

341
ปรับปรุงคลองขนานคลองสงน้ําสายใหญ โครงการฯทุงวัดสิงห 

ระยะที่ 3
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 2 50.0000

342
ปรับปรุงคลองขนานคลองสงน้ําสายใหญ โครงการฯทุงวัดสิงห 

ระยะที่ 4
หนองบัว วัดสิงห                -               -   1 2 50.0000

343
เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ําหวยหนองโรง ระยะที่ 3 ต.กระบก

เตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โครงการชลประทานชัยนาท

กระบก

เตี้ย
เนินขาม                -               -   1 2 12.0000

344
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําแกมลิงวังตะเคียน ต.วังตะเคียน 

อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
วังตะเคียน หนองมะโมง                -               -   1 2 14.5000

345
อาคารบังคับน้ําคลองหนองยาง ขนาด 20.00 เมตร ความสูง 

1.50 เมตร พรอมอาคารประกอบ
วังตะเคียน หนองมะโมง                -               -   2563 2563 75.5000

346 อาคารบังคับน้ํา หมู 6 บานทุงกวาง หนองขุน วัดสิงห                -               -   2564 2564 50.0000

347 แกมลิงดงสวนหลวง พรอมอาคารประกอบ วังตะเคียน หนองมะโมง                -   0.20         2564 2564 45.0000

348 ฝายบานทับเสาหอ พรอมอาคารประกอบ กุดจอก หนองมะโมง                -               -   2564 2564 40.0000

349 แกมลิงดอนเขารัก พรอมอาคารประกอบ หนองมะโมง หนองมะโมง                -   0.65 2564 2564 50.0000

350 อาคารบังคับน้ํา หมู 3 บานวังน้ําขาว วังตะเคียน หนองมะโมง                -               -   2564 2564 40.0000

351 อาคารบังคับน้ําหมู 5 บานสํานักจั่น บอแร วัดสิงห                -               -   2565 2565 20.0000

352 ขุดลอกฝายรองคลา บอแร วัดสิงห                -               -   2565 2565 30.0000

353 อาคารบังคับน้ําบานวังหัวเรือ พรอมอาคารประกอบ วังตะเคียน หนองมะโมง                -               -   2566 2566 45.0000

354 ฝายน้ําลนคลองบานทุงสมอ-บานวังน้ํา กุดจอก หนองมะโมง                -               -   2566 2566 40.0000

355 ทอบล็อกคอรเวิรสบานทุงสมอ-บานวังน้ํา กุดจอก หนองมะโมง                -               -   2566 2566 20.0000

356 ฝายบานหนองขนาก พรอมอาคารประกอบ กุดจอก หนองมะโมง                -               -   2566 2566 20.0000

357
ซอมแซมโครงสรางพื้นฐานโครงการชลประทานโครงการกอสราง

 สํานักงานชลประทานที่ 12
บางหลวง สรรพยา                -               -   2567 2567 2.5000

358 แกมลิง หมู 8 บานหนองกระทะ พรอมอาคารประกอบ สะพานหิน หนองมะโมง                -               -   2568 2568 35.0000

รวม 781,632        7.60         6653.1161

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 5  
จังหวัดชัยนาท                        สรุปและขอเสนอแนะ 

   

 
บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ 1,567,779 ไร  เปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,279,492 ไร หรือประมาณรอยละ 
82 ของพื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพฒันาเปนพื้นที่ชลประทานแลว 948,328 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 74 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าที ่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 162 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 
1 โครงการ,โครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาดเล็ก 158 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 18.00 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทาน
เพิ ่มขึ้น 51,930 ไร รวมเปน 940,994 ไร ใชวงเงินรวม 12,208.6992 ลานบาท โดยสามารถสรุป
ตามระยะดําเนินการไดดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสัน้ 257 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 2 โครงการและ
ขนาดเล็ก 255 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 18.60 ลานลูกบาศกเมตร 
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 594,132 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 5,761.1000 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 64 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ 
และขนาดเล็ก 63 โครงการ ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 37,717.7300 ลานบาท 

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

 ไมมีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 

 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพฒันาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดชัยนาท 

 

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

1,567,779 1,279,492 889,064 789,132 1,678,196

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจุบัน
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 5  
จังหวัดชัยนาท                        สรุปและขอเสนอแนะ 

   

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการน้ันมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความ
พรอม ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติด
ปญหาดานสังคม บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผาน
กระบวนการสรางการรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการ
รวมกันทุกภาคสวน  การวางแผนเตรียมความพรอมต้ังแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมี
ความสอดคลองตอเน่ือง การปรับแผนใหเหมาะสมกับสภาพการณหรือบรบิททีอ่าจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่ไดวางไวเปนสําคัญ 
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