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การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการ
ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน (RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุม
ผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุง
กระบวนการจัดท้าแผนงานและงบประมาณทั งระบบ  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนา
แหล่งน ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และพิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อย
ขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความ
เหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/
โครงการ  ตามแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  (Medium Terms Expenditure 
Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่ว
ประเทศ  จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน 

สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า 

อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบาย
ในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนา
โครงการ 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 และโครงการชลประทานทั่ว
ประเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
ชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นทีจั่งหวัด 
 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดสิงห์บุรี มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนตื น  ซึ่งเกิด

จากการทับถมของตะกอนริมแม่น ้าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน  สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
สิงห์บุรีได้เป็น 2 บริเวณ คือบริเวณที่ลุ่ม เป็นพื นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 16 เมตร 

ครอบคลุมพื นที่ด้านตะวันตกเขตอ้าเภออินทร์บุรี และบางส่วนทางตอนล่างของจังหวัด ส่วนอีกบริเวณหนึ่ง
คือบริเวณขอบที่ราบลุ่ม เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนตื น ซึ่งมีลักษณะเป็นพื นที่ราบสลับพื นที่ลูกคลื่นลอนตื น 

ได้แก่ พื นที่ตามแนวยาวสองฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยาครอบคลุมพื นที่ด้านตะวันออก ของอ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอ
เมือง อ้าเภอพรหมบุรี และอ้าเภอท่าช้าง จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึก
ออนไลน์ (AGRI MAP ONLINE) จังหวัดสิงห์บุรีมีพื นที่ 817.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 510,909 ไร่คิดเป็นเนื อที่
ประมาณร้อยละ 0.16 ของพื นที่ประเทศ และร้อยละ 0.89 ของภาคกลาง มีขนาดพื นที่เป็นอันดับที่ 74 ของ
ประเทศ 

จังหวัดสิงห์บุรี มีแม่น ้าส้าคัญไหลผ่าน  3 สาย  คือแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้ าน้อย และแม่น ้ า
ลพบุรี นอกจากนี ยังมีล้าน ้าสายอ่ืน ๆ คือ ล้าน ้าแม่ลา ล้าน ้าการ้อง ล้าน ้าเชียงราก และล้าน ้าโพธิ์ชัย ไม่มี
พื นที่เป็นภูเขา, ป่าไม้และไม่มีแร่ธาตุที่ส้าคัญ 

จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 

ทั ง 4 ทิศ ดังนี  (รายละเอียดของลักษณะสภาพภูมิประเทศ รายละเอียด แสดงในรูปที่ 1-1) 
ทิศเหนือ ติดต่อ    อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อ้าเภอตาคลี และอ้าเภอตากฟ้า   
                                จังหวัด นครสวรรค์ 
ทิศใต ้             ติดต่อ    อ้าเภอไชโย อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ทิศตะวันออก     ติดต่อ    อ้าเภอบ้านหมี่ และอ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก       ติดต่อ    อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ อ้าเภอเดิมบางนางบวช            
             จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในเขตที่มีโอกาส ฝนตกน้อยกว่า 60 วันต่อปี ซึ่งครอบคลุมพื นที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัด นอกเหนือจากพื นที่บางส่วนด้านตะวันตกของอ้าเภออินทร์บุรี และพื นที่บางส่วนตอนใต้ของ 

อ้าเภอค่ายบางระจัน ต่อเนื่องไปยังพื นที่บางส่วนด้านตะวันออกของอ้าเภอท่าช้าง ที่มีโอกาสฝนตกระหว่าง
60-80 วันต่อปี ลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน
เริ่มตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 36.30 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั งแต่เดือน 

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 1,047.27 มม./ปี  และฤดูหนาวเริ่มตั งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28.10 องศาเซลเซียส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดสิงห์บุร ี                                                                                                                                                   สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                  1-2 
                                                                                                                                                                                                                          

 
รูปที ่1-1 แสดงที่ตั ง ขอบเขตลุ่มน ้าหลัก ลุ่มน ้าย่อย ในจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 

ส่วนวางโครงการที่ 3 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื อที่ทั งหมดประมาณ 510,909 ไร่ ตั งอยู่ในเขตลุ่มน ้าเจ้าพระยา และลุ่มน ้าท่า

จีน ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี  

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (AGRI MAP ONLINE) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นพื นที่เกษตรกรรม 390,866 ไร่ ประมาณร้อยละ 

76.50 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นา ประมาณร้อยละ 69.71 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 91.12 

ของพื นที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที ่1-1 และรูปที ่1-2 
 

ตารางท่ี 1-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี 

ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ 

พื นที่นา 356,166 69.71 

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 83,691 16.38 

พื นที่น ้า 28,151 5.51 

พืชไร่ 22,327 4.37 

ไม้ผล 9,878 1.93 

พื นที่เบ็ดเตล็ด 4,501 0.88 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 2,045 0.40 

พืชสวน 1,609 0.31 

สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 1,065 0.21 

ไม้ยืนต้น 886 0.17 

พื นที่ลุ่ม 310 0.06 

พืชน ้า 249 0.05 

พื นที่ป่า 31 0.01 
รวม 510,909 100.00 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 

 

 

1.3.2 ทรัพยากรดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (AGRI MAP ONLINE) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินเป็นดินประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่าดินส่วน
ใหญ่เป็นดินบนที่ราบลุ่ม มีเนื อที่ร้อยละ 92.71 ของจังหวัด รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที ่1-3  
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ตารางท่ี 1-2 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดจันทบุรี 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินบนที่ราบลุ่ม 473,646 92.71 
พื นที่เบ็ดเตล็ด 30,537 5.98 
ดินบนพื นที่ดอนในเขตดินแห้ง 6,726 1.32 

รวม 510,909 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 

 

 
      รูปที ่1-3 แผนที่จ้าแนกกลุ่มที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี 
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1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสิงห์บุรีมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 67,193 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวม
ทั งสิ น 210,088 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อท้าการค้านวณอัตราการ
เจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.
2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดสิงห์บุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.06 ซึ่งมีผลท้าให้
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรเพ่ิมขึ นเป็น 212,506 คน รายละเอียด ดังตารางที ่1-3 

ตารางท่ี 1-3 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสิงห์บุรี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 210,088 
2565 210,690 
2570 211,293 
2575 211,899 
2580 (อนาคต 20 ปี) 212,506 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 
ปี (พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสิงห์บุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 24,969 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 70 ของประเทศ และล้าดับที่ 24 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
90.16 และภาคเกษตรร้อยละ 9.84 โดยมีรายได้เฉลี่ย 26,866 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนปี 2560 

1.4.3 สภาพการเกษตร 
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสิงห์บุรี มีจ้านวนครัวเรือน 67,193 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

20,550 ครัวเรือน หรือร้อยละ 30.58 ของครัวเรือนทั งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
สิงห์บุรี รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2558-2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 679 675 666 
ข้าวนาปรัง 604 547 674 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ - - - 
มันสัมปะหลัง - - - 
อ้อย 11,520 9,190 9,890 
ยางพารา - - - 
ปาล์มน ้ามัน - - - 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
จังหวัดสิงห์บุรีตั งอยู่ ในเขตพื นที่  2 ลุ่มน ้ า (ตามการแบ่งลุ่มน ้ าหลักของประเทศไทยโดย

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) โดยมีแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญแยกตามลุ่มน ้าต่าง ๆ (รายละเอียด 

แสดงในรูปที ่2-1) ดังนี  

- ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

เป็นพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหรือประมาณร้อยละ 98 ได้แก่บริเวณพื นที่ส่วนบริเวณที่ลุ่ม 

เป็นพื นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่  มีความสูงจากระดับน ้าทะเล  16 เมตร ครอบคลุมพื นที่ด้าน
ตะวันตกเขตอ้าเภออินทร์บุรี และบางส่วนทางตอนล่างของจังหวัด  

- ลุ่มน ้าท่าจีน 

มีพื นที่ประมาณร้อยละ 2 ของพื นที่ทั งหมด มีพื นที่อยู่กับอ้าเภอเดิมบางนางบวช ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีพื นที่เป็นพื นที่การเกษตร 
 
 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
จังหวัดสิงห์บุรีมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่จ้านวน 2 โครงการ และโครงการชลประทาน

ขนาดเล็กจ้านวน 10 โครงการ รวมจ้านวนโครงการชลประทานทั งสิ น 12 โครงการ สามารถเก็บกักน ้าได้ 
2.77 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่ชลประทาน 884,001 ไร่ (โดยเป็นพื นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี 393,259 ไร่)
รายละเอียด  แสดงในตารางที ่2-1, 2-2  และรูปที่ 2-2 
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รูปที ่2-1 ลุ่มน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดสิงห์บุรี 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.ประตูระบายน ้า 

    
- จ้านวน (แห่ง) 2 - - 2 
- ความจุ (ลบ.ม.) 0.00 - - 0.00 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) 857,001.00 - - 857,001.00 
2.อ่างเก็บน ้า 

 
  

 
- จ้านวน (แห่ง) - - 6 6 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - 0.00 0.00 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) - - 27,000.00 27,000.00 
3.ถนน 

 
  

 
- จ้านวน (แห่ง) - - 1 1 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - 0.00 0.00 
- พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - - 0.00 0.00 
4.แก้มลิง 

 
  

 
- จ้านวน (แห่ง) - - 2 2 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - 2.77 2.77 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) - - 0.00 0.00 
5.อ่ืน ๆ 

 
  

 
- จ้านวน (แห่ง) - - 1 1 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - 0.00 0.00 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) - - 0.00 0.00 
6.รวมทุกประเภท 

 
  

 
- จ้านวน (แห่ง) 2 - 10 12 
- ความจุ (ลบ.ม.) 0.00 - 2.77 2.77 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) 857,001.00 - 27,000.00 884,001.00 

 

ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
พื นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

เร่ิม เสร็จ 
1 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

มหาราช 
ม่วงหมู่ เมือง - 402,688 2495 2507 

2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ชัณสูตร 

โพชนไก่ บางระจัน - 454,313 2495 2498 

 รวม   - 857,001   
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในจังหวัดสิงห์บุรี 
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1    สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสิงห์บุรี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 

พบว่าพื นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า ซึ่งอยู่ในบริเวณอ้าเภอ
อินทร์บุรี อ้าเภอบางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน อ้าเภอท่าช้าง อ้าเภอพรหมบุรี และอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ดัง
แสดงในรูปที ่2-3 

2.3.2    สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่เป็นปัญหาอุทกภัยที่เกิดในพื นที่ราบลุ่ม สภาพน ้า
ท่วมเกิดจากปริมาณน ้าจ้านวนมากที่ไหลมาจากตอนบน ไหลล้นตลิ่งสองฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา และแม่น ้าน้อย เข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่การเกษตร ประกอบกับการระบายน ้าล่าช้าเนื่องจากคลองต่าง ๆ ตื นเขิน และมีการ
ขยายตัวของผังเมือง ท้าให้เกิดสิ่งกีดขวางทางน ้าธรรมชาติเป็นจ้านวนมาก ซ่ึงสภาพภูมิประเทศจังหวัดเอื อให้มี
ปริมาณน ้าไหลหลากในลุ่มน ้า ท้าให้ประสบอุทกภัยรุนแรงโดยเฉพาะในเขตพื นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี ซึ่งถือว่า
เป็นพื นที่เศรษฐกิจ 

 จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมซ ้าซากของจังหวัดสิงห์บุรี โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่าพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมซ ้าซาก
ระดับต่้าและระดับปานกลาง โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าน้อย 

และกระจายทั่วทั งจังหวัดเนื่องจากเป็นพื นที่ราบลุ่ม ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที่ 2-3 พื นทีเ่สี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดสิงห์บุรี 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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รูปที่ 2-4 พื นทีเ่สี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก จังหวัดสิงห์บุรี 
ที่มา : GISDA (2556) 
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2.3.3    แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (AREA BASE) 

 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่าง
เป็นระบบ (AREA BASE) ทั่วประเทศรวม 66 พื นที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความ
เสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเค็มรุกล ้า รวมถึงการรองรับพื นที่ส้าคัญ  เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีมีพื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ  (AREA 

BASE) จ้านวน 1 พื นที่ ได้แก่พื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมลุ่มน ้าเจ้าพระยาและแม่น ้าน้อย มีพื นที่ครอบคลุมทั ง
จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียด แสดงในรูปที ่2-3 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั งภัยแล้งและน ้าท่วมของจังหวัดสิงห์บุรี ต้องมีการบูรณา
การร่วมกันทุกภาคส่วน ทั งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นน ้า 

การจัดท้าแหล่งน ้าชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย
การจัดท้าแหล่งเก็บกักน ้าทางตอนบนและล้าน ้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั งภัยแล้งและน ้า
ท่วม ในพื นที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายน ้า รวมถึงการเก็บน ้าในล้าน ้า ซึ่งมีทั งโครงการทั ง
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล้าดับความส้าคัญต่อไป 
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รูปที่ 2-5 พื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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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 ้าของจังหวัดสิงห์บุรีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจาก
กิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 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 ปี , 10 ป ีและ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 11.50 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 11.54, 11.57 และ 11.63 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 นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดสิงห์บุรี จากผลการประเมิน
ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดสิงห์บุรี เท่ากับ 1,410.70 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 
3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พื นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 50 ของพื นที่ชลประทาน 

ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานใน
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ปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 602.87 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  โดยเป็นในเขตชลประทาน 602.87 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จะ
ยังคงมีค่าความต้องการเท่าเดิมหรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากในพื นที่มีการพัฒนาจนเกือบเต็มพื นที่แล้ว 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงพื นที่เกษตรเป็นพื นที่อ่ืน 
 
3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า)
รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่  โดยท้าการประเมินความต้องการใน
อนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและ
แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 

11.04 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 11.59, 12.14 และ 13.24 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 

ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 

ตารางที ่3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสิงห์บุรี 

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

ปัจจุบัน (2560) 5 ปี (2565) 10 ปี (2570) 20 ปี (2580) 
1 อุปโภค-บริโภค 11.50 11.54 11.57 11.63 
2 รักษาระบบนิเวศ 1,410.70 1,410.70 1,410.70 1,410.70 
3 การเกษตร     
 - ในเขตชลประทาน 602.87  602.87 602.87 602.87 
 - นอกเขตชลประทาน - - - - 
 - รวม 602.87 602.87 602.87 602.87 
4 อุตสาหกรรม 11.04  11.59  12.14  13.24  
 รวม 2,036.11 2,036.69  2,037.27 2,038.44  
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการ
ด้าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20  ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

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

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

กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (WATER SECURITY) 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579”  
โดยมีพันธกิจ ดังนี  

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

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า  (BASIN–BASED 

APPROACH) 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (NETWORKING AND PARTICIPATION) ของทุกภาคส่วนใน

การบริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (NETWORKING COLLABORATION PARTICIPATION) 
5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (TURNAROUND TO INTELLIGENT ORGANIZATION) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก ่ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี และอ่างทอง มี

วิสัยทัศน์คือ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ ทรัพยากรน ้าสมดุลและยั่งยืน” และมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

 1) พัฒนาการตลาด ระบบ LOGISTICS  และการผลิตอาหารปลอดภัย 
 2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 3) บริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี 

วิสัยทัศน์ คือ “เมืองเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 
2) พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
4.2 แผนพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบและ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ 

 การจัดระยะของแผนงาน  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  
 - โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 
 - โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-พ.2570 

- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 -   เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที 
             -   เป็นโครงการพระราชด้าริ 
             -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ 
ต่าง ๆ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (AREA BASE) 
             -   เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
             -   มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
             -   มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 
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4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า  โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มี
อยู่เดิม ทั ง 25 ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการ
ป้องกันบรรเทาน ้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 

 จังหวัดสิงห์บุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 

ปี (พ.ศ.2561  – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการจ้านวน  164 แห่ง เป็นโครงการขนาดเล็กทั งหมด
รายละเอียด แสดงในตารางที่ 4-1 

ตารางท่ี 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี จ้าแนกตามขนาดและระยะ  
  ด้าเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี 

ระยะสั น  
(2561-2565) 

ระยะกลาง  
(2566-2570) 

ระยะยาว 
(2571-2580) 

รวม 20 ปี 
(2561-2580) 

1.ขนาดใหญ ่     
- จ้านวน (โครงการ) - - - - 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - - - 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
- วงเงิน (ล้านบาท)  - - - - 
2.ขนาดกลาง     
- จ้านวน (โครงการ) - - - - 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - - - 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
- วงเงิน (ล้านบาท)  - - - - 
3.ขนาดเล็ก     
- จ้านวน (โครงการ) 117 47 - 164 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - - - 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) 18,000 10,000 - 28,000 
- วงเงิน (ล้านบาท)  1,408.06 800.74 - 2,208.80 
รวมทุกขนาด     
- จ้านวน (โครงการ) 117 47 - 164 
- ความจุ (ลบ.ม.) - - - - 
- พื นที่ชลประทาน (ไร่) 18,000 10,000 - 28,000 
- วงเงิน (ล้านบาท) 1,408.06 800.74 - 2,208.80 
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 144 และ 

20 โครงการ ตามล้าดับ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการเช่น
โครงการปรับปรุงอาคารต่างๆ มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้
หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 
 

ตารางท่ี 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

ขนาด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(การสร้างความม่ันคงของ
น ้าภาคการผลิต -เกษตร

และอุตสาหกรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

(การจัดการน ้าท่วมและ
อุทกภัย) 

รวม 

จ้านวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ขนาดใหญ ่ - - - - - - 
ขนาดกลาง - - - - - - 
ขนาดเล็ก 144 1,702.30 20 506.50 164 2,208.80 

รวม 144 1,702.30 20 506.50 164 2,208.80 
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
(ไร่)

ความจุ 
(ล้าน 
ลบ.ม.)

ปีท่ี
ก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน 
(ล้านบาท)

1
ก ำจัดวัชพืชคลองชัยนำท-อยุธยำ 
ต้ังแต่ กม.53+200 ถึง กม.67+310

ต้นโพธ์ิ เมือง - - 2561 2561 0.31

2
บ ำรุงรักษำหัวงำน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2561 2561 0.46

3
บริหำรกำรส่งน้ ำ โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2561 2561 1.77

4
ค่ำบ ำรุงรักษำและบริหำรกำรส่งน้ ำ
โครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2562 2562 5.53

5
ก ำจัดวัชพืช โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2562 2562 1.67

6
ค่ำบ ำรุงรักษำและบริหำรกำรส่งน้ ำ
โครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2563 2563 5.53

7
ก ำจัดวัชพืช โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2563 2563 1.67

8
ค่ำบ ำรุงรักษำและบริหำรกำรส่งน้ ำ
โครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2564 2564 5.53

9
ก ำจัดวัชพืช โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2564 2564 1.67

10
ค่ำบ ำรุงรักษำและบริหำรกำรส่งน้ ำ
โครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำ

ม่วงหมู่ เมือง - - 2565 2565 5.53

11
ก ำจัดวัชพืช โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2565 2565 1.67

12
ค่ำบ ำรุงรักษำและบริหำรกำรส่งน้ ำ
โครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2566 2566 5.53

13
ก ำจัดวัชพืช โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2566 2566 1.67

14
ค่ำบ ำรุงรักษำและบริหำรกำรส่งน้ ำ
โครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2567 2567 5.53

15
ก ำจัดวัชพืช โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2567 2567 1.67
 

 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                               บทที่ 4 
จังหวัดสิงห์บุร ี                                                                                                                                 แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                              

4-6                                   

ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ) 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
(ไร่)

ความจุ 
(ล้าน 
ลบ.ม.)

ปีท่ี
ก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน 
(ล้านบาท)

16
ค่ำบ ำรุงรักษำและบริหำรกำรส่งน้ ำ
โครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2568 2568 5.53

17
ก ำจัดวัชพืช โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2568 2568 1.67

18
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 6 
ซ้ำย  พร้อมอำคำรประกอบ

โพกรวม เมือง - - 2563 2563 25.00

19
ปรับปรุงไซฟอนสิงห์บุรี ท่ีกม. 
52+980 ของคลองชัยนำท-อยุธยำ

ม่วงหมู่ เมือง - - 2564 2564 10.00

20
ปรับปรุงคลองระบำย 1 ขวำ - 1 
ขวำ ชัยนำท-ป่ำสัก 3 กม.0+000 ถึง
 กม.10+742 พร้อมอำคำรประกอบ

โพกรวม เมือง - - 2564 2564 30.00

21
ปรับปรุงคลองระบำย 2 ขวำ - 1 
ขวำ ชัยนำท-ป่ำสัก 3 พร้อมอำคำร
ประกอบ

ม่วงหมู่ เมือง - - 2565 2565 10.00

22
ปรับปรุงคลองระบำยใหญ่มหำรำช 2
 พร้อมอำคำรประกอบ

ม่วงหมู่ เมือง - - 2565 2565 50.00

23
(1.191.1888)  ซ่อมแซมคันคลอง
ระบำยฝ่ังซ้ำย คลองระบำยชัยนำท-
ป่ำสัก3 กม.25+700 ถึง กม.30+100

หัวไผ่ เมือง - - 2561 2561 0.86

24 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบชลประทำน ม่วงหมู่ เมือง - - 2561 2561 1.00

25
ซ่อมท่อส่งน้ ำเข้ำนำในเขตฝ่ำยส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำท่ี 3

บำงมัน เมือง - - 2561 2561 1.20

26
ซ่อมท่อระบำยน้ ำคลองระบำย 1 ขวำ
 ชัยนำท-ป่ำสัก3 ฝ่ังขวำ กม. 
10+200

โพกรวม เมือง - - 2561 2561 0.80

27
ซ่อมคันเล่ือนคลองชัยนำท-อยุธยำ 
ฝ่ังซ้ำย กม.50+000 ถึง 51+430 
เป็นช่วงๆ

ม่วงหมู่ เมือง - - 2561 2561 1.50

28
ซ่อมคันคลองส่งน้ ำชัยนำท-อยุธยำ 
ฝ่ังซ้ำย กม.53+200 ถึงกม.72+500 
เป็นช่วงๆ

ต้นโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 30.00

29
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงกำร
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2562 2562 35.00
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ) 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
(ไร่)

ความจุ 
(ล้าน 
ลบ.ม.)

ปีท่ี
ก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน 
(ล้านบาท)

30
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2562 2562 5.56

31
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงกำร
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2563 2563 35.00

32
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2563 2563 5.56

33
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงกำร
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2564 2564 35.00

34
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2564 2564 5.56

35
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงกำร
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2565 2565 35.00

36
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2565 2565 5.56

37
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงกำร
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2566 2566 35.00

38
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2566 2566 5.56

39
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงกำร
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2567 2567 35.00

40
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2567 2567 5.56

41
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงกำร
ชลประทำน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2568 2568 35.00
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ) 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
(ไร่)

ความจุ 
(ล้าน 
ลบ.ม.)

ปีท่ี
ก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน 
(ล้านบาท)

42
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ม่วงหมู่ เมือง - - 2568 2568 5.56

43
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1
ซ้ำย บรมธำตุ (ช่วงท่ี 1)

ต้นโพธ์ิ เมือง - - 2561 2561 23.56

44
ปรับปรุงแพสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ คลอง
บำงต้นโพธ์ิ

ต้นโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 32.00

45
คันก้ันน้ ำเพ่ือป้องกันอุทกภัย เขต
จังหวัดสิงห์บุรี แห่งท่ี 2

บำงกระบือ เมือง - - 2568 2568 17.00

46
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำปลำยคลอง
ระบำย 5 ขวำ แม่น้ ำน้อย 2 กม.
7+374 จ ำนวน 1 แห่ง

บำงกระบือ เมือง - - 2568 2568 21.00

47
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำล ำแม่ลำ    
ฝ่ังซ้ำย

บำงกระบือ เมือง - - 2564 2564 20.00

48
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ต ำบล
โพกรวม

โพกรวม เมือง - - 2565 2565 20.00

49
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ต ำบล
ต้นโพธ์ิ

ต้นโพธ์ิ เมือง - - 2567 2567 20.00

50
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ต ำบล
บำงกระบือ

บำงกระบือ เมือง - - 2568 2568 20.00

51
ดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1ซ้ำย 
ระยะท่ี 1

ท่ำข้ำม ค่ำยบำงระจัน - - 2562 2562 10.00

52
ปรับปรุงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองส่งน้ ำ 1ซ้ำย กม.3+200

ท่ำข้ำม ค่ำยบำงระจัน - - 2562 2562 3.50

53
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1 
ขวำ - 2 ขวำ - 1 ซ้ำย - 1 ขวำ  
จ ำนวน 1 สำย

บำงระจัน ค่ำยบำงระจัน - - 2564 2564 15.00

54
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1 
ขวำ - 1 ซ้ำย - 1 ขวำ  จ ำนวน 1 
สำย

โพสังโฆ ค่ำยบำงระจัน - - 2565 2565 20.00

55
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1 
ซ้ำย - 3 ซ้ำย - 1 ขวำ จ ำนวน 1 
สำย

โพทะเล ค่ำยบำงระจัน - - 2565 2565 20.00

56
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 2 
ซ้ำย - 3 ซ้ำย - 1 ขวำ จ ำนวน 1 
สำย

โพทะเล ค่ำยบำงระจัน - - 2567 2567 15.00
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ) 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
(ไร่)

ความจุ 
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ปีท่ี
ก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน 
(ล้านบาท)

57
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ กม.52+500 
แม่น้ ำน้อย จ ำนวน 1 แห่ง

โพสังโฆ ค่ำยบำงระจัน - - 2566 2566 25.00

58
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 7 
โพสังโฆ

โพสังโฆ ค่ำยบำงระจัน - - 2567 2567 20.00

59
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 14 
โพสังโฆ

โพสังโฆ ค่ำยบำงระจัน - - 2568 2568 50.00

60
ดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1ซ้ำย   
ระยะท่ี 1

ท่ำข้ำม ค่ำยบำงระจัน - - 2562 2562 10.00

61 ขุดลอกคลองยำงต้นเดียว  ระยะท่ี 2 โพทะเล ค่ำยบำงระจัน - - 2565 2565 5.00

62
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำโครงกำร
พระรำชด ำริฯ หนองลำด

ท่ำข้ำม,
วิหำรขำว

ค่ำยบำงระจัน,
ท่ำช้ำง

- - 2561 2561 5.00

63
ปรับปรุงคลองรอบโครงกำร
พระรำชด ำริฯ หนองลำด   พร้อม

ท่ำข้ำม,
วิหำรขำว

ค่ำยบำงระจัน,
ท่ำช้ำง

- - 2562 2562 5.00

64

ปรับปรุงคันคลองทำงเข้ำโครงกำร
พระรำชด ำริฯ หนองลำด  (หนอง
ปลำดุก-หนองลำด)

ท่ำข้ำม,
วิหำรขำว

ค่ำยบำงระจัน,
ท่ำช้ำง

- - 2562 2562 14.11

65
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 2 
ขวำ - 1 ซ้ำย - 1 ขวำ จ ำนวน 1 สำย

โพประจักษ์ ท่ำช้ำง - - 2562 2562 20.00

66
ปรับปรุงท่ีท ำกำรโครงกำรฯ ชัณสูตร
 และอำคำรประกอบ จ ำนวน 1 หลัง

โพชนไก่ บำงระจัน - - 2564 2564 7.50

67
ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรและ
อำคำรประกอบ โครงกำรส่งน้ ำฯ ชัณ
สูตร จ ำนวน 1 หลัง

โพชนไก่ บำงระจัน - - 2564 2564 1.88

68
ปรับปรุงคลองส่งน้ ำ 4 ซ้ำย - 1 ขวำ
 และอำคำรประกอบ

สระแจง บำงระจัน - - 2562 2562 9.80

69
ดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1 ขวำ - 1 
ซ้ำย  ระยะท่ี 2

โพชนไก่,แม่ลำ บำงระจัน - - 2562 2562 20.00

70
ปรับปรุงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ำมคลอง 1 ขวำ - 1 ซ้ำย กม.
9+800 จ ำนวน 1 แห่ง

โพชนไก่ บำงระจัน - - 2563 2563 2.50

71
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 1 
เชิงกลัด

เชิงกลัด บำงระจัน - - 2562 2562 30.00

72
ปรับปรุงฝำยก้ันน้ ำ คลองระบำย 4 
ซ้ำย สุพรรณฯ 2

พักทัน บำงระจัน - - 2565 2565 45.00

73
ปรับปรุงคันคลองระบำย 4 ขวำ 
แม่น้ ำน้อย 2

โพชนไก่ บำงระจัน - - 2563 2563 22.80
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74
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 1 
ขวำ - 1 ซ้ำย  ระยะท่ี 3 พร้อม
อำคำรประกอบ จ ำนวน 1 สำย

สิงห์ บำงระจัน - - 2563 2563 22.65

75
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 3 
ซ้ำย - 1 ขวำ ระยะท่ี 1 จ ำนวน 1 
สำย

สระแจง บำงระจัน - - 2564 2564 20.00

76
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำปำกคลอง 2 
ซ้ำย กม.0+060  จ ำนวน 1 แห่ง

โพชนไก่ บำงระจัน - - 2565 2565 5.22

77
ปรับปรุงคันคลองระบำย 6 ขวำ 
แม่น้ ำน้อย 2 จ ำนวน 1 สำย

 สิงห์ บำงระจัน - - 2565 2565 17.00

78
ปรับปรุงคันคลองระบำยใหญ่ แม่น้ ำ
น้อย 3 จ ำนวน 1 สำย

สระแจง บำงระจัน - - 2567 2567 20.00

79
ปรับปรุงท่อลอดถนน คลองส่งน้ ำ 1 
ซ้ำย - 1 ขวำ - 1 ซ้ำย จ ำนวน 5 
แห่ง

แม่ลำ บำงระจัน - - 2567 2567 4.35

80
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำกลำงคลอง 2 
ซ้ำย กม.13+000  จ ำนวน 1 แห่ง

สิงห์ บำงระจัน - - 2567 2567 3.85

81
ปรับปรุงคลองส่งน้ ำสำยใหญ่ 1 ขวำ 
จ ำนวน 1 สำย

สระแจง บำงระจัน - - 2568 2568 65.00

82
ปรับปรุงท่อลอดแทนสะพำน คลอง
ระบำย 5 ขวำ แม่น้ ำน้อย 2 กม.
5+566 จ ำนวน 1 แห่ง

แม่ลำ บำงระจัน - - 2568 2568 12.00

83
ปรับปรุงโรงสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อม
ระบบส่งน้ ำ กม.52+760 (ฝ่ังซ้ำย) 
แม่น้ ำน้อย จ ำนวน 1 แห่ง

สิงห์ บำงระจัน - - 2567 2567 22.65

84
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 2 
ไม้ดัด

ไม้ดัด บำงระจัน - - 2563 2563 27.00

85
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 1 
โพชนไก่

โพชนไก่ บำงระจัน - - 2564 2564 30.00

86
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 7 
ไม้ดัด

ไม้ดัด บำงระจัน - - 2564 2564 41.00

87
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 9 
โพชนไก่

โพชนไก่ บำงระจัน - - 2565 2565 30.00

88
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 2 
สิงห์

สิงห์ บำงระจัน - - 2565 2565 28.50

89
อำคำรป้องกันตล่ิงแม่น้ ำน้อย หมู่ 6 
สิงห์

สิงห์ บำงระจัน - - 2566 2566 30.00
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90
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำกลำงคลอง
โพตะโกน จ ำนวน 1 แห่ง

สระแจง บำงระจัน - - 2563 2563 2.50

91
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเก็บกักน้ ำบึงพัก
ทัน

พักทัน บำงระจัน - - 2564 2564 20.00

92
ปรับปรุงคลองห้วงขนำน  พร้อม
อำคำรประกอบ จ ำนวน 1 สำย

สระแจง บำงระจัน - - 2565 2565 5.00

93
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำปลำยคลอง
ระบำย 6 ขวำ แม่น้ ำน้อย 2       
จ ำนวน 1 แห่ง

สิงห์,ต้นโพธ์ิ บำงระจัน,เมือง - - 2565 2565 20.00

94
ก ำจัดวัชพืชคลองส่งน้ ำ 10 ซ้ำย 
ต้ังแต่ กม.1+400 ถึง กม.4+800

บ้ำนหม้อ พรหมบุรี - - 2561 2561 0.09

95
ปรับปรุงดำดกรีตคอนกรีตคลองส่งน้ ำ
 9 ซ้ำย  พร้อมอำคำรประกอบ

บ้ำนแป้ง พรหมบุรี - - 2563 2563 25.00

96
ปรับปรุงคลองระบำย 1 ขวำ 
มหำรำช 2 จ ำนวน 1 สำย  พร้อม
อำคำรประกอบ

บำงน้ ำเช่ียว พรหมบุรี - - 2565 2565 15.00

97
ซ่อมท่อส่งน้ ำเข้ำนำในเขตฝ่ำยส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำท่ี 5

บ้ำนหม้อ พรหมบุรี - - 2561 2561 1.60

98
ซ่อมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำยในเขต
ฝ่ำยส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำท่ี 5

บ้ำนหม้อ พรหมบุรี - - 2561 2561 0.30

99 ซ่อมท่อท้ิงน้ ำคลองเก้ำช่ัง บ้ำนหม้อ พรหมบุรี - - 2561 2561 0.20

100
ซ่อมคันเล่ือนคลองชัยนำท-อยุธยำ 
ฝ่ังซ้ำย กม.56+900 ถึง กม.69+500
 เป็นช่วงๆ

พรหมบุรี พรหมบุรี - - 2561 2561 1.80

101
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำปำกคลอง 1
ซ้ำย - 3ซ้ำย

พระงำม พรหมบุรี - - 2562 2562 3.00

102 สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ปตร.พระงำม พระงำม พรหมบุรี - - 2563 2563 40.00

103
ปรับปรุงแพสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำคลองบำง
ไผ่ด ำ

โรงช้ำง พรหมบุรี - - 2563 2563 30.00

104
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำปำกคลอง 1
ซ้ำย - 3ซ้ำย

พระงำม พรหมบุรี - - 2564 2564 3.00

105
ก ำจัดวัชพืชคลองส่งน้ ำ 3 ซ้ำย ต้ังแต่
 กม.0+000 ถึง กม.15+000

ท่ำงำม อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.21

106
บ ำรุงรักษำคลองส่งน้ ำเขตจังหวัด
สิงห์บุรี

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.55
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107

บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช  
ต ำบลทองเอน อ ำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 1 รำยกำร

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.75

108
บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2562 2562 1.28

109
บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2563 2563 1.28

110
บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2564 2564 1.28

111
บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2565 2565 1.28

112
บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2566 2566 1.28

113
บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2567 2567 1.28

114
บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำมหำรำช

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2568 2568 1.28

115
ไซฟอน กม.4+100 ของคลองส่งน้ ำ 
3ขวำ-9ขวำ 1 แห่ง

โพธ์ิชัย อินทร์บุรี - - 2568 2568 7.00

116
อำคำรบังคับน้ ำกลำงคลอง 1 ซ้ำย 
ลพบุรี กม.6+500

ท่ำงำม อินทร์บุรี - - 2561 2561 15.00

117
ปรับปรุงคลองบำงปูน พร้อมอำคำร
ประกอบ

ชีน้ ำร้ำย อินทร์บุรี - - 2562 2562 25.00

118
ปรับปรุงดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 5 
ซ้ำย  พร้อมอำคำรประกอบ

น้ ำตำล อินทร์บุรี - - 2565 2565 12.00

119
ปรับปรุงคลองระบำยใหญ่ชัยนำท-
ป่ำสัก 3 พร้อมอำคำรประกอบ

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2565 2565 20.00

120
ปรับปรุงคลองระบำย 1 ขวำ 
ชัยนำท-ป่ำสัก 3 กม.0+000 ถึง 
15+000 พร้อมอำคำรประกอบ

น้ ำตำล อินทร์บุรี - - 2565 2565 35.00
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121
ปรับปรุงคลองระบำย 1 ซ้ำย -1 ขวำ
 ชัยนำท-ป่ำสัก 3  พร้อมอำคำร
ประกอบ

น้ ำตำล อินทร์บุรี - - 2566 2566 35.00

122

(1.191.1644) ซ่อมคันคลองระบำย
ชัยนำท - ป่ำสัก 2 (ฝ่ังซ้ำย) ต้ังแต่ 
กม. 17+450 ถึง กม. 21+950 เป็น
ช่วงๆ โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
มโนรมย์ ต ำบลชีน้ ำร้ำย อ ำเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รำยกำร

ชีน้ ำร้ำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 1.50

123
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ ำชัยนำท-
อยุธยำ ฝ่ังซ้ำย กม.34+000 ถึงกม.
39+595 เป็นช่วงๆ

น้ ำตำล อินทร์บุรี - - 2561 2561 18.00

124
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ ำชัยนำท-
อยุธยำ ฝ่ังซ้ำย กม.26+800 ถึงกม.
34+000 เป็นช่วงๆ

ท่ำงำม อินทร์บุรี - - 2561 2561 15.00

125
ซ่อมโครงหลังคำ ปตร.กลำงคลอง
ชัยนำท-อยุธยำ กม.29+380

ท่ำงำม อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.35

126 ซ่อมดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 4 ซ้ำย ง้ิวรำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.50

127
ซ่อมท่อส่งน้ ำเข้ำนำคลองชัยนำท-
อยุธยำ ฝ่ังซ้ำย กม.23+800

ชีน้ ำร้ำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.15

128
ซ่อมท่อส่งน้ ำเข้ำนำในเขตฝ่ำยส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำท่ี 2

น้ ำตำล อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.45

129
ซ่อมท่อระบำยน้ ำคลองระบำยใหญ่
ชัยนำท-ป่ำสัก 2 ฝ่ังซ้ำย กม. 
25+800

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.40

130
ซ่อมเสำวัดระดับน้ ำในเขตฝ่ำยส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำท่ี 2

น้ ำตำล อินทร์บุรี - - 2561 2561 1.00

131
ซ่อมท่อระบำยน้ ำ คลองระบำยใหญ่
ชัยนำท-ป่ำสัก 2 กม.18+000 ฝ่ังขวำ

ชีน้ ำร้ำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.38

132
ซ่อมท่อส่งน้ ำเข้ำนำคลองส่งน้ ำ 3 
ซ้ำย จ ำนวน 3 แห่ง

ง้ิวรำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.75

133
ซ่อมท่อระบำยน้ ำ คลองระบำยใหญ่
ชัยนำท-ป่ำสัก 2 กม.18+700 ฝ่ังขวำ

ชีน้ ำร้ำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.31

134 ซ่อม ทรบ.กลำงคลองส่งน้ ำ 3 ซ้ำย ง้ิวรำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.45  
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ) 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
(ไร่)

ความจุ 
(ล้าน 
ลบ.ม.)

ปีท่ี
ก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน 
(ล้านบาท)

135
ซ่อมท่อระบำยน้ ำคลองระบำยใหญ่
ชัยนำท-ป่ำสัก 3 ฝ่ังซ้ำย กม. 
10+400

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.34

136
ซ่อมคันเล่ือนคลองชัยนำท-อยุธยำ 
ฝ่ังซ้ำย กม.23+500 ถึง 24+500 
เป็นช่วงๆ

ชีน้ ำร้ำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 1.50

137
ซ่อมคันเล่ือนคลองชัยนำท-อยุธยำ 
ฝ่ังซ้ำย กม.27+800 ถึง กม.28+650
 เป็นช่วงๆ

ท่ำงำม อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.61

138
ซ่อมคันเล่ือนคลอง 3 ซ้ำย ฝ่ังซ้ำย 
กม.4+100 ถึง กม.5+100 เป็นช่วงๆ

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.90

139
ซ่อมคันเล่ือนคลองส่งน้ ำ 3 ซ้ำย ฝ่ัง
ซ้ำย กม.13+100 ถึง กม.14+700 
เป็นช่วงๆ

ง้ิวรำย อินทร์บุรี - - 2561 2561 0.90

140 ประตูระบำยน้ ำล ำโพธ์ิชัย ทองเอน อินทร์บุรี - - 2563 2563 7.50

141
ปรับปรุงคันก้ันน้ ำฝ่ังซ้ำยคลองระบำย
ใหญ่ชัยนำท-ป่ำสัก3 กม.
6+000-11+000

ทองเอน อินทร์บุรี - - 2564 2564 15.00

142
ทำงผันน้ ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ระบำยน้ ำทุ่งเชียงรำก

ท่ำงำม อินทร์บุรี - - 2562 2562 25.00

143
ดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 3ขวำ-1ซ้ำย
 พร้อมอำคำรประกอบ

ประศุก อินทร์บุรี - - 2563 2563 10.00

144
ดำดคอนกรีตคลองส่งน้ ำ 2ขวำ-1ซ้ำย
 พร้อมอำคำรประกอบ

ประศุก อินทร์บุรี - - 2563 2563 8.00

145
ประตูระบำยน้ ำท่ีคลองระบำยใหญ่ 
แม่น้ ำน้อย2

ประศุก อินทร์บุรี 18,000 - 2565 2565 25.00

146
คันก้ันน้ ำเพ่ือป้องกันอุทกภัย เขต
จังหวัดสิงห์บุรี แห่งท่ี 3

ทับยำ อินทร์บุรี - - 2567 2567 3.00

147
คันก้ันน้ ำเพ่ือป้องกันอุทกภัย เขต
จังหวัดสิงห์บุรี แห่งท่ี 1

อินทร์บุรี อินทร์บุรี - - 2567 2567 10.00

148
ปรับปรุงคลองส่งน้ ำ 1ซ้ำย บรมธำตุ 
จ.สิงห์บุรี (ช่วงท่ี 2)

ประศุก อินทร์บุรี - - 2568 2568 100.00

149
ประตูระบำยน้ ำ บำงพะเนียง พร้อม
อำคำรประกอบ

ทับยำ อินทร์บุรี 10,000 - 2568 2568 35.00

150
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำกลำงคลอง
ส่งน้ ำ 1 ซ้ำย - 1 ซ้ำย กม.6+030  
จ ำนวน 1 แห่ง

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2566 2566 4.85
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ) 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
(ไร่)

ความจุ 
(ล้าน 
ลบ.ม.)

ปีท่ี
ก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน 
(ล้านบาท)

151
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำปลำยคลอง
ระบำย 4 ขวำ แม่น้ ำน้อย 2      
จ ำนวน 1 แห่ง

ทับยำ อินทร์บุรี - - 2566 2566 16.73

152
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำกลำงคลอง
ส่งน้ ำ 1 ซ้ำย กม.4+000         
จ ำนวน 1 แห่ง

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2566 2566 3.00

153
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำกลำงคลอง
ส่งน้ ำ 1 ซ้ำย - 1 ซ้ำย กม.7+562  
จ ำนวน 1 แห่ง

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2566 2566 3.00

154
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำปลำยคลองส่ง
น้ ำ 1 ซ้ำย - 1 ซ้ำย  จ ำนวน 1 แห่ง

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2566 2566 3.00

155
ปรับปรุงท่อลอดถนน คลองส่งน้ ำ 1 
ซ้ำย - 1 ซ้ำย กม.6+215         
จ ำนวน 1 แห่ง

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2567 2567 3.35

156
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำปลำยคลอง
ระบำย 2 ขวำ แม่น้ ำน้อย 2 กม.
5+735 จ ำนวน 1 แห่ง

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2567 2567 15.00

157
ปรับปรุงท่อลอดถนน คลองส่งน้ ำ 1 
ซ้ำย จ ำนวน 7 แห่ง

ทับยำ อินทร์บุรี - - 2567 2567 4.84

158
ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำปลำยคลอง
ระบำย 4 ขวำ แม่น้ ำน้อย 2 กม.
7+377 จ ำนวน 1 แห่ง

ทับยำ อินทร์บุรี - - 2568 2568 24.00

159
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำคันคลอง
ระบำยใหญ่แม่น้ ำน้อย 2          
จ ำนวน 20 แห่ง

ทับยำ อินทร์บุรี - - 2563 2563 10.00

160
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเก็บกักน้ ำหนอง
ตะพำบ

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2564 2564 15.00

161
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ    
ต ำบลทับยำ

ทับยำ อินทร์บุรี - - 2564 2564 20.00

162
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำ              
  คูเมืองอินทร์บุรี

ห้วยชัน อินทร์บุรี - - 2565 2565 10.00

163
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ    
ต ำบลประศุก

ประศุก อินทร์บุรี - - 2566 2566 20.00

164
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ   
ต ำบลหัวป่ำ

ประศุก อินทร์บุรี - - 2567 2567 20.00

รวม 28,000      -      2,208.80  
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื นที่ 510,909 ไร่ เป็นพื นที่เกษตรกรรม 390,866 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 76.50 

ของพื นที่จังหวัด โดยมีการพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทานแล้ว 393,259 ไร่  

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการจ้านวน 164 แห่ง เป็นโครงการขนาดเล็กทั งหมด ใช้วงเงินรวม 2,208.80 

ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี  

 1) โครงการตามแผนระยะสั น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั น 117 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็กทั ง 117 โครงการ 
ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั น 1,408.06 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 47 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็กทั ง 47 โครงการ 
ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 800.74 ล้านบาท 

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

 จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 
 
 

ตารางท่ี 5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสิงห์บุรี 

พื นที่จังหวัด (ไร่) 
พื นที่เกษตรกรรม 

(ไร่) 
พื นที่ชลประทาน

ปัจจุบัน (ไร่) 

พื นที่ชลประทานที่
เพ่ิมขึ น 

ตามแผนพัฒนา
การชลประทาน 

20 ปี (ไร่) 

รวมพื นที่
ชลประทาน

ทั งหมด 
เมื่อสิ นสุดแผน 20 

ปี (ไร่) 
510,909 390,866 393,259 28,000 421,259 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความ
พร้อม ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป โดยจังหวัดสิงห์บุรีนั นเป็นจังหวัดขนาดเล็ก พื นที่ส่วนใหญ่มีการ
พัฒนาการชลประทานแล้ว ลักษณะโครงการจึงเป็นไปในแนวทาง การปรับปรุงบ้ารุงรักษา และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เป็นส่วนมาก โดยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื นที่เกษตรเป็นพื นที่อ่ืน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน  การวางแผนเตรียมความพร้อมตั งแต่การศึกษา  ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความ
สอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถด้าเนินการได ้โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 


