
รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้า

จังหวัดสุพรรณบุรี

ส้านักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
ธันวาคม 2561



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                     ค้าน้า 
จังหวัดสุพรรณบุร ี                                                                                                                                                                      

ส้านักบริหารโครงการ    กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

 

  
ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน           

(RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน  (นายทองเปลว  กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงาน
และงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา  ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ  โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น  (พ.ศ.2561  – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง          

(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงโดยมีความลาดเท

ระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพ้ืนที่ต่่าสุดอยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้สูงจากระดับน้่าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจาก
ระดับน้่าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ท่านาข้าวมีแม่น้่าล่าคลอง
หนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้่าสายส่าคัญท่ีไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่แม่น้่าท่าจีนหรือแม่น้่าสุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
ของจังหวัดประมาณร้อยละ 52  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่ดอนประมาณร้อยละ 28.21 ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่ม         

แม่น้่าท่าจีน หรือแม่น้่าสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่14 องศา 4 ลิปดา  ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ  และระหว่างเส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา  ถึง 100 

องศา 16 ลิปดา ตะวันออก จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online)
จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  5,409.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3.38 ล้านไร่ อยู่ห่างจาก
กรุ ง เท พ มห าน ค รป ระม าณ  107 กิ โล เม ต ร  (ต าม ท างห ลวงแผ่ น ดิ น ห ม าย เล ข  340) โด ยท างรถ ไฟ
ประมาณ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต ้   ติดต่อ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอุทัยธานี 

1.2 สภาพภมูิอากาศ 
สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ ฤดูร้อน

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ท่าให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่านมา
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมท่าให้อากาศมีความชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไป ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์    

                      ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อมูลภูมิอากาศที่ส่าคัญ หน่วย ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 28 
 ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต ์ 73 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน น๊อต 3.6 
 อัตราการระเหย มิลลิเมตร/เดือน 155.7 
 ปริมาณฝน มิลลิเมตร 949.4 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้่าหลักและลุ่มน้่าย่อย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  ส่วนวางโครงการที่ 3 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,381,064 ไร่ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใน 3 ลุ่มน้่า 

ได้แก่ ลุ่มน้่าท่าจีน ลุ่มน้่าแม่กลอง และ ลุ่มน้่าเจ้าพระยา ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้่าท่าจีน ดังแสดงในรูปที่ 1-1     

มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,403,063 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 71 ของจังหวัด         
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นา ประมาณร้อยละ 41.44 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 58.30 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่นา 1,401,162 41.44 
พืชไร่ 836,643 24.74 
พ้ืนที่ป่า 406,538 12.02 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 279,598 8.26 
พ้ืนที่น้่า 117,094 3.46 
ไม้ผล 82,862 2.45 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า 72,732 2.15 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 63,298 1.87 
ไม้ยืนต้น 52,937 1.56 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 35,105 1.03 
พืชสวน 23,563 0.69 
พืชน้่า 5,896 0.17 
พ้ืนที่ลุ่ม 5,896 0.17 

 
ที่มา : Agri Map (2561) 

 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                  บทที่ 1 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                             สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-4 

 

รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สามารถจ่าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดิน           
ในทีร่าบลุ่ม มีเนื้อที่ร้อยละ 52.95 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ่าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 1,790,282 52.95 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 954,111 28.21 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 410,286 12.13 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 208,021 6.15 
กลุ่มชุดดินผสม 18,365 0.54 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุพรรณบุรีมีจ่านวนครัวเรือนทั้งหมด 265,250 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
77,489 ครัวเรือน จ่านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 852,003 คน แนวโน้มจ่านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อท่าการค่านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ่านวนประชากรในอนาคต     
อีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 3.23 ซึ่งมีผลท่าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ่านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 879,529 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ่านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 852,003 
2565 858,803 
2570 865,657 
2575 872,565 

2580 (อนาคต 20 ปี) 879,529 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ่าลองทวีก่าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 80,896 ล้านบาท อยู่ในล่าดับที่ 
34 ของประเทศ และล่าดับที่ 18 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 71.24 และ       
ภาคเกษตรร้อยละ 28.76 โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,441 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ่านวนครัวเรือนทั้งหมด 265,250 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
77,489 ครัวเรือน หรือร้อยละ 29.21 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
สุพรรณบุรี ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 736 707 724 
ข้าวนาปรัง 726 711 712 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 705 716 712 
มันส่าปะหลัง 3,234 3,175 3,111 
อ้อย 10,910 9,810 9,620 
ยางพารา 139 142 132 
ปาล์มน้่ามัน 1,091 1,115 1,155 

ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มน้้ำ (ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมกำร

อุทกวิทยำแห่งชำติ) โดยมีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที่ส้ำคัญแยก ประกอบด้วยแม่น้้ำล้ำคลองต่ำงๆ มีแม่น้้ำสำยใหญ่ ๆ 

ที่ส้ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อควำมเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประชำกร ได้แก่ แม่น้้ำท่ำจีน หรือแม่น้้ำสุพรรณบุรี    
มีเขื่อนกระเสียวซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้้ำสำขำที่ส้ำคัญของแม่น้้ำท่ำจีน นอกนั้นเป็นแม่น้้ำสำยเล็กซึ่งส่วนใหญ่ จะไหลลง 

แม่น้้ำท่ำจีนเกือบทั้งสิ้นโดยมีปริมำณน้้ำผิวดินตำมธรรมชำติประมำณ 721 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ตำมลุ่มน้้ำต่ำง ๆ 

ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าท่าจีน  

เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหรือประมำณร้อยละ 90 ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ้ำเภอด่ำนช้ำง อ้ำเภอ
เดิมบำงนำงบวช อ้ำเภอหนองหญ้ำไซ อ้ำเภอสำมชุก อ้ำเภอดอนเจดีย์ อ้ำเภอศรีประจันต์ อ้ำเภอเมือง
สุพรรณบุรี อ้ำเภออู่ทอง อ้ำเภอบำงปลำม้ำ และอ้ำเภอสองพ่ีน้อง มีแม่น้้ำที่ส้ำคัญ คือ แม่น้้ำท่ำจีน         

ซึ่งไหลทอดตัวยำวลงมำตั้งแต่ทิศเหนือสู่ทิศใต้รวมควำมยำวที่ไหลผ่ำนจังหวัดสุพรรณบุรี  นอกจำกนี้      
ยังมลี้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำท่ำจนี ซึ่งมำจำกเข่ือนกระเสียว อ้ำเภอด่ำนช้ำง 

- ลุ่มน ้าแม่กลอง  

มีพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยจะมีพ้ืนที่บริเวณทิศตะวันตกของอ้ำเภอด่ำนช้ำง        

มีล้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำท่ำจีนซึ่งมำจำกเขื่อนกระเสียว  อ้ำเภอด่ำนช้ำง ทิศทำงกำรไหลไปทำง             

ทิศตะวันออกสู่แม่น้้ำท่ำจีน 
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รูปที ่2-1 ล้ำน้้ำและระบบล้ำน้้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดสุพรรณบุรีมีกำรพัฒนำโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ จ้ำนวน 6 โครงกำร มีโครงกำรชลประทำน
ขนำดกลำง จ้ำนวน 6 โครงกำร และโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วถึง พ.ศ.2560 

จ้ำนวนทั้งสิ้น  191 แห่ง สำมำรถเก็บกักน้้ำได้  306.72 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทำน  1,223,214 ไร่ 
รำยละเอียดตำมตำรำงที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   
ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1 2 32 35
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 240.00 4.40 29.03 273.43
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 110,563 5,100 - 115,663
2.แก้มลิง
  - จ้านวน (แห่ง) - 3 7 10
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 15.95 17.34 33.29
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 3,500 3,500
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) - - 117 117
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 1,000 1,000
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) 4 - - 4
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 1,080,251 - - 1,080,251
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 1 10 11
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 12,800 12,800
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 6 6
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 10,000 10,000
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 3 3
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
8.อ่ืน ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) 1 - 16 17
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
รวมทุกประเภท
  - จ านวน (แห่ง) 6 6 191 203
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 240.00 20.35 46.37 306.72
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 1,190,814 5,100 27,300 1,223,214  
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รูปที ่2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรี  
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดสุพรรณบุรี 

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

โครงการชลประทานขนาดใหญ่
1 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา โพธ์ิพระยา เมือง - 330,068 2468 2475
2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสามชุก สามชุก สามชุก - 380,562.50 2478 2480
3 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ - 135,188 2505 2508
4 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษากระเสียว ด่านช้าง ด่านช้าง - 110,563 2509 2525
5 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสองพ่ีน้อง บ่อสุพรรรณ สองพ่ีน้อง - 310,125 2525 2538

6
งานจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน
 คลอง 1L-8L-2L ระยะท่ี 1 สองพ่ีน้อง บ่อสุพรรณ,ทุ่งคอก - - 2559 2559

โครงการชลประทานขนาดกลาง - -
1 อ่างเก็บน ้าห้วยท่าเด่ือ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ นิคมกระเสียว ด่านช้าง 2.80 3,000 2526 2527
2 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง วังยาว ด่านช้าง 1.60 2,100 2551 2553
3 แก้มลิงบึงลาดน ้าเตียน ศาลาขาว,กะจัน เมือง,อู่ทอง 15.95 - 2556 2559
4 อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน ศาลาขาว เมือง - - 2558 2559
5 อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน ศาลาขาว,กะจัน เมือง,อู่ทอง - - 2559 2559
6 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านก้อนแก้วพร้อมระบบส่งน ้า แจงงาม หนองหญ้าไซ - - 2559 2559

รวม 20.35 1,271,607

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2-3 พบว่ำพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 60 มีปัญหำภัยแล้งในระดับต่้ำบริเวณอ้ำเภอเมือง อ้ำเภอสองพ่ีน้อง อ้ำเภอบำงปลำม้ำ 

อ้ำเภอศรีประจันต์ อ้ำเภอด่ำนช้ำง และอ้ำเภอเดิมบำงนำงบวช มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปำนกลำงประมำณร้อยละ 35 

บริเวณอ้ำเภออู่ทอง อ้ำเภอดอนเจดีย์ อ้ำเภอสำมชุก อ้ำเภอหนองหญ้ำไซ มีบำงส่วนโดยเฉพำะพ้ืนที่ที่ห่ำงไกล      

แหล่งน้้ำเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ในเขต อ้ำเภอหนองหญ้ำไซ อ้ำเภอดอนเจดีย์ และอ้ำเภอเดิมบำงนำงบวช       

ดังแสดงในรูปที ่2-3  
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภำพกำรเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทั่วไปพ้ืนที่เกิดอุทกภัยมีสภำพเป็นที่รำบลุ่มมีแม่น้้ำท่ำจีน
ไหลผ่ำนกลำงจังหวัด ในบริเวณอ้ำเภอเมืองที่ตั้งของตัวเมืองอยู่ใต้ประตูระบำยน้้ำโพธิ์พระยำ  หำกในพื้นที่มีปริมำณ
ฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลำนำน และมีน้้ำไหลบ่ำมำจำกทำงด้ำนเหนือจ้ำนวนมำก ปตร.โพธิ์พระยำจะระบำยน้้ำ  

ส่วนที่เกินควำมสำมำรถเก็บกักลงมำทำงด้ำนท้ำยน้้ำซึ่งหำกระดับน้้ำด้ำนท้ำย  ปตร.ระบำยน้้ำสูงเกิน+5.60 เมตร     

ก็จะท้ำให้เกิดอุทกภัยภำยในเขตตัวเมืองสุพรรณบุรีได้  บริเวณน้้ำท่วมซ้้ำซำกทำงเป็นที่รำบลุ่มตอนใต้ของจังหวัด
บริเวณอ้ำเภอบำงปลำม้ำ อ้ำเภอสองพ่ีน้องสำเหตุหลักของปัญหำน้้ำท่วม เนื่องจำกแม่น้้ำท่ำจีนมีประสิทธิภำพ       

ในกำรระบำยน้้ำต่้ำ ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มต่้ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อน้้ำเหนือ         

ที่ระบำยผ่ำนแม่น้้ำท่ำจีนมีปริมำณมำก จึงท้ำใหน้้้ำล้นตลิ่ง เข้ำท่วมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้ำง 
 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำกของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้ำท่วมซ้้ำซำกน้อย ,         
เสี่ยงปำนกลำง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูง โดยควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงจะอยู่บริเวณที่รำบลุ่มตอนล่ำงของจังหวัด             

ดังแสดงในรูปที ่2-4 

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดย
ครอบคลุมปัญหำน้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพ้ืนที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีมี พ้ืนที่ เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ         
(Area Base) จ้ำนวน 3 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วม บริเวณตอนใต้ของจังหวัดติดกับแม่น้้ำท่ำจีน ครอบคลุม
อ้ำเภอเมืองสุพรรณบุรี อ้ำเภออู่ทอง อ้ำเภอบำงปลำม้ำ และอ้ำเภอสองพ่ีน้อง มีพ้ืนที่ประมำณ 1,085,854,13 ไร่ 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและน้้ำท่วม พบบริเวณตอนเหนือของจังหวัด ครอบคลุมอ้ำเภอเดิมบำงนำงบวชและอ้ำเภอสำมชุก 
มีพ้ืนที่ประมำณ 328,830.44 ไร่ และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง บริเวณทำงด้ำนทิศตะวันตกของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ 
อ้ำเภอด่ำนช้ำง อ้ำเภอหนองหญ้ำไซ และอ้ำเภอดอนเจดีย์ มีพื้นท่ีประมำณ 701,673.80 ไร่ ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้้ำท่วมของจังหวัดสุพรรณบุรีต้องมีกำรบูรณำกำร
ร่วมกันทุกภำคส่วน ทั้งมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงและใช้สิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำไม้ต้นน้้ำ กำรจัดท้ำ
แหล่งน้้ำชุมชน ต่ำง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทำนมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบโดยกำรจัดท้ำแหล่ง 
เก็บกักน้้ำทำงตอนบนและล้ำน้้ำสำขำต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทั้งภัยแล้งและน้้ำท่วม ในพ้ืนที่เพำะปลูก
มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกระจำยน้้ำ รวมถึงกำรเก็บน้้ำในล้ำน้้ำ ซึ่งมีทั้งโครงกำรทั้งขนำดกลำงและขนำดเล็ก 
ตำมล้ำดับควำมส้ำคัญต่อไป 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้้ำท่วมซ้้ำซำก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มำ : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดสุพรรณบุรีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม
หลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ     
ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 46.65 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิม
เป็น 47.02 , 47.39 และ 48.15 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วม   

น ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดสุพรรณบุรี  จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดสุพรรณบุรี เท่ากับ 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน  กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน            

ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 50 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่
เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 3,062.31 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะ
เพ่ิมเป็น 3,202.01 , 3,228.83 และ 3,274.06 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้ าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง  ๆ  แยกตามก้าลังการผลิต  (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้ าของ                   

นิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 20.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 21.12 , 22.13 และ 24.14   

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

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 46.65                47.02                47.39                48.15                
2 รักษาระบบนิเวศ 90.50                90.50                90.50                90.50                
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 2,799.12            2,938.83            2,965.65            3,010.88            
  - นอกเขตชลประทาน 263.18              263.18              263.18              263.18              
  - รวม 3,062.31            3,202.01            3,228.83            3,274.06            

4 อุตสาหกรรม 20.19                21.12                22.13                24.14                
รวม 3,219.64           3,360.65           3,388.86           3,436.85           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที ่4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

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

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ท่ีมุงสรางความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 
3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 
4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพ้ืนท่ี (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉรยิะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3   ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 

 วิสัยทัศนคือ “ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การทองเท่ียว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การคาและการลงทุนระดับสากลท่ีมีความสามารถในการแขงขัน และ
การคาผานแดนสูเอเชีย” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 

1) พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหไดคุณภาพ มาตรฐานยกระดับสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพครบวงจร  

2) สงเสริมอัตลักษณการทองเท่ียวเชื่อมโยงกลุมจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหลง
ทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเท่ียวใหมีชื่อเสียงยกระดับคุณภาพชวีิต 

3) พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย 

4) ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชนและ        
ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเนนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สูประเทศไทย ๔.๐ 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 วิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี คือ “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นนํา 

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค บานเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ ศูนยการศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การเพ่ิมขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภค
และการสงออก 

2) การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
3) การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 
4) การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5) การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
6) การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตร    
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท่ี 
- เปนโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและยุทธศาสตรตาง ๆ  

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area base) 
- เปนโครงการท่ีสามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทตาง ๆ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยูเดิม             

ท้ัง 25 ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน และการปองกันบรรเทา
น้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามท่ีกลาวแลวขางตน   

 จังหวัดสุพรรณบุรี มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 253 โครงการ  เปนโครงการชลประทานขนาดใหญ               
1 โครงการ โครงการขนาดกลาง 19 โครงการ และขนาดเล็ก 233 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
ท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 80.55 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 436,914 ไร     
ใชวงเงินรวม 21,179.0598 ลานบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1  
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุร ีจําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

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) - 65,585 - 65,585

  - วงเงิน (ลานบาท) - 8,000.0000 - 8,000.0000

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 14 5 - 19

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 14.76 50.15 - 64.91

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 11,200 33,300 - 44,500

  - วงเงิน (ลานบาท) 3,853.8366 1,946.0000 - 5,799.8366

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 172 61 - 233

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 11.05619 4.587 - 15.64319

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 256,162 70,667 - 326,829

  - วงเงิน (ลานบาท) 5,780.2232 1599.0000 - 7,379.2232

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 186 67 - 253

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 25.81619 54.737 - 80.55319

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 267,362 169,552 - 436,914

  - วงเงิน (ลานบาท) 9,634.0598 11,545.0000 - 21,179.0598

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทาน ระยะ 20 ป

 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรท่ี 3 เปนจํานวน  210 และ               

43 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภท       

อางเก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ัง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดท้ัง                  

การขาดแคลนน้ําและน้ําทวม 
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ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุร ีจําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ 1 8,000.000 - - 1 8,000.0000

ขนาดกลาง 10 3,836.3000 9 1963.5366 19 5,799.8366

ขนาดเล็ก 199 4,538.6900 34 2840.5332 233 7,379.2232

รวม 210 16,374.9900 43 4804.0698 253 21,179.0598

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรที่ 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-5 



รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 

รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุรี 
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

โครงการขนาดใหญ

อางเก็บน้ําลําตะเพินบน และระบบเชื่อมโยงไปอางเก็บน้ําหวยเทียน

สระเก็บน้ําหนองมะสังขจังหวัดกาญจนบุรี

รวม 65,585.00 8,000.0000

โครงการขนาดกลาง

1
โครงการคันกั้นน้ําฝงซายคลองระบายใหญสองพี่นองพรอมอาคาร

ประกอบ

ตนตาล/บางพลับ สองพี่นอง - - 2559 2563 378.5366

2

ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ             

ประตูระบายน้ําบานหวยเจริญ
เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

- - 2561 2561 80.0000

3 แกมลิงบึงลาดน้ําเตียน (ระยะ 2) ศาลาขาว,กระจัน เมือง,อูทอง - 3.00 2560 2562 87.5000

4 โครงการประตูระบายน้ําบางสะแก บางตะเคียน สองพี่นอง - - 2562 2563 250.0000

5 โครงการประตูระบายน้ําบางตะเคียน บางตะเคียน สองพี่นอง - - 2563 2564 135.0000

6 โครงการประตูระบายน้ําบานปลายนา ปลายนา ศรีประจันต - - 2563 2564 250.0000

7 อางเก็บน้ําหนองอีเงินพรอมระบบสงน้ํา วังคัน ดานชาง 6,200 1.20 2563 2565 351.2250

8 แกมลิงบึงสามจุน เขาดิน,ปลายนา เดิมบางนางบวช,ศรีประจันต - 8.00 2563 2565 591.5750

9
แกมลิงบึงหนองกลับ-บึงสัมพันธ โคกชาง,ทุงคล,ี

ยางนอน

เดิมบางนางบวช - 2.56 2564 2565 310.0000

10
โครงการสูบน้ําเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนพื้นที่            

บริเวณ ต.สระกระโจม

สระกระโจม ดอนเจดีย - - 2563 2565 200.0000

11 โครงการคันกั้นน้ําคลองระบายใหญสามชุก 1 (ระยะที่ 2) ไรรถ ดอนเจดีย - - 2563 2565 400.0000

12 ปตร. บานผึ้งหลวง วังคัน ดานชาง - - 2565 2565 120.0000

13 คันกั้นน้ําฝงขวาคลองระบายใหญสองพี่นองพรอมอาคารประกอบ ตนตาล/บางพลับ สองพี่นอง - - 2564 2565 200.0000

14 ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําลําตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี องคพระ ดานชาง 5,000.00 - 2563 2565 500.0000

15
ระบบระบายน้ําโครงการบริหารจัดการน้ําอําเภออูทอง             

 จังหวัดสุพรรณบุรี

อูทอง อูทอง - - 2565 2566 120.0000

16 อางเก็บน้ําหวยทวีปพรอมระบบสงน้ํา ดานชาง ดานชาง 6,800.00 13.15 2565 2567 536.0000

17 อางเก็บน้ําพุหางนาก (หวยหนาถ้ํา)พรอมระบบสงน้ํา อูทอง อูทอง 7,000.00 6.00 2565 2567 350.0000

18 อางเก็บน้ําพุปลากาง (ขยาย) นิคมกระเสียว ดานชาง 9,000.00 20.00 2566 2568 700.0000

19 อางเก็บน้ํากํานันดินพรอมระบบสงน้ํา วังยาว ดานชาง 10,500.00 11.00 2567 2568 240.0000

รวม 44,500.00 64.91 5,799.8366

2566 2570 8,000.0000   1 องคพระ/วังยาว ดานชาง 65,585.00 -

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุรี 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 คลองระบาย 3 ข สามชุก 1 หัวเขา เดิมบางนางบวช           2,500 - 2561 2561 25.0000

2 ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 4) เดิมบาง เดิมบางนางบวช         11,002 0.4500 2561 2561 18.4000

3 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา  7 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ เดิมบาง เดิมบางนางบวช           2,710 0.2250 2561 2561 11.3000

4 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 5 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ ปากน้ํา เดิมบางนางบวช           6,018 0.2625 2561 2561 16.7000

5 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 2 ขวา- 1 ซาย (ฝงซาย) วังลึก สามชุก  -  - 2561 2561 20.0000

6 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 3 ซาย - 1ขวา (2ฝง) บานโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี  -  - 2561 2561 20.0000

7 ปรับปรุงคลองระบาย 3 ขวา  สามชุก 2 ไรรถ ดอนเจดีย  -  - 2561 2561 6.4450

8 ปรับปรุงคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 1  ฝงขวา หนองผักนาก สามชุก  -  - 2561 2561 16.4580

9 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง  มะขามเฒา - อูทอง พลับพลาไชย อูทอง  -  - 2561 2561 21.7250

10 ปรับปรุงคลองระบาย ร. 2 ขวา (ชวงที่ 2) หนองหญาไซ หนองหญาไซ  -  - 2561 2561 20.0000

11 ปรับปรุงคันคลอง 2 ขวา - 1 ซายสายใหญ วังลึก สามชุก - - 2561 2561 5.0265

12 ปรับปรุงคันคลองสายใหญฝงซาย ดอนปรู ศรีประจันต - - 2561 2561 13.2997

13 ปรับปรุงคันคลอง 16 ซาย ม.-อ ดอนเจดีย ดอนเจดีย - - 2561 2561 6.0750

14 ฝายบานดงปอแดงพรอมระบบสงน้ํา หนองกระทุม เดิมบางนางบวช           1,000 0.0650 2561 2561 18.6200

15 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองหลอดพรอมระบบสงน้ํา ดอนเจดีย ดอนเจดีย           6,100 0.0340 2561 2561 63.7000

16 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 5 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ ปากน้ํา เดิมบางนางบวช - - 2561 2561 16.7000

17 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา  7 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ เดิมบาง เดิมบางนางบวช - - 2561 2561 11.3000

18 ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 4) เดิมบาง เดิมบางนางบวช - - 2561 2561 13.7000

19 คลองระบาย 3 ข สามชุก 1 หัวเขา เดิมบางนางบวช - - 2561 2561 25.0000

20 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย-1ซาย โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี - - 2561 2561 20.0000

21 สถานีสูบน้ําประตูระบายน้ําปาพฤกษ บานแหลม บางปลามา - - 2561 2561 29.4000

22 ปรับปรุงคลองระบาย 1 ซาย (หวยกระจ)ี เดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช  -  - 2561 2561 3.0000

23 ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา - 5  ขวา  สามชุก 1 หนองสาหราย ดอนเจดีย  -  - 
2561 

เพิ่มเติม

2561 

เพิ่มเติม
22.9120

24 ปรับปรุงคลองระบายใหญสามชุก 2 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี  -  - 
2561 

เพิ่มเติม

2561 

เพิ่มเติม
17.3270

25 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา  6 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ ปากน้ํา,เขาพระ เดิมบางนางบวช 2435 0.225 2562 2562 20.0000

26
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย มะขามเฒา-อูทอง พรอม

อาคารประกอบ (ชวงที่ 2)
เดิมบาง เดิมบางนางบวช 2100 0.45 2562 2562 20.0000

27
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 6 ซาย มะขามเฒา-อูทอง  พรอม

อาคารประกอบ (ชวงที่ 1)
กระเสียว สามชุก 2000 0.1875 2562 2562 15.0000

28 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 1 ขวา กม.22+000 - กม.33+000 บางงาม ,ไรรถ
ศรีประจันต,ดอน

เจดีย
 -  - 2562 2562 40.0000

29 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 2 ขวา ระยะที่ 1 สนามคล/ีเจดีย
อูทอง/เมือง

สุพรรณบุรี
 -  - 2562 2562 50.0000

30 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 1 ขวา(ฝงขวา) เขาดิน เดิมบางนางบวช  -  - 2562 2562 9.9000

31 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 1 ขวา ฝงขวา (ชวงที่ 2) เขาดิน เดิมบางนางบวช  -  - 2562 2562 10.0000

32 ปรับปรุงคันคลอง 1 ซาย สายใหญ วังยาง ศรีประจันต - - 2562 2562 20.5000

33 ฝายบานหนองเปาะ 2 พรอมระบบสงน้ํา ดานชาง ดานชาง             500       0.0408 2562 2562 25.7500

34
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย มะขามเฒา-อูทอง พรอม

อาคารประกอบ (ชวงที่ 2)
เดิมบาง เดิมบางนางบวช - - 2562 2562 20.0000

35 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา  6 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ เดิมบาง เดิมบางนางบวช - - 2562 2562 20.0000

36 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย-1ซาย โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี - - 2562 2562 45.0000

37 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาประตูระบายน้ําบางใหญ บางใหญ บางปลามา - - 2562 2562 22.0000

38
เพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําคลองสงน้ํา 3 ซาย - 1 ขวา กม.0+000 - กม.

21+320
ดอนกํายาน เมืองสุพรรณุรี - - 2562 2562 10.0000

39 ปรับปรุงคลองสายใหญ 1 ขวา กม.0+000 - กม.13+000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณุรี - - 2562 2562 12.0000

40 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายใหญสามชุก 1 ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี  -       0.3500 2563 2563 15.0000

โครงการ ปแลวเสร็จป กอสรางที่ ตําบล อําเภอ
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

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

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

41 ปรับปรุงคันคลองเขาดิน (ฝงซาย) ระยะทาง 4.555 กิโลเมตร บางกุง เมืองสุพรรณบุรี  -  - 2563 2563 25.0000

42 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ปลายคลองระบาย 1 ขวา - 5 ขวา  สามชุก 1 หนองสาหราย ดอนเจดีย  - 0.0994 2563 2563 11.0000

43 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ปลายคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 ไรรถ ดอนเจดีย  - 0.0427 2563 2563 9.0000

44 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ปลายคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 2 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี  - 0.0391 2563 2563 9.0000

45 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 8ขวา-1ขวา ความยาว 4.990 กิโลเมตร โคกชาง เดิมบางนางบวช - 0.0232 2563 2563 20.7980

46 ปรับปรุงทอลอดถนนโครงการสถานีสูบน้ําบานแจงงาม 15 แหง
หนองขาม,ทัพ

หลวง
หนองหญาไซ  -  - 2563 2563 10.0000

47
เพิ่มปริมาณการเก็บกักอางเก็บน้ําหวยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวนความจุ 8,000 ลบ.ม.
หวยขมิ้น ดานชาง - 0.4800 2563 2563 10.0000

48
อาคารบังคับน้ําคลองหนองเตาหน-ีหนองแจง ขนาด 1.50x1.50 ม. จํานวน 2

 ชอง
ดอนเจดีย ดอนเจดีย -  - 2563 2563 3.0000

49
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 6 ซาย มะขามเฒา-อูทอง พรอม

อาคารประกอบ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ
กระเสียว สามชุก - - 2563 2563 25.0000

50
ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย มะขามเฒา-อูทอง พรอม

อาคารประกอบ (ชวงที่ 3) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ
ปากน้ํา เดิมบางนางบวช - - 2563 2563 25.0000

51 คลองระบาย 3 ข สามชุก 1 (ชวงที่ 2) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ กระเสียว สามชุก - - 2563 2563 10.0000

52 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 2 ขวา ระยะที่ 2 บางกุง เมือง - - 2563 2563 50.0000

53 คันคลองระบายใหญสุพรรณ 3 ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร ดอนปรู เดิมบางนางบวช - - 2563 2563 30.0000

54
คันกั้นน้ําคลองระบายใหญสามชุก 1 พรอมอาคารประกอบ ระยะทาง 0.780 

กิโลเมตร
สามชุก สามชุก - - 2563 2563 13.0000

55 งานปรับปรุงคันคลอง 1ซาย-1ซาย ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร วังยาง ศรีประจันต - - 2563 2563 15.0000

56
งานปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 1ซาย-1ซาย ระยะทาง 2.100 

กิโลเมตร
ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี - - 2563 2563 11.0000

57 สถานีสูบน้ํา  ลํารางไซแตก วัดโบสถ บางปลามา - - 2563 2563 20.0000

58 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 6ขวา-1ขวา (ชวงที่ 2) โคกชาง เดิมบางนางบวช           2,500  - 2563 2563 35.0000

59 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 1 ขวา - 1 ขวา (ชวงที่ 2) ทุงคลี เดิมบางนางบวช  -  - 2563 2563 25.0000

60 งานปองกันการกัดเซาะตลิ่งลําหวยกระเสียว (บานหนองมะคาโมง) หนองมะคาโมง ดานชาง  -  - 2563 2563 20.0000

61 ปรับปรุงฝายยางบานปาสะแก ปาสะแก เดิมบางนางบวข  -  - 2563 2563 48.0000

62 ปรับปรุงบอยืมคลองสงน้ํา 1 ขวา (ฝงขวา) แจงงาม หนองหญาไซ  -  - 2563 2563 20.0000

63
ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บพุปลากาง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ความ

ยาว  1.300  กม.
ดานชาง ดานชาง           1,300 0.6300 2563 2563 5.0000

64 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําลน ความยาว 20 เมตร อางเก็บน้ําหวยทาเดื่อ นิคมกระเสียว ดานชาง  - 2.8000 2563 2563 25.0000

65
ปรับปรุงทํานบดินอางเก็บน้ําหวยยาง1 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ความยาว

  395  เมตร
นิคมกระเสียว ดานชาง  - 0.2500 2563 2563 5.0000

66
ปรับปรุงทํานบดินอางเก็บน้ําหวยแหง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ความยาว 

 345  เมตร
หวยขมิ้น ดานชาง  - 0.8000 2563 2563 5.0000

67
ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะคันคลอง 1 ขวา อางเก็บน้ําหวยทาเดื่อ 

ระยะทาง 1.000 กม.
นิคมกระเสียว ดานชาง  - - 2563 2563 5.0000

68
ปรับปรุงทํานบดินอางเก็บน้ําหวยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ความยาว 

 640  เมตร
หวยขมิ้น ดานชาง  - 0.4000 2563 2563 5.0000

69
เพิ่มปริมาณการเก็บกักอางเก็บน้ําหวยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวนความจุ 80,000 ลบ.ม.
หวยขมิ้น ดานชาง  - 0.0800 2563 2563 10.0000

70
คลองสงน้ํา 2 ซาย ความยาว 3,500 เมตร  พื้นที่รับน้ํา 2,000 ไร โครงการ

สถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ  โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
หนองขาม หนองหญาไซ  - - 2563 2563 15.0000

71 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงดินดํา พรอมระบบสงน้ํา ดานชาง ดานชาง 5,000 - 2563 2563  70.0000 

72 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ซาย - 2 ขวา
สวนแตง,เจดีย

,กระจัน

เมืองสุพรรณบุร/ี

อูทอง
 - - 2564 2564 20.0000

73 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ปลายคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 หนองสาหราย ดอนเจดีย  - 0.1722 2564 2564 15.0000

74 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักอางเก็บน้ําพุปลากาง 1 ดานชาง ดานชาง - 0.6300 2564 2564 10.0000

75 ปรับปรุงระบบระบายน้ําบานสระประทุมพรอมอาคารประกอบ ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี -  - 2564 2564 20.0000

76 อาคารบังคับน้ําบอยืมฝงขวาคลองมะขามเฒา-อูทอง พลับพลไชย อูทอง -  - 2564 2564 5.0000

77 อาคารบังคับน้ําลําหวยทาเดื่อ นิคมกระเสียว ดานชาง -  - 2564 2564 5.0000

78 อาคารปองกันตลิ่งคลองชักน้ําปลายคลองมะขามเฒา-อูทอง อูทอง อูทอง -  - 2564 2564 20.0000

79 ฝายลําหวยโปงชาง ดานชาง ดานชาง  - 0.6800 2564 2564 20.0000

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 

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

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

80 ปรับปรุงบอยืมฝงซาย มะขามเฒา-กระเสียว หัวเขา เดิมบางนางบวช - - 2564 2564 20.0000

81 ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 9) นางบวช เดิมบางนางบวช - - 2564 2564 20.0000

82 โรงสูบน้ําชองพิกุล ไรรถ ดอนเจดีย - - 2564 2564 20.0000

83 ขุดลอกคลองระบายใหญสามชุก 1 (ชวงที่ 2) สระแกว เมืองสุพรรณบุรี - - 2564 2564 15.0000

84 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ขวา สามชุก สามชุก - - 2564 2564 30.0000

85 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ขวา - 1 ซาย (ชวงที่ 1) วังลึก สามชุก - - 2564 2564 60.0000

86
คันกั้นน้ําคลองระบายใหญสามชุก 1 พรอมอาคารประกอบ ระยะทาง 2.10 

กิโลเมตร

บานสระ,หนอง

ผักนาก
สามชุก - - 2564 2564 40.0000

87 คันคลองระบาย 2 ขวา สุพรรณ 3 ระยะทาง 3.850 กิโลเมตร ศรีประจันต ศรีประจันต - - 2564 2564 13.0370

88 ปรับปรุงคลองระบาย 4 ขวา สุพรรณ3 โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี         20,000 - 2564 2564 30.0000

89 ปรับปรุงทอระบายน้ําคันคลอง ร.4 ขวา แมน้ําสุพรรณ ฝงซาย บางพลับ สองพี่นอง         13,000 - 2564 2564 8.5000

90 ปรับปรุงทอระบายน้ําปลายคลองสงน้ํา 1ขวา - 2ซาย - 1ขวา กม.10+420 บางใหญ บางปลามา           1,500 - 2564 2564 6.0000

91 ปรับปรุงทอลอดคลองสงน้ํา 3ซาย-1ซาย จํานวน 2 แหง โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี         12,715 - 2564 2564 4.5000

92 ปรับปรุงทอลอดคันคลองระบาย 1 ซาย แมน้ําสุพรรณ จํานวน 2 แหง ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี  - - 2564 2564 3.3000

93 ปรับปรุงทอลอดคันคลองระบาย 4 ขวาสุพรรณ 3 จํานวน 2 แหง ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี  - - 2564 2564 2.2000

94 ปรับปรุงทอลอดคันคลองระบาย 5 ขวา สุพรรณ 3จํานวน 2 แหง โคกคราม บางปลามา  - - 2564 2564 3.7500

95 ปรับปรุงประตูระบายน้ําปลายคลองสงน้ํา 1ซาย กม. 17+000 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี         51,506 - 2564 2564 30.0000

96 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 3 ซาย-1ซาย โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี         12,715 - 2564 2564 20.0000

97 ปรับปรุงสะพานขามคลองสงน้ํา 2ซาย-1ขวา กม.24+340 บางใหญ บางปลามา         12,000 - 2564 2564 1.5000

98 สถานีสูบน้ํา  ลํารางหนองจอก วัดโบสถ บางปลามา  - - 2564 2564 20.0000

99 สถานีสูบน้ําคลองผูใหญแพร บางตะเคียน สองพี่นอง           6,200  - 2564 2564 15.0000

100 สถานีสูบน้ําบางหัวบาน บางตะเคียน สองพี่นอง           9,300  - 2564 2564 15.0000

101 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ปลายคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 หนองสาหราย ดอนเจดีย  -       0.1722 2564 2564 15.0000

102 ปรับปรุงคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 2 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี  -  - 2564 2564 16.0000

103 ปรับปรุงคันคลองคณฑี - ตลิ่งชัน หนองโอง อูทอง  -  - 2564 2564 11.0000

104 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง  มะขามเฒา - อูทอง พลับพลาไชย อูทอง  -  - 2564 2564 12.6000

105 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 20 ซาย มะขามเฒา - อูทอง สระแกว เมืองสุพรรณบุรี  -  - 2564 2564 9.8000

106 ปรับปรุงทอรับน้ําปา กม.75+410  มะขามเฒา-อูทอง ไรรถ ดอนเจดีย  -  - 2564 2564 2.5000

107 สถานีสูบน้ําหนองเกวียนเข็น - กระดานปาย ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี  -  - 2564 2564 20.0000

108 กอสรางประตูระบายน้ําบานสามเอกเหนือ โคกชาง เดิมบางนางบวช           1,200  - 2564 2564 25.0000

109 กอสรางประตูระบายน้ําบานหนองกรด โคกชาง เดิมบางนางบวช           1,200  - 2564 2564 25.0000

110 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 7ขวา-1ขวา โคกชาง เดิมบางนางบวช         12,000       0.0083 2564 2564 15.0000

111 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 1ขวา-1ขวา (ฝงขวา) ทุงคลี เดิมบางนางบวช  -  - 2564 2564 10.0000

112 ปรับปรุงคันคลองสงน้ํา 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา ทุงคลี เดิมบางนางบวช  -  - 2564 2564 15.0000

113 ปรับปรุงคลองระบาย 1 ซาย (หวยกระจ)ี บอกรุ เดิมบางนางบวช  -  - 2564 2564 20.0000

114 ปรับปรุงลําหวยกระเสียว - ลําหวยกระจี หนองกระทุม เดิมบางนางบวช  -  - 2564 2564 100.0000

115 ปรับปรุงทรบ.กลางคลองสงน้ํา 1 ขวา กม.10+540 หนองโพธิ์ หนองหญาไซ  -  - 2564 2564 0.5000

116 ปรับปรุงลําหวยกระเสียว ชวงเหนือ ปตร. เขื่อนทดน้ํา กม.20+600 - 25+900 แจงงาม หนองหญาไซ  -  - 2564 2564 20.0000

117 ปรับปรุงคลองระบาย ร.1 ซาย - 1 ซาย บอกรุ เดิมบางฯ  -  - 2564 2564 20.0000

118 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองขามพรอมระบบสงน้ํา ดอนเจดีย ดอนเจดีย           5,200  - 2564 2564 50.0000

119 คลองสงน้ํา 3 ซาย โครงการสถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ หนองขาม หนองหญาไซ           1,500  - 2564 2564 15.0000

120 คลองสงน้ํา 8 ซาย โครงการสถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ ทะเลบก ดอนเจดีย           1,500  - 2564 2564 20.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 

ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุร ี (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

121
ปรับปรุงระบบระบายน้ําคลอง ร.2 ขวา สามชุก 1 พรอมอาคารประกอบ 

(ระยะที่ 2)
หัวเขา เดิมบางนางบวช           5,000  - 2564 2564 20.0000

122 ฝายลําหวยบานหนองยาว-หนองพลับ พรอมระบบสงน้ํา หวยขมิ้น ดานชาง 1,000          0.6000 2564 2564 20.0000

123 แกมลิงหนองกระบก พรอมอาคารประกอบ ดานชาง ดานชาง  - 0.1000 2564 2564 11.0000

124 ฝายทับผึ้งนอย วังคัน ดานชาง  -  - 2564 2564 25.0000

125 ฝายบานบุงยาง วังคัน ดานชาง  -  - 2564 2564 20.0000

126 ฝายหวยหนองพังพวย ดานชาง ดานชาง  -  - 2564 2564 17.0000

127 ฝายหวยแมทวีป ดานชาง ดานชาง  -  - 2564 2564 20.0000

128 ประตูระบายน้ํากลางคลองระออมพรอมขุดลอก เขาพระ เดิมบางนางบวช  -  - 2564 2564 50.0000

129 ฝายบึงกํามะเชียร เขาพระ เดิมบางนางบวช  -  - 2564 2564 30.0000

130 ปตร.ปลายคลองเจก โคกคราม บางปลามา  -  - 2564 2564 85.0000

131 คันกั้นน้ําคลองระบายใหญสุพรรณ 4 พรอมอาคารประกอบ โคกคราม บางปลามา  -  - 2564 2567 2,130.0000  

132 อาคารบังคับน้ํา หมู 11 บานผึ้งหลวง วังคัน ดานชาง  -  - 2564 2564 50.0000

133 อาคารปองกันตลิ่ง พรอมอาคารประกอบ หมู 16 บานใหมไทรทอง หวยขมิ้น ดานชาง  -  - 2564 2564 40.0000

134 อาคารบังคับน้ําบานพุบอง พรอมอาคารประกอบ หวยขมิ้น ดานชาง  -  - 2564 2564 10.0000

135 อางเก็บน้ําชุมชน หมู 3 บานทาเดื่อ นิคมกระเสียว ดานชาง  -  - 2564 2564 10.0000

136 งานพัฒนาแหลงน้ําพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี อูทอง อูทอง  -  - 2565 2565 35.0000

137 ปรับปรุงทอระบายผันน้ําคลองมะขามเฒา-อูทอง ฝงขวา หนองผักนาก สามชุก  -  - 2565 2565 20.0000

138 ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองสงน้ํา 1 ซาย พรอมอาคารประกอบ (ชวงที่ 7) เขาพระ เดิมบางนางบวช - - 2565 2565 20.0000

139 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 8 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ เดิมบาง เดิมบางนางบวช - - 2565 2565 13.0000

140 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา 4 ซาย-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ ปากน้ํา เดิมบางนางบวช - - 2565 2565 15.0000

141 ปรับปรุงระบบชลประทานคลองสงน้ํา  1 ขวา-1 ซาย  พรอมอาคารประกอบ นางบวช เดิมบางนางบวช - - 2565 2565 10.0000

142 คันคลองระบายสายใหญ ร.สามชุก1 (ฝงขวา) พรอมอาคารประกอบ กระเสียว สามชุก - - 2565 2565 10.0000

143 คลองระบาย สุพรรณ 2 กม. 11+870 - กม. 41+926(เปนชวงๆ) เดิมบาง เดิมบางนางบวช - - 2565 2565 25.0000

144 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ขวา - 1 ซาย (ชวงที่ 2) ศรีประจันต ศรีประจันต - - 2565 2565 30.0000

145 ดาดคอนกรีตของสงน้ํา 1 ขวา- 1 ซาย พรอมอาคารประกอบ นางบวช เดิมบางนางบวช - - 2565 2565 41.0000

146
ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ขวา - 1ขวา - 2ซาย - 1 ขวา กม.0+128 - กม.

6+023
วัดดาว บางปลามา  -  - 2565 2565 40.0000

147 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2ซาย - 1ขวา กม.21+950 - กม.24+540 บางใหญ บางปลามา  -  - 2565 2565 30.0000

148 ปรับปรุงคลองชะโด โคกคราม บางปลามา           2,800  - 2565 2565 30.0000

149 ปรับปรุงคลองระบาย 2 ขวาแมน้ําสุพรรณระยะที1่ ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี           1,980  - 2565 2565 45.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -6 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุรี  (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

150 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 3 ซาย - 1 ขวา ระยะที1่ ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี         23,000  - 2565 2565 40.0000

151 ปรับปรุงคลองหนองเกวียนเข็น - กระดานปาย ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี  -  - 2565 2565 12.0000

152 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง ร. 5 ข. สามชุก 2 สระแกว เมืองสุพรรณบุรี  - 0.09920 2565 2565 5.0000

153 ประตูกลางคลองระบายใหญ สุพรรณ 2 กม.39+037 ยางนอน เดิมบางนางบวช           9,000  - 2565 2565 25.0000

154 ปรับปรุงฝายโคกโคเฒา จํานวน 1 แหง โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี  -  - 2565 2565 6.0000

155 ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่องสูบและตูควบคุม ปตร.รางโขมย ไผกองดิน บางปลามา  -  - 2565 2565 15.0000

156 ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่องสูบและตูควบคุม ปตร.คลองสาย1 ไผกองดิน บางปลามา  -  - 2565 2565 15.0000

157 ปรับปรุงลําหวยกระเสียว (ชวงที่ 3) ดานชาง ดานชาง  -  - 2565 2565 40.0000

158 ปรับปรุงลําหวยกระเสียว (ชวงที่ 2) ดานชาง ดานชาง  -  - 2565 2565 30.0000

159 ปรับปรุงลําหวยกระเสียว (ชวงที่ 1) ดานชาง ดานชาง  -  - 2565 2565 30.0000

160 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองบัวพรอมระบบสงน้ํา ตลิ่งชัน เมือง           4,700  - 2565 2565 50.0000

161 คลองสงน้ํา 4 ซาย โครงการสถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ ทัพหลวง หนองหญาไซ           1,500  - 2565 2565 10.0000

162 อาคารปองกันตลิ่งคลองชักน้ําปลายคลองมะขามเฒา-อูทอง ระยะที่ 2 อูทอง อูทอง             500  - 2565 2565 40.0000

163 ฝายหมู1บานวังกุม พรอมขุดลอก หวยขมิ้น ดานชาง  -  - 2565 2565 25.0000

164 ฝายบานน้ําตกไทรทอง พรอมระบบสงน้ํา องคพระ ดานชาง  -  - 2565 2565 40.0000

165 ทอระบายน้ําสระดอนวัดดาง หนองสาหราย ดอนเจดีย  -  - 2565 2565 15.0000

166 แกมลิงบานโคกหมอ พรอมอาคารประกอบ หนองสาหราย ดอนเจดีย  - 0.1000 2565 2565 15.0000

167 แกมลิงทุงขาม พรอมอาคารประกอบ องคพระ ดานชาง  - 0.5600 2565 2565 50.0000

168 ฝายพุปลากาง นิคมกระเสียว ดานชาง  -  - 2565 2565 12.0000

169 คันกั้นน้ําคลองระบายใหญสุพรรณ 2 วังลึก,ยานยาว สามชุก  -  - 2565 2565 30.0000

170 ทรบ.บานจิกรากขาพรอมอาคารประกอบ ไรรถ ดอนเจดีย  -  - 2565 2565 16.0000

171 อาคารบังคับน้ําปลายคลองหวยขจี หัวเขา เดิมบางนางบวช  -  - 2565 2565 25.0000

172 ฝายบานชัฏหนองยาว หวยขมิ้น ดานชาง  -  - 2565 2565 30.0000

173 ปรับปรุงคันคลองระบายใหญสุพรรณ 2 ระยะที่ 1 นางบวช,วังลึก
เดิมบางนางบวช/

สามชุก
 -  - 2566 2566 40.0000

174 คลองระบาย สามชุก 1 กม. 22+500 - กม. 23+500 หัวเขา เดิมบางนางบวช - - 2566 2566 2.5000

175 คลองระบาย 5ข สุพรรณ 2 กม. 0+000 - กม. 6+616(เปนชวงๆ) นางบวช เดิมบางนางบวช - - 2566 2566 13.0000

176 คลองระบาย 4ข สามชุก 1 กม. 0+000 - กม. 9+540 (เปนชวงๆ) กระเสียว สามชุก - - 2566 2566 20.0000

177 คลองระบาย 1ซ-4ข สามชุก 1 กม. 0+000 - กม. 8+000 (เปนชวงๆ) กระเสียว สามชุก - - 2566 2566 16.0000

178 คันกั้นน้ําคลองระบาย ร.4 ข. สามชุก1 พรอมอาคารประกอบ กระเสียว สามชุก - - 2566 2566 15.0000

179 ดาดคอนกรีตของสงน้ํา 1 ซาย - 2 ขวา- 1 ซาย พรอมอาคารประกอบ วังลึก สามชุก - - 2566 2566 35.0000

180 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ขวา - 2ซาย - 1 ขวา กม.7+700 - กม.10+420 วัดดาว บางปลามา  -  - 2566 2566 18.0000

181 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1ซาย - 1ขวา - 1 ขวา กม.7+916 - กม.13+200 มะขามลม บางปลามา  -  - 2566 2566 35.0000

182 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2ซาย -1ขวา กม.15+600 - กม.16+570 บานแหลม บางปลามา  -  - 2566 2566 6.0000

183 ปรับปรุงคลองระบาย 2 ขวาแมน้ําสุพรรณระยะที2่ ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี           2,110  - 2566 2566 45.0000

184 ปรับปรุงคลองระบาย 3 ขวา แมน้ําสุพรรณระยะที1่ บานกุม สองพี่นอง         12,000  - 2566 2566 45.0000

185 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 3 ซาย - 1 ขวา ระยะที2่ ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี         28,000  - 2566 2566 41.0000

186 ปรับปรุงคันคลองระบาย 1 ซายสองพี่นอง ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี           3,577  - 2566 2566 15.0000

187 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา จํานวน 1 สาย ทุงคลี เดิมบางนางบวช  -  - 2566 2566 20.0000

188 ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่องสูบและตูควบคุม ปตร.คลองโมง องครักษ บางปลามา  -  - 2566 2566 15.0000

189 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําลําหวยกระเสียวชวงปลาย หัวเขา เดิมบางฯ  -  - 2566 2566 30.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -7 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุร ี (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

190 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําลําหวยกระเสียวชวงบานปาสะแก ปาสะแก เดิมบางฯ  -  - 2566 2566 30.0000

191 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองไกเถื่อนพรอมระบบสงน้ํา พลับพลาไชย พลับพลาไชย           5,400  - 2566 2566 60.0000

192 คลองสงน้ํา 5 ซาย โครงการสถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ ทัพหลวง หนองหญาไซ           1,500  - 2566 2566 10.0000

193 กอสรางสถานีสูบน้ําหนองผักนาก-หนองหญาไซ หนองผักนาก สามชุก  -  - 2566 2566 60.0000

194 ระบบผันน้ําบึงลาดบัวขาว พรอมอาคารประกอบ สนามคลี เมือง  - 2.8800 2566 2566 50.0000

195 ฝายบานวังกุม2 พรอมขุดลอก หวยขมิ้น ดานชาง  - 0.0765 2566 2566 21.0000

196 ฝายคลองหัวกระบือ หัวนา เดิมบางนางบวช  -  - 2566 2566 20.0000

197 อาคารบังคับน้ําลําหวยกระเสียว พรอมขุดลอก หัวเขา เดิมบางนางบวช  -  - 2566 2566 80.0000

198 ฝายบานหวยถ้ํา ดานชาง ดานชาง  -  - 2566 2566 20.0000

199 อาคารปองกันการกัดเซาะบานปาเลา หวยขมิ้น ดานชาง  -  - 2566 2566 30.0000

200 ฝายบานพุหวาย พรอมอาคารประกอบ นิคมกระเสียว ดานชาง  -       0.1734 2567 2567 19.0000

201 คันกั้นน้ําคลองระบาย ร.1 ขวา สามชุก1 พรอมอาคารประกอบ หัวเขา เดิมบางนางบวช - - 2567 2567 12.0000

202 แกมลิงบึงกํามะเชียน พรอมอาคารประกอบ หัวเขา เดิมบางนางบวช - - 2567 2567 20.0000

203 ปรับปรุงเสริมคันคลองระบายใหญสุพรรณ 2 ระยะที่ 2 วังลึก สามชุก - - 2567 2567 40.0000

204 ขุดลอกบึงลาดปลาเคา วังยาง ศรีประจันต - - 2567 2567 15.0000

205 ปรับปรุงคลองระบาย 2 ขวาแมน้ําสุพรรณระยะที3่ ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี           2,240  - 2567 2567 40.0000

206 ปรับปรุงคลองระบาย 3 ขวา แมน้ําสุพรรณระยะที2่ บานกุม สองพี่นอง         13,000  - 2567 2567 47.5000

207 ปรับปรุงคันคลองระบาย 2 ซายสองพี่นอง บานโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี           1,640  - 2567 2567 50.0000

208 สถานีสูบน้ํา  ลํารางคูบัว - ทาตลาด วัดโบสถ บางปลามา  -  - 2567 2567 20.0000

209 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง ร. 3 ข. สามชุก 2 ไรรถ ดอนเจดีย  -       0.0411 2567 2567 5.0000

210 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองระบายใหญ สุพรรณ 3 จํานวน 2 แหง จรเขใหญ บางปลามา  -  - 2567 2567 25.0000

211 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองระบาย 4 ขวา กม. 7+800 หนองหญาไซ หนองหญาไซ  -  - 2567 2567 5.0000

212 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองระบาย 2 ขวา กม.6+450 หนองโพธิ์ หนองหญาไซ  -  - 2567 2567 10.0000

213 คลองสงน้ํา 6 ซาย โครงการสถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ ทัพหลวง หนองหญาไซ  -  - 2567 2567 10.0000

214 คลองสงน้ํา 7 ซาย โครงการสถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ ทะเลบก ดอนเจดีย  -  - 2567 2567 10.0000

215 ปรับปรุงบอยืมคลองมะขามเฒา-อูทอง ดอนเจดีย ดอนเจดีย  -  - 2567 2567 50.0000

216 ปรับปรุงทํานบดินอางเก็บน้ําหวยยาง วังยาว ดานชาง  -  - 2567 2567 40.0000

217 ฝายลําหวยขาวหลาม 2 ดานชาง ดานชาง  -       0.7000 2567 2567 18.0000

218 ฝายลําหวยพุกระทิง ดานชาง ดานชาง  -       0.6000 2567 2567 15.0000

219 แกมลิงบานกกเต็น พรอมอาคารประกอบ หวยขมิ้น ดานชาง  -       0.0560 2567 2567 15.0000

220 แกมลิงบึงบานโพธิ์ พรอมอาคารประกอบ บานโพธิ์ เมือง  -       0.0600 2567 2567 40.0000

221 อาคารบังคับน้ําทายอางเก็บน้ําหวยชัดสีเสียดใหญ ดานชาง ดานชาง  -  - 2567 2567 21.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -8 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุร ี (ตอ) 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

222 ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่องสูบและตูควบคุม ปตร.อายลี โคกคราม บางปลามา  -  - 2568 2568 15.0000

223 ปรับปรุงทอลอดถนนคลองระบาย 4 ขวา กม.3+300 หนองหญาไซ หนองหญาไซ  -  - 2568 2568 2.0000

224 ปรับปรุงทอลอดถนนคลองระบาย 2 ขวา กม 4+000 หนองโพธิ์ หนองหญาไซ  -  - 2568 2568 3.0000

225 ปรับปรุง ทรบ กลางคลองระบาย 2 ขวา กม.3+175 หนองโพธิ์ หนองหญาไซ  -  - 2568 2568 3.5000

226 คลองสงน้ํา 1 ซาย โครงการสถานีสูบน้ําแจงงามพรอมอาคารประกอบ แจงงาม หนองหญาไซ  -  - 2568 2568 10.0000

227
สถานีสูบน้ํากระเสียว พรอมสวนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ําพรอม

ระบบสงน้ําฝงขวาคลองมะขามเฒา-อูทอง
กระเสียว สามชุก  -  - 2568 2568 120.0000

228 ฝายผึ้งหลวง วังคัน ดานชาง  -  - 2568 2568 27.0000

229 ฝายหวยหนองกบ วังคัน ดานชาง  -  - 2568 2568 15.5000

230 ฝายบานหนองแกสามหนอง หนองมะคาโมง ดานชาง  -  - 2568 2568 21.0000

231 ฝายบานหนองแจง หนองมะคาโมง ดานชาง  -  - 2568 2568 21.0000

232 ฝายบานปาสัก พรอมระบบสงน้ํา หนองมะคาโมง ดานชาง  -  - 2568 2568 21.0000

233 ฝายบานหนองนา พรอมระบบสงน้ํา หนองกระทุม เดิมบางนางบวช 1,200           - 2568 2568 20.0000

รวม 326,849 15.6432 7,379.2232  

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ

 

 
 
 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-14 



รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                       บทที่ 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                                          สรุปและขอเสนอแนะ 

บทที ่5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนท่ี 3,381,064 ไร  เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,403,063 ไร หรือประมาณรอยละ 71  ของ
พ้ืนท่ีจังหวัด โดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทานแลว 1,223,214 ไร หรือประมาณรอยละ 

50.9 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 253 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ โครงการขนาดกลาง         

19 โครงการ และขนาดเล็ก 233 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 

80.55 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 436,914 ไร ใชวงเงินรวม 21,179.0598 ลานบาท  โดย
สามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 186 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 14 โครงการและขนาด
เล็ก 172 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 25.82 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทาน 267,362 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 9,634.0598 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 67 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 5 โครงการ และขนาดเล็ก 61 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 54.737 
ลานลูกบาศกเมตรและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 169,552 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
11,545.00 ลานบาท 

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

 จังหวัดสุพรรณบุรียังไมมีโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนระยะยาว ซ่ึงสํานักงานชลประทานท่ี 12 จะ
พัฒนาแผนโครงการระยะยาวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการชลประทานตอไป 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสุพรรณบุรี  

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

3,381,064 2,403,063 1,223,214 436,914 1,660,128

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจุบัน
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                       บทที่ 5 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนท่ีสําหรับบางโครงการท่ีมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาต ิเปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง
การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน
เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผน                 

ใหเหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมาย      

ท่ีไดวางไวเปนสําคัญ 
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