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คํานํา 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 

(RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ที่ไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยูภายใตหัวขอที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเปาหมายที่จะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้าของกรม
ชลประทานมีแนวทางที่ ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ไดอยาง
เปนรูปธรรม เปนการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

โดยวิเคราะหปญหาเชิงพื้นที่ (Area Base) และพิจารณาศักยภาพต้ังแตระดับลุมนํ้ายอยข้ึนมา เพื่อใหเห็น
ศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูลแผนงานโครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ 

ไดแก ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพืน้ที่ชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผานมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผน
งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework  : MTEF) ของ
กรมชลประทาน และฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เชน ตําแหนงที่ ต้ัง ความซ้ําซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ ความสอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เปนตน  และทํา
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความ
ตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปนแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น (พ.ศ. 2561 – 

พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 เปนตนไป) 

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

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้าในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับ
ภาค ที่จัดทําข้ึนน้ี เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใชเปน
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 

 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                สารบัญ                
จังหวัดอุทัยธานี                                                                                                                                                                                 

สารบัญ 

    หนา 

1. สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด  

 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1-1 

 1.2 สภาพภูมิอากาศ 1-1 

 1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 1-3 

 1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 1-5 

2. สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน  

 2.1 ลํานํ้าและแหลงนํ้าธรรมชาติ 2-1 

         2.2  โครงการพัฒนาแหลงนํ้าท่ีมีอยูในปจจุบัน                    2-3 

 2.3 สถานการณนํ้าของจังหวัด 2-5 

3. ความตองการใชน้ํา  

 3.1 ความตองการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 3-1 

 3.2 ความตองการใชนํ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศทายนํ้า 3-1 

 3.3 ความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตร 3-1 

 3.4 ความตองการใชนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 3-2 

4. แผนพัฒนาการชลประทานระดบัจังหวัด  

 4.1 ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  4-1 

 4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580)  4-2 

5. สรุปและขอเสนอแนะ  

 5.1 สรุป  5-1   

 5.2 ขอเสนอแนะ  5-2       

 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน          

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                               บทที ่1 
จังหวัดอุทัยธาน ี                                                                                                                                                สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

 
บทที ่1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดอุทัยธานีเปนจังหวัดที่ต้ังอยูทางภาคเหนือตอนลางฝงตะวันตกของลุมนํ้าสะแกกรัง จาก
ขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online) มีพื้นที่ประมาณ  

6,653.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,158,596 ไร  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดมีลักษณะลาดเทจาก
ทิศตะวันตกตํ่าลงมาทางทิศตะวันออก  2 ใน 3 สวนของพื้นที่เปนปาและภูเขาสูง  แมนํ้าสายสําคัญไดแก
แมนํ้าสะแกกรังไหลผานตัวเมืองไปบรรจบแมนํ้าเจาพระยาที่ ตําบลทาซุง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มี
ความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร  การเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใชทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) 
ผานอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท และแยกเขาทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยกทานํ้าออยบริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 206 ขามสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผานหนา
โรงพยาบาลเลี้ยวซายเขาตลาดอุทัยธานี รวมเปนระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร 

จังหวัดอุทัยธานีแบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอทัพทัน อําเภอบานไร อําเภอลานสัก 

อําเภอสวางอารมณ อําเภอหนองขาหยาง อําเภอหนองฉาง อําเภอหวยคต  โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ 

ทั้ง 4 ดาน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ ติดตอ อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ และอําเภอลาดยาว   
   จังหวัดนครสวรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-    ทิศใต ติดตอ อําเภอวัดสิงหและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อําเภอเดิมบางนางบวช  
                                       จงัหวัดสพุรรณบรุี   
-    ทิศตะวันออก ติดตอ อําเภอพยุหะคีร ีจังหวัดนครสวรรค และอําเภอมโนรมย จงัหวัดชัยนาท 
-    ทิศตะวันตก  ติดตอ  อําเภออุมผาง จังหวัดตาก อําเภอสังขละบรุี และอําเภอศรีสวัสด์ิ  
                                       จงัหวัดกาญจนบุรี                                                 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานีเปนปาเขาสลับซับซอนที่อุดมสมบูรณแหงหน่ึงของประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศมีต้ังแตอากาศแบบ กึ่งรอน ข้ึนไปจนถึงอากาศแบบรอนช้ืน ฝนตกชุกในบริเวณปาเขา 

ทางดานตะวันออกของจังหวัดอากาศรอนและแหงแลง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปใดที่
ฝนตกมากจะเกิดนํ้าปาไหลหลากทวมบานเรือนราษฎรเสียหาย แตถาปใดฝนตกนอยก็จะเกิดความ 

แหงแลง บริเวณตอนกลางและดานตะวันออกของจังหวัด คาเฉลี่ยรายป ตามตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของลุมสะแกกรัง 

ขอมูลภูมิอากาศทีส่ําคัญ หนวย ชวงพิสัยคารายป คารายปเฉลี่ย 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 21.7 – 30.6 27.1 
 ความช้ืนสัมพัทธ  เปอรเซ็นต 67.1 – 95.6 82.4 
 ความเร็วลมผิวพื้น  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 0.16 – 2.87 1.46 
 อัตราการระเหย  มิลลเิมตร 1,018.8 – 1,461.1 1,224.8 

ที่มา : สํานักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ํา กรมชลประทาน (2553) 
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รูปท่ี 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุมนํ้าหลักและลุมนํ้ายอย จังหวัดอุทัยธานี 

 

สวนวางโครงการท่ี3 สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 

 จังหวัดอุทัยธานี มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 4,158,596 ไร ต้ังอยูในเขตลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าแมกลอง 
ลุมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าสะแกกรัง ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรดินดังน้ี 
1.3.1 การใชประโยชนท่ีดิน 
 จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จําแนกไดเปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,716,578 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 41 ของจังหวัด สวนใหญเปนพืชไร ประมาณรอยละ 23 ของจังหวัด หรือคิดเปน
รอยละ 55 ของพื้นที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนที่ดินจังหวัดอทุัยธานี   

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

พื้นที่ปา 2,174,520 52.29 

พืชไร 950,609 22.86 

พื้นที่นา 642,595 15.45 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 145,702 3.50 

ไมยืนตน 97,141 2.34 

พื้นที่นํ้า 66,527 1.60 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 45,363 1.09 

ไมผล 25,158 0.60 

ทุงหญาและโรงเรอืนเลี้ยงสัตว 5,980 0.14 

พื้นที่ลุม 2,117 0.05 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1,809 0.04 

พืชสวน 951 0.02 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 124 0.00 
 

32ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 
               จากขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน 32(Agri Map Online) กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 32  สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซึ่งพบวาดินสวนใหญเปน
ประเภทดินในที่ลาดชัน มีเน้ือที่รอยละ 48.19 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินที่พบในจงัหวัดอุทัยธานี 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

ดินในพื้นทีล่าดชัน 2,004,186 48.19 

ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินแหง 1,403,058 33.74 

 ดินในพื้นที่ราบลุม 641,400 15.42 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 109,705 2.64 

กลุมชุดดินผสม 246 0.01 
32ที่มา : Agri Map (2561) 

 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  การนําเสนอขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเปนการเปรียบเทียบขอมูลในชวง
ระยะเวลา 20 ป (ต้ังแต ป พ.ศ. 2560 – 2580) เพื่อใชประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาแหลงนํ้าของ
จังหวัด  
1.4.1 ประชากร  
  ป พ.ศ. 2560 จังหวัดอุท ัยธานี ม ีจํานวนครัวเร ือนทั ้งหมด 145,015 ครัวเรือน จํานวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 329,942 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดอุทัยธานี เมื่อทําการ
คํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ป
ขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดอุทัยธานีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 2.92 ซึ่งมีผลทําใหในอีก 20 ปขางหนา(ป พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพิ่มข้ึนเปน 339,589 
คน ดังแสดงในรูปที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดอุทัยธานี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 329,942 

2565 332,328 

2570 334,731 

2575 337,151 

2580 (อนาคต 20 ป) 339,589 
ที่มา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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1.4.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  

ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดอุทัยธานี (GPP) มีมูลคาเทากับ 26,143 ลานบาท อยูใน
ลําดับที่ 66 ของประเทศ และลําดับที่ 16 ของภาคเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 
66.27 และภาคเกษตรรอยละ 33.73   โดยมีรายไดเฉลี่ย 21,166 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 
ป พ.ศ. 2560 จังหวัดอุทัยธานีมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 145,015 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือน

เกษตร 48,901 ครัวเรือน หรือรอยละ 33.72 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
ในจังหวัดอุทัยธานี ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป                    610                     609                     605  

ขาวนาปรัง                    635                     606                     612  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว                    785                     812                     862  

มันสําปะหลัง                  3,435                   3,205                   3,306  

ออย                 10,360                  8,760                   9,260  

ยางพารา                    171                     175                     177  

ปาลมนํ้ามัน                   1,442                    1,453                    1,503  
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณดานทรัพยากรและการพัฒนาในปจจุบัน 

 2.1 ลํานํ้าและแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดอุทัยธานีต้ังอยูในเขตพื้นที่ 4 ลุมนํ้า ไดแก ลุมนํ้าสะแกกรัง ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าแมกลอง 

และลุมนํ้าเจาพระยา (ตามการแบงลุมนํ้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ) โดย
มีแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลํานํ้าตาง ๆ ดังน้ี 

1. แมนํ้าสะแกกรัง   
มีแหลงตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาแมวงกในเขตจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดกําแพงเพชร ไหล

ผานอําเภอแมวงก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

อําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 180 

กิโลเมตร  
2. ลําหวยคลองโพ   
เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอชุมตาบง อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค และอําเภอสวาง

อารมณ จังหวัดอุทัยธานี ไหลมาบรรจบแมนํ้าสะแกกรัง(แควตากแดด) ที่ตําบลสวางอารมณ อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร  

3. ลําหวยขุนแกว   
เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอบานไร และอําเภอหวยคต ไหลผานอําเภอหวยคต อําเภอลานสัก 

อําเภอหนองฉาง อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี และอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มาบรรจบแม
นํ้าทาจีนที่ตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร  

4. ลําหวยทับเสลา  
หวยทับเสลาเปนลําหวยสาขาของแมนํ้าสะแกกรัง หวยทับเสลา มีตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาในเขต

อําเภอบานไร อําเภอลานสัก ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี ไหลผานอําเภอลานสัก อําเภอหนอง
ฉาง อําเภอหนองขาหยาง มาบรรจบแมนํ้าสะแกกรังที่ตําบลนํ้าซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความ
ยาวจากทายเข่ือนทับเสลาถึงจุดที่บรรจบกับแมนํ้าสะแกกรังประมาณ 90 กิโลเมตร  

5. ลําหวยกระเสียว 
เปนลําหวยสาขาใหญของแมนํ้าทาจีน ตนนํ้าอยูระหวาง เขาแหละกับเขาใหญในเขตอําเภอบาน

ไร จังหวัดอุทัยธานี ไหลผานทองที่อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี อําเภอดานชาง อําเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรจบแมนํ้าทาจีนที่บานทึง อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รวมความยาว
ประมาณ 140 กิโลเมตร 
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าท่ีมีในปจจุบัน 

จังหวัดอุทัยธานี มีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ,ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภท
ตาง ๆ ที่ดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 323 แหง สามารถเก็บกักนํ้าได 369.27 ลานลูกบาศก
เมตร พื้นที่ชลประทาน 399,219 ไร รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , ตารางที่ 2-2 และรูปที่ 2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยูในปจจุบัน จังหวัดอุทัยธานี 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) 1                1                39.00           41               

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) 160.00         43.41          5.053           208.463        

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 153,938       37,000         -              190,938        

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) -             -             4                4                 

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) -             -             0.250           0.250           

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             -             -              -              

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) -             1                192             193             

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             6,097          -              6,097           

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) -             1                -              1                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             40,687         -              40,687          

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) -             -             33               33               

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             -             78,550         78,550          

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) -             -             11               11               

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             -             -              -              

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง) -             -             -              -              

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             -             -              -              

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แหง) -             1                39               40               

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) -             -             160.556        160.56          

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -             -             82,947         82,947          

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 1                4                318             323             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 160.00        43.410        165.859       369.27         

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 153,938       83,784        161,497       399,219         
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางในจังหวัดอุทัยธานี 

ความจุ พื้นที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาอางทับเสลา ระบํา ลานสัก 160.00       153,938         2513 2525

2  เขื่อนวังรมเกลา ทุงใหญ เมือง 3.68          40,648          2523 2525

3 อางเก็บน้ําหวยขุนแกว ทองหลาง หวยคต 43.41         37,000          2538 2545

4 ฝายทัพคลาย ทัพหลวง บานไร -           6,097            2532 2532

5 คันกั้นน้ําริมแมน้ําตากแดด ชวงที่ 4
 เนินแจง,

สะแกกรัง
เมือง -           -               2555 2558

รวม 207.09       237,683        

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 

 

2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนนํ้าและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดอุทัยธานี ตามรูปที่ 2-3 พบวาพื้นที่สวนใหญประมาณรอยละ 

50 มีปญหาภัยแลงในระดับตํ่า ซึ่งพื้นที่สวนใหญจะเปนพื้นที่ปาบริเวณอําเภอบานไร มีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงปาน
กลางประมาณรอยละ 40 บริเวณอําเภอเมือง หนองขาหยาง ลานสัก และมีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในระดับสูงบริเวณ
อําเภอหวยคต สวางอารมณ บางสวนของอําเภอบานไร ซึ่งเปนบริเวณที่หางไกลแหลงนํ้า ดังแสดงในรูป 2-3 
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2.3.2 สถานการณดานนํ้าทวมและอุทกภัย 

 ฤดูฝน นํ้าฝนจากตนนํ้าในเทือกเขาดานทิศตะวันตกของจังหวัด จะเปน “นํ้าปา” ไหลบาตาม พื้นที่
ลาดเทมาทางทิศตะวันออก โดยแหลงนํ้าธรรมชาติในเสนทางที่นํ้าผานต้ืนเขิน ไมสามารถรองรับนํ้าไวได สวน
บริเวณใกลแมนํ้า เชน แมนํ้าแควตากแดด ซึ่งมิไดมีการขุดลอก มีตะกอนและทรายทับถม ต้ืนเขิน ก็ไมสามารถ
รองรับนํ้าฝนปริมาณมาก ประกอบกับคันดินปองกันตลิ่ง/เข่ือนปองกันตลิ่งเสียหาย “นํ้าทา” จึงทวมลนตลิ่ง 

เขาทวมพื้นที่เกษตรเสียหายเปนบริเวณกวาง และเปนระยะเวลานาน 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมซ้ําซากของจังหวัดอุทัยธานี โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดจะเปนพื้นที่เสี่ยง
ตอการถูกนํ้าทวมปานกลางบริเวณอําเภอเมือง สวางอารมณ ทัพทัน หนองขาหยาง ซึ่งมีแมนํ้าตากแดด
และแมนํ้าสะแกกรังไหลผาน ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

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

 ในสวนของจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่เปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ 
(Area Base) จํานวน 1 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ประสบปญหานํ้าทวมบริเวณริมแมนํ้าสแกกรังซึ่งอยูในอําเภอ
เมืองอุทัยธานีเปนสวนใหญ ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบทั้งภัยแลงและนํ้าทวมของจังหวัดอุทัยธานีตองมี
การบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ
โดยการจัดทําแหลงเก็บกักนํ้าในพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดเพื่อเปนแหลงกักเก็บในฤดูนํ้าหลากและเปนนํ้า
ใชอุปโภค-บริโภค เพาะปลูก  ซึ่งมีทั้งโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับความสําคัญตอไป 
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บทที่ 3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชนํ้า มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบปริมาณนํ้าที่ตองการ
สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการนํ้าทั้งหมดและ
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าตนทุนและการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของ
ปญหาและนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช
สิ่งกอสรางและการบริหารจัดการ นอกจากน้ียังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรนํ้าใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชนํ้าของจังหวัดอุทัยธานีรั้งน้ีจะไดประเมินความตองการใชนํ้าจาก
กิจกรรมหลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความตองการนํ้าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศทายนํ้า ความตองการนํ้าเพื่อการเกษตร และความตองการนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

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

18.06 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 18.19  18.33 และ 18.46 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 

ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 
 

3.2 ความตองการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

 ความตองการใชนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความตองการนํ้า
เพื่อรักษาระบบนิเวศทายนํ้าของลุมนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล 25 ลุมนํ้า และ
แบบจําลองนํ้าทวมนํ้าแลง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกับพื้นที่ลุมนํ้าที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานี จากผลการ
ประเมินความตองการใชนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทายนํ้าจังหวัดอุทัยธานี  เทากับ 89.10 ลานลูกบาศก
เมตร/ป 

3.3 ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

 ความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการนํ้าเพื่อ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่ชลประทานที่มีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการ
พัฒนาพื้นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื้นที่ สวนฤดูแลงพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 20 ของพื้นที่
ชลประทาน  ความตองการนํ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขต
ชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ผลการ

สํานักบริหารโครงการ   กรมชลประทาน  

3-1 
 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                         บทที ่3 
จังหวัดอุทัยธานี                                                                                                                                                       ความตองการใชน้ํา 

ประเมินความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตรสรุปไดดังน้ี ความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตร เทากับ 

1,329.85 ลานลูกบาศกเมตร/ป  และความตองการนํ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเปน 1,386.13  , 1,390.16 

และ 1,394.06 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.4 ความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมเปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใชนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) 
รวมถึงอัตราการใชนํ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพื้นที่ โดยทําการประเมินความตองการใน
อนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและ
แผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความตองการใชนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม เทากับ 8.68 

ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพิ่มเปน 9.12 , 9.55 และ 10.42 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป , 10 ป 
และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความตองการนํ้าดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดอุทัยธานี 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบัน  ( พ . ศ . 2560 ) 5  ป   ( พ . ศ . 2565 ) 10  ป  ( พ . ศ . 2570 ) 20  ป  ( พ . ศ . 2580 ) 
1 อุปโภค - บริโภค 18.06                     18.19                  18.33                    18.46                     
2 รักษาระบบนิเวศ 89.10                     89.10                  89.10                    89.10                     
3 การเกษตร 

  ในเขตชลประทาน 459.32                    515.59                 519.62                  523.52                   
  นอกเขตชลประทาน 870.54                    870.54                 870.54                  870.54                   
  รวม 1,329.85 

 
                1,386.13              1,390.16                1,394.06                 

4 อุตสาหกรรม 8.68                       9.12                    9.55                      10.42                     
รวม 1,445.7                1,502.5             1,507.1               1,512.0                

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดบัจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของ
การดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรเดิมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากร
นํ้าแหงชาติ ใชช่ือวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

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

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

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

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1)  การพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมนํ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชนํ้า 
3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนใน

การบริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

 
 
 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน     

4-1 
 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                            บทที่ 4 
จังหวัดอุทัยธานี                                                                                                                            แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 
 วิสัยทัศนคือ “เปนศูนยกลางธุรกิจขาว สินคาเกษตรปลอดภัย การทองเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมล้ําคาระดับประเทศ” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 

1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยที่ได
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2) สงเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินคาเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3) พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ 

4.1.4    ยุทธศาสตรจังหวัดอุทัยธานี 
  วิสัยทัศนจังหวัดอุทัยธานี “ เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก ”โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคูวิถีชีวิตเอกลักษณและวัฒนธรรมของจังหวัดสูสากล 
2) พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปใหมีคุณภาพ 
3) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบบนพื้นฐานการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ 

และโครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังน้ี 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที่ 
- เปนโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตร

ตางๆ 
ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาเชิงพื้นที่ (Area base) 

- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดทั้งปญหาขาดแคลนนํ้า และนํ้าทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 
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- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมนํ้า โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรงุโครงการที่
มีอยูเดิม ทั้ง 25 ลุมนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า พื้นที่ชลประทาน และ
การปองกันบรรเทานํ้าทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน   

 จังหวัดอุทัยธานี มีโครงการพัฒนาแหลงนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยูในแผนดําเนินการ จํานวน 158 โครงการ  เปนโครงการขนาดกลาง 20 โครงการ 

และขนาดเล็ก 138 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 107.82 

ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 132,061 ไร ใชวงเงินรวม 11,478.1700 ลานบาท ดัง
แสดงตามตารางที่ 4-1 

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

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) -              -              -              -              

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

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -              -              -              -              

  - วงเงิน (ลานบาท) -              -              -              -              

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 5                15               -              20               

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 10.26           92.92           -              103.18         

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 16,500.00      67,400.000    -              83,900.0000  

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,355.0000    5,860.0000    -              7,215.0000    

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 109             29               -              138             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 2.45             2.19             -              5                

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 42,850         5,311           -              48,161         

  - วงเงิน (ลานบาท) 3,498.8700    764.3000      -              4,263.1700    

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 114             44               -              158             

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 12.71           95.11           -              107.82         

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 59,350         72,711         -              132,061        

  - วงเงิน (ลานบาท) 4,853.8700    6,624.3000    -              11,478.1700  

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป

 

 

 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 เปน
จํานวน 129 และ 21 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บนํ้า มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร 
สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนนํ้าและนํ้าทวม 
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ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดอุทัยธานีจําแนกตามยุทธศาสตรนํ้า 

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

ขนาดใหญ -                 -               -            -            -            -            

ขนาดกลาง 20                  7,215.0000     -            -            20             7,215.0000   

ขนาดเล็ก 109                 3,519.8700     21             658.0000     130            4,177.8700   

รวม 129                 10,734.8700    21             658.0000     150            11,392.8700 

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรที่ 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดอุทัยธานี 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 อางเก็บน้ําหวยมอโค บานไร บานไร 4,500.00 6.00           2564 2566 350.0000         

2 โครงการพัฒนาลุมน้ํายอยแควตากแดด  ทุงใหญ เมือง - 2.00           2562 2562 70.0000          

3 อางเก็บน้ําเขาลูกชาง โคกหมอ ทับทัน 2,000.00 2.00           2564 2566 400.0000         

4 อางเก็บน้ําทากวยลางพรอมระบบสงน้ํา เจาวัด บานไร 3,000.00 6.00           2566 2568 270.0000         

5 ประตูระบายน้ําบึงทับแตพรอมอาคารประกอบ ทาซุง เมือง 8,000.00 - 2562 2564 135.0000         

6 อางเก็บน้ําบานหวยหรั่ง ระบํา ลานสัก 10,000.00 2.00           2566 2568 340.0000         

7 อางเก็บน้ําหุบหวายโปง สวางอารมณ สวางอารมณ 6,000.00 17.50         2566 2568 250.0000         

8 อางเก็บน้ําบานเขาแหลม บานไร บานไร 5,000.00 9.50           2566 2568 300.0000         

9 อางเก็บน้ําคลองอังวะ บานไร บานไร 3,500.00 3.00           2566 2568 500.0000         

10 อางเก็บน้ําหวยทัพหมัน หูชาง บานไร 3,500.00 12.30         2566 2568 450.0000         

11 อางเก็บน้ําบานหวยแหง บานไร บานไร 3,000.00 3.00           2566 2568 400.0000         

12 อางเก็บน้ําหวยพุบอน บานไร บานไร 2,000.00 0.26           2565 2567 400.0000         

13 อางเก็บน้ําคลองกระเวน บานไร บานไร 6,000.00 10.12         2566 2568 450.0000         

14 อางเก็บน้ําบานไซเบอร บานไร บานไร 8,400.00 1.50           2566 2568 600.0000         

15 อางเก็บน้ําบานดง บานไร บานไร 2,000.00 5.00           2566 2568 300.0000         

16 อางเก็บน้ําบานหวยจั๊กจั่น บานไร บานไร 1,000.00 4.00           2566 2567 250.0000         

17 อางเก็บน้ําหวยแหละตอนบน บานไร บานไร 3,500.00 1.00           2566 2568 450.0000         

18 อางเก็บน้ําหวยน้ําดิบ หวยคต หวยคต 7,000.00 5.00           2566 2568 600.0000         

19 อางเก็บน้ําหวยเหม็น หวยคต หวยคต 1,000.00 7.00           2567 2568 150.0000         

20 อางเก็บน้ําหวยระบํา ลานสัก ลานสัก 4,500.00 6.00           2566 2568 550.0000         

รวม 83,900 103.18       7,215.0000      

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                            บทที่ 4 
จังหวัดอุทัยธานี                                                                                                                            แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดอุทัยธานี 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 แกมลิงบานซับปาพลูใหมพรอมอาคารประกอบ ปาออ ลานสัก -          0.10           2561 2561 14.7000        

2 ขุดขยายลําน้ําแมน้ําตากแดด จังหวัดอุทัยธานี

ทุงใหญ/เนิน

เหล็ก/หนองไผ

แบน/เนินแจง

เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 80.0000

3 ปรับปรุงฝายหลักเมตร เขากวางทอง หนองฉาง   -   - 2561 2561 15.0000

4
ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําแมดีนอย ระยะที่ 2 

ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
แกนมะกรูด บานไร   1,000.00 -            2561 2561 10.0000

5 อาคารบังคับน้ําอางเก็บน้ําซับปาพลู พรอมระบบสงน้ํา ปาออ ลานสัก   1,200.00 -            2561 2561 49.0000

6
อาคาระบายน้ําลนฉุกเฉินคลอง 1 ซาย ฝายโปงขอย  

พรอมอาคารประกอบ
เขาบางแกรก หนองฉาง -          -            2561 2561 15.0000

7
บํารุงรักษาหัวงาน คลองสงน้ําสายใหญและสายซอย  

โครงการชลประทานอุทัยธานี
หนองแก เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 1.5000

8
คาขุดลอกคลองดําเนินการโดยรถขุดจางเหมา โครงการ

ชลประทานอุทัยธานี
หนองแก เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 0.6000

9
คาขุดลอกคลองดําเนินการโดยรถขุดําเนินการเอง 

โครงการชลประทานอุทัยธานี
หนองแก เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 0.6000

10
คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานอุทัยธานี
หนองแก เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 174.8000

11

คาซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน ตามขอเสนอ

เกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน 1 ลานบาท 1 โครงการ  

โครงการชลประทานอุทัยธานี

หนองแก เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 1.0000

12 คาบํารุงรักษาทางลําเลียง โครงการชลประทานอุทัยธานี หนองแก เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 3.5000

13 แกมลิงบานบุงอายเจี้ยม และอาคารประกอบ ระบํา ลานสัก -                     0.05 2564 2564 10.0000

14 คลองระบายน้ําวังรมเกลา 3 พรอมอาคารประกอบ หนองเตา เมืองอุทัยธานี -          -            2564 2564 18.0000

15 คันกั้นน้ําและอาคารประกอบคลองวังสาริกา เขากวางทอง หนองฉาง -          -            2564 2564 50.0000

16 ฝายเก็บกักน้ําบริเวณหนาโรงสูบน้ํา ลานสัก ลานสัก   4,500.00 -            2564 2564 20.0000

17
คันกั้นน้ําหวยทับเสลาปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมือง

อุทัยธานี
อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี -          -            2560 2562 222.0000

18 ฝายเกาะกลาง ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2564 2564 15.0000

19 ฝายวังเตย ตลุกดู ทัพทัน -          -            2564 2564 15.0000

20 ปรับปรุงคันคลองระบบสงน้ําเพชรน้ําผึ้ง ลานสัก ลานสัก -          -            2562 2562 9.9000

ที่ ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จป กอสราง
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                            บทที่ 4 
จังหวัดอุทัยธานี                                                                                                                            แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

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

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

21
ปรับปรุงคันคลองสงน้ําฝงขวา ทัพคลาย โครงการ

ชลประทานอุทัยธานี
ทัพหลวง บานไร -          -            2562 2562 15.0000

22
ปรับปรุงคันคลองสงน้ําฝงซาย ทัพคลาย โครงการ

ชลประทานอุทัยธานี
ทัพหลวง บานไร -          -            2562 2562 10.0000

23 ปรับปรุงคันคลองสายใหญฝงขวา (ฝายทับเสลา) ทุงโพ หนองฉาง -          -            2561 2561 40.0365

24 ปรับปรุงคันสะเดาเกานิ้ว ดอนกลอย
หนองขา

หยาง
-          -            2563 2563 38.0000

25
ปรับปรุงทอลอดคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ทัพคลาย 

โครงการชลประทานอุทัยธานี
ทัพหลวง บานไร -          -            2562 2562 7.0000

26
ปรับปรุงทอลอดคลองสงน้ําสายใหญฝงขวาวังรมเกลา 

จํานวน 5 แหง
ทุงใหญ เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 30.0000

27
ปรับปรุงคันกั้นน้ําริมแมน้ําตากแดดฝงขวา กม.0+000  

ถึง กม.7+500
ทุงใหญ เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 25.0000

28
ปรับปรุงคันกั้นน้ําริมแมน้ําตากแดดฝงขวา กม.7+500  

ถึง กม.13+500

เนินแจง/หนอง

ไผแบน
เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 20.0000

29
ปรับปรุงคันกั้นน้ําริมแมน้ําตากแดดฝงซาย กม.0+000  

ถึง กม.7+300
ทุงใหญ เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 24.0000

30
ปรับปรุงคันกั้นน้ําริมแมน้ําตากแดดฝงซาย กม.7+300  

ถึง กม.13+500

เนินแจง/หนอง

ไผแบน
เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 20.0000

31 ปรับปรุงฝายตาสราง หนองพังคา เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 35.0000

32
ปรับปรุงภูมิทัศนพรอมระบบสาธารณูปโภคอางเก็บน้ําทับ

เสลา  1 แหง
ระบํา ลานสัก -          -            2567 2567 16.3000

33
ปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ทัพ

คลาย โครงการชลประทานอุทัยธานี
ทัพหลวง บานไร -          -            2563 2563 8.0000

34
ปรับปรุงสะพานเขามหัวยกระเสียวหนือฝายทัพคลาย 

และอาคารประกอบ
ทัพหลวง บานไร -          -            2564 2564 15.0000

35 ปรับปรุงอางเก็บน้ําแมดีนอย แกนมะกรูด บานไร -          -            2563 2563 35.0000

36 ปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยลึก คอกควาย บานไร -          -            2562 2562 11.0000

37 ปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยแหละ 1 คอกควาย บานไร -          -            2562 2562 30.0000

38 ปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยแหละ 2 คอกควาย บานไร -          -            2562 2562 20.0000

39 ฝายซับปาพลู ปาออ ลานสัก -                     0.05 2567 2567 20.0000

40 ฝายดงขวาง ดงขวาง
หนองขา

หยาง
-                     0.44 2562 2562 20.0000

41 ฝายบานเขานมนาง พรอมระบบสงน้ํา บอยาง สวางอารมณ      800.00            0.11 2564 2564 15.0000

42 ฝายบานคลองไมลาย พรอมระบบสงน้ํา ระบํา ลานสัก      400.00            0.11 2564 2564 15.0000

43 ฝายบานคูเมือง ดงขวาง
หนองขา

หยาง
-          -            2567 2567 23.0000

44
ฝายบานดง ความยาว 47 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นที่รับประโยชน 500 ไร
คอกควาย บานไร -                     0.04 2563 2563 22.0000

45 ฝายบานดอนทรายพรอมระบบสงน้ํา บอยาง สวางอารมณ      500.00            0.22 2564 2564 13.0000

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

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

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

46 ฝายบานปางควาย ระบํา ลานสัก -          -            2567 2567 15.0000

47 ฝายลานคา หนองบมกลวย บานไร -                     0.02 2564 2564 18.0000

48 ฝายหนองแขวนกูบพรอมระบบสงน้ํา พลวงสองนาง สวางอารมณ -                        -   2567 2567 28.0000

49 ฝายหนองปลาไหล ประดูยืน ลานสัก -                     0.09 2562 2562 20.0000

50 ฝายหนองไมแกน หนองจอก บานไร -          -            2567 2567 25.0000

51 ฝายหมู 7 คลองวังหลวงพรอมระบบสงน้ํา ไผเขียว สวางอารมณ   1,500.00            0.07 2562 2562 30.0000

52

ฝายหมู8 บานเนินมะคาพรอมระบบสงน้ํา ความยาว 

27.75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน 

1,200 ไร

น้ํารอบ ลานสัก -                     0.08 2563 2563 30.0000

53

ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ํา

พรอมระบบสงน้ําบานดอนหวาย ชวงที่ 2 (ตอเนื่องป 

2559-2562)

หนองหญาปลอง ทัพทัน   8,900.00 -            2559 2562 86.0354

54 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานตานาด เนินแจง เมืองอุทัยธานี   1,000.00 -            2561 2561 25.0000

55
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานหนองหญา

นาง
เนินแจง เมืองอุทัยธานี   1,000.00 -            2561 2561 25.0000

56 ปรับปรุงสะพานขามลําหวยทับเสลา กม.42+360 ทุงโพ หนองฉาง -          -            2563 2563 20.0000

57
อาคารบังคับน้ําดอนสวัสดิ์  ความยาว 41.50 เมตร ความ

สูง 3.50 เมตร จํานวน 2 แหลง พื้นที่รับประโยชน 600 ไร
หูชาง บานไร -                     0.07 2563 2563 32.0000

58 อาคารบังคับน้ําบานกาลอดบวง พรอมระบบสงน้ํา ทุงนางาม ลานสัก   1,000.00 -            2562 2562 26.2000

59 อาคารบังคับน้ําบานเขาไมนวน พรอมระบบสงน้ํา ปาออ ลานสัก   2,000.00 -            2564 2564 30.0000

60 อาคารบังคับน้ําบานทุงเศรษฐี พรอมระบบสงน้ํา ทุงนางาม ลานสัก   2,500.00 -            2562 2562 30.0000

61
อาคารบังคับน้ําบานนอยพรอมขุดลอก ความยาว 33.80 

เมตร ความสูง 2.70 เมตร พื้นที่รับประโยชน 500 ไร
ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2563 2563 40.0000

62 อาคารบังคับน้ําบานไผเขียว 1 พรอมอาคารประกอบ ไผเขียว สวางอารมณ -                     0.12 2562 2562 50.0000

63

อาคารบังคับน้ําบานไผเขียว2 พรอมอาคารประกอบ 

ความยาว 54.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับ

ประโยชน 1500 ไร

ไผเขียว สวางอารมณ -                     0.06 2563 2563 50.0000

64 อาคารบังคับน้ํามะกอกปม เขาบางแกรก หนองฉาง -                     0.09 2567 2567 50.0000

65 อาคารบังคับน้ําหมู 7 บานน้ําวิ่ง พรอมระบบสงน้ํา ทุงนางาม ลานสัก -          -            2562 2562 15.0000

66 อาคารบังคับน้ําหลวงพอวิชาพรอมระบบสงน้ํา ปาออ ลานสัก   3,000.00 -            2564 2564 50.0000

67 อาคารบังคับน้ําหวยเปา หนองจอก บานไร -                     0.05 2562 2562 48.0000

68
อาคารปองกันตลิ่งแมน้ําน้ําตากแดดฝงขวา บานหนองบัว

แดง
หนองยายดา ทัพทัน -          -            2564 2564 6.0000

69
อาคารปองกันตลิ่งแมน้ําน้ําตากแดดฝงขวา บานหนองไผ

แบน
หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี -          -            2564 2564 6.0000

70 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ําน้ําตากแดดฝงขวา บานหนองโพธิ์ หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี -          -            2564 2564 6.0000

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

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

71 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ําน้ําตากแดดฝงซาย บานเขานอย โคกหมอ ทัพทัน -          -            2564 2564 7.0000

72 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ําน้ําตากแดดฝงซาย บานบุญลือ เนินแจง เมืองอุทัยธานี -          -            2564 2564 7.0000

73 อาคารปองกันตลิ่งแมน้ําน้ําตากแดดฝงซาย บานสวางนอย หนองหลวง สวางอารมณ -          -            2564 2564 7.0000

74
อาคาระบายน้ําลนฉุกเฉินคลอง 1 ขวา วังรมเกลา  พรอม

อาคารประกอบ
ทุงใหญ เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 11.0000

75 คันกั้นน้ําพรอมอาคารประกอบหวยทัพทัน ระยะที่ 1 เขากวางทอง หนองฉาง -          -            2562 2562 35.0000

76 ปรับปรุงคันคลองสายใหญฝงซาย (ฝายทับเสลา) ตลุกดู ทัพทัน -          -            2562 2562 20.0000

77 ปรับปรุงถนนเขาสถานีสูบน้ําเพชรน้ําผึ้ง ระบํา ลานสัก -          -            2562 2562 4.0000

78 ปรับปรุงถนนคันคลองระบบสงน้ําบานเพชรน้ําผึ้ง ลานสัก ลานสัก -          -            2562 2562 11.0000

79 ปรับปรุงถนนรอบสันเขื่อนทับสลา ระบํา ลานสัก -          -            2562 2562 9.0000

80 ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ําแควตากแดดฝงขวา

ทุงใหญ, โนน

เหล็ก และ

หนองไผแบน

เมืองอุทัยธานี -          -            2562 2562 95.0000

81 ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ําริมแมน้ําตากแดดฝงซาย
เนินแจง/หนอง

ไผแบน
เมืองอุทัยธานี -          -            2563 2563 100.0000

82 อาคารบังคับน้ํา พรอมระบบสงน้ํา อางเก็บน้ําหุบอีเกง ตลุกดู ทัพทัน 1,000.00 -            2563 2563  40.0000

83 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบึงขุมทรัพยพรอมปรับปรุงลําน้ํา เกาะเทโพ เมือง -          -            2563 2564  200.0000

84 ฝายบานหนองแฟบ พรอมระบบสงน้ํา หนองขาหยาง หนองขาหยาง 3,000.00  -            2563 2563 60.0000        

85 ฝายเขากวางทอง พรอมระบบสงน้ํา ไผเขียว สวางอารมณ 500.00     0.16           
2563 

เพิ่มเติม

2563 

เพิ่มเติม
40.0000        

86 อาคารบังคับน้ําดอนหนองดง พรอมอาคารประกอบ หมกแถว หนองขาหยาง 750.00     -            2564 2564 11.0000        

87 ฝายโตนด วังหิน บานไร -          -            2564 2564 20.00

88 ฝายหนองจิกยาว ตลุกดู ทัพทัน -          -            2564 2564 15.0000        

89 ฝายศาลพอปู ตลุกดู ทัพทัน -          -            2564 2564 21.0000        

90 ฝายปาคาพรอมระบบสงน้ํา ประดูยืน ลานสัก 800.00     -            2564 2564 50.0000        

91 ฝายเขากวางทอง พรอมระบบสงน้ํา ไผเขียว สวางอารมณ 500.00     0.16           2564 2564 40.0000        

92
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบึงขุมทรัพยพรอมปรับปรุงลําน้ํา 

(ขุดลอกบึงขุมทรัพย พรอมอาคารประกอบ)
เกาะเทโพ เมือง -          -            2563 2564  200.0000

93 ฝายหวยทราย น้ํารอบ ลานสัก -          -            2564 2564 31.0000        

94 ฝายคลองเล็ก บอยาง สวางอารมณ -          -            2564 2564 17.0000        

95 ฝายหวยเดื่อ  ทัพหลวง บานไร -          -            2564 2564 28.0000        

96 ฝายหวยพุตะเคียน  หนองจอก บานไร -          -            2564 2564 18.0000        

97 เขื่อนปองกันตลิ่งเกาะโสภี หนองนางนวล หนองฉาง -          -            2564 2564 30.0000        

98 ฝายพุตาลิต หูชาง บานไร -          -            2564 2564 19.0000        

99 ฝายตาสราง หนองพังคา เมือง -          -            2564 2564 15.0000        

100 ฝายบานใหม คอกควาย บานไร -          -            2564 2564 32.0000        

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

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

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

101 ฝายคลองยาง ดงขวาง หนองขาหยาง -          -            2564 2564 18.0000        

102 แกมลิง หมู 1 บานชุมทหาร หวยคต หวยคต -          0.20 2564 2564 20.0000        

103 ฝายบานหนองแฟบ พรอมระบบสงน้ํา หนองขาหยาง หนองขาหยาง 3,000.00  -            2564 2564 60.0000        

104 ฝายวังหินพรอมระบบสงน้ํา ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2564 2564 28.0000        

105 ฝายวังหลวง ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2564 2564 18.0000        

106 ฝาย หมู 2 บานตากแดด หนองไผแบน เมือง -          -            2564 2564 40.0000        

107 อาคารบังคับน้ําบานหาดสูง พรอมอาคารประกอบ ต.ทุงใหญ เมือง -          -            2565 2565 30.0000        

108 ฝายบานคลองลําปาง ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2565 2565 20.0000        

109 ฝายบานคลองลําปางเหนือ พรอมระบบสงน้ํา ไผเขียว สวางอารมณ 1,000.00  -            2565 2565 50.0000        

110 ฝายวังขอนขาพรอมระบบสงน้ํา เขากวางทอง หนองฉาง 500.00     -            2565 2565 30.0000        

111 ฝายบานวังหนาศาล ประดูยืน ลานสัก -          -            2565 2565 20.0000        

112 ฝายบานบึงตน พรอมระบบสงน้ํา ไผเขียว สวางอารมณ 500.00     -            2565 2565 15.0000        

113 อางเก็บน้ําบานคลองชะนีบนพรอมระบบสงน้ํา ปาออ ลานสัก 1,500.00  0.30           2565 2565 50.0000        

114 อาคารบังคับน้ําบานบุงฝาง พรอมอาคารประกอบ ทุงนางนาม ลานสัก -          -            2565 2565 20.0000        

115 อาคารบังคับน้ําบานดอนใหญ พรอมระบบสงน้ํา ไผเขียว สวางอารมณ 500.00     -            2565 2565 10.0000        

116 แกมลิงบานปาออเหนือพรอมอาคารประกอบ ปาออ ลานสัก -          -            2565 2565 40.0000        

117 แกมลิงบานหนาฝาย พรอมอาคารประกอบ บานบึง บานไร -          0.01           2566 2566 30.0000        

118 แกมลิงบานปาพริก พรอมอาคารประกอบ ทุงโพ หนองฉาง -          0.05           2566 2566 51.0000        

119 ฝายบานหนองบําหรุ ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2566 2566 25.0000        

120 ฝายบานทุงมน 1 ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2566 2566 12.0000        

121 ฝายบานทุงมน 2 ไผเขียว สวางอารมณ -          -            2566 2566 12.0000        

122 ฝายบานหมกแถว พรอมระบบสงน้ํา หมกแถว หนองขาหยาง -          -            2566 2566 20.0000        

123 ฝายบานพันสี พรอมระบบสงน้ํา ทาโพ หนองขาหยาง -          -            2566 2566 20.0000        

124 อาคารบังคับน้ํา น้ําวิ่ง(2539) ทุงนางาม ลานสัก -          -            2567 2567 18.0000        

125 ฝายหนองยาว วังหิน บานไร -          -            2567 2567 18.0000        

126 ฝายบานชุมบางหลวง หูชาง บานไร -          -            2567 2567 22.0000        

127 ฝายหวยหนองกบ หนองจอก บานไร -          -            2567 2567 25.0000        

128 ฝายวัดทาชะอม ตลุกดู ทัพทัน -          -            2567 2567 30.0000        

129 อางเก็บน้ําหนองมะขาม หนองหลวง สวางอารมณ -                     2.00 2567 2567 15.0000        

130 อาคารบังคับน้ําเหมืองน้ําวิ่ง 2 พรอมระบบสงน้ํา ทุงนางนาม ลานสัก 1,000.00  -            2567 2567 18.0000        

131 ทอระบายน้ําดอนเหียง ตลุกดู ทัพทัน -          -            2567 2567 18.0000        

132 เขื่อนปองกันตลิ่งเขาบางแกรก เขาบางแกรก หนองฉาง -          -            2567 2567 35.0000        

133 ฝายบานวังหินพรอมระบบสงน้ํา พลวงสองนาง สวางอารมณ 1,000.00  -            2567 2567 23.0000        

134 ฝายหนองบอน พรอมอาคารประกอบ ปาออ ลานสัก -          -            2567 2567 40.0000        

135 ฝายหวยพุวันดี หนองจอก บานไร -          -            2568 2568 20.0000        

136 ฝายทดน้ําคลองสาวนอย 2พรอมระบบสงน้ํา คอกควาย บานไร 1,460.00  -            2568 2568 50.0000        

137 ฝายทดน้ําบานสวนพลู 1 พรอมระบบสงน้ํา ทัพหลวง บานไร 1,851.00  -            2568 2568 50.0000        

138 อางเก็บน้ําคลองกระเสิง ปาออ ลานสัก -          -            2568 2568 35.0000        

รวม 48,161.00 4.64           4,263.1719   

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

บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ 4,158,656 ไร  เปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,716,578 ไร หรือประมาณ
รอยละ 41 ของพื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานแลว 

399,219 ไร หรือประมาณรอยละ 23 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหลง นํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ป 
(พ.ศ.2561  – พ.ศ.2580)   ที่อยูในแผนดําเนินการ  จํานวน  96 โครงการ  เปนโครงการขนาด
กลาง  15 โครงการ  และขนาดเล็ก 81 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถ
เก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 77.96 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 101,500 ไร รวมเปน 

500,719 ไร ใชวงเงินรวม 6229.6559 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 114 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ
และขนาดเล็ก 109 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 12.71 ลานลูกบาศก
เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 59,350 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 
4,853.8700 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 44 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 15 โครงการ
และขนาดเล็ก 29 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มอีก 95.11 ลานลูกบาศก
เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 72,711 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
6,624.3000 ลานบาท 

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

 ไมมีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดอุทัยธานี 

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

4,158,596 1,716,578 399,219 132,061 531,280

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจุบัน
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการน้ันมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความ
พรอม ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติด
ปญหาดานสังคม บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพื้นที่สําหรับ
บางโครงการที่มีพื้นที่ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน ซึ่ง
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดอุทัยธานีจะประสบปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

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

 

 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน         
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