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ค ำน ำ 

การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการ
ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง  (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน (RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหาร
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท้า
แผนงานและงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมชลประทานมี
แนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวาง
แผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ 
(Area base) และพิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้ว
จัดท้าเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผน
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรม
ชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความ
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และท้ากา รจัดล้าดับ
ความส้าคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร 
เป็นต้น  ก่อนจัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571- พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

          จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง   ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา  37  ลิบดา  และ            

19 องศา  30  ลิบดาเหนือ  กับเส้นแวงที่  100  องศา  5  ลิบดา และ 101  องศา  11  ลิปดา ตะวันออก จากข้อมูล
ระบบแผนทีเ่กษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online)  มีพ้ืนที่ 4,920,870 ไร่ หรือประมาณ 

7,873 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประมาณร้อยละ 80  มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา มี
ที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 12 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  485  กิโลเมตร  และโดยทางรถยนต์        
491  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  7,838,592  ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,899,120  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 4.62  ของ
พ้ืนที่ภาคเหนือ  แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 อ าเภอ  67  ต าบล  665  หมู่บ้าน 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน 
-    ทิศใต ้  ติดต่อ จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเลย  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาว  โดยมีแนวเขตชายแดนยาวประมาณ 135  เมตร 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดพิษณุโลก 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดอุตรดิตถ์ที่สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
        -  ที่ราบลุ่มแม่น้ า  เกิด อยู่บริเวณสองฝั่งของแม่น้ าน่าน และล าน้ าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ มีระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ  50-100 เมตรจากระดับน้ าทะเลอยู่ในเขต
อ าเภอตรอน อ าเภอพิชัย  อ าเภอลับแล  อ าเภอทองแสนขัน  และบางส่วนของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
        -  ที่ราบระหว่างหุบเขาและบริเวณลูกคลื่นลอดลาด  เป็นบริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มน้ าทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด  มีความสูงระหว่าง 100-400 เมตร  จากระดับน้ าทะเลอยู่ในเขตอ าเภอทองแสน
ขัน  อ าเภอลับแล  อ าเภอน้ าปาด  อ าเภอฟากท่า  อ าเภอบ้านโคก  และบางส่วนของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
        -  เขตภูเขาและที่สูง  เป็นภูมิประเทศที่พบมากประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่จังหวัด   มีความสูงของพ้ืนที่
ระหว่าง  400-1,000  เมตร ในบริเวณด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัดโดยเฉพาะในเขตอ าเภอบ้านโคก  

อ าเภอฟากท่า  อ าเภอน้ าปาด  อ าเภอท่าปลา  อ าเภอลับแล  และบางส่วนของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัด มีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่ม
ในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 
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ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสยัค่ารายปี ค่าเฉลีย่รายปี

 อณุหภูมอิากาศ  องศาเซลเซียส - 26.90

 ความชืน้สัมพทัธ์  เปอร์เซ็นต์ - 70.00

 ความเร็วลมผิวพืน้  กโิลเมตรต่อชัว่โมง - 1.11

 อตัราการระเหย  มลิลิเมตร - 1578.20

 ปริมาณฝน  มลิลิเมตร - 1284.50
 

 

1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จังหวัดอุตรดิตถ ์ มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ  4,920,870 ไร่ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใน 5 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าโขง  ลุ่มน้ าชี 
ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และลุ่มน้ าป่าสัก ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ าป่าสัก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

 
1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,788,905 ไร่ หรือประมาณร้อยละ  97  ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 31 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงใน
ตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 
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ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ ์  
 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 2,665,917 34.58 
พืชไร่ 2,385,175 30.94 
พ้ืนที่นา 1,318,360 17.1 
ไม้ยนืต้น 389,075 5.04 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 349,703 4.53 
ไม้ผล 319,789 4.14 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 160,636 2.08 
พ้ืนที่น้ า 50,375 0.65 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 28,939 0.37 
ไร่หมุนเวียน 17,166 0.22 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 7,836 0.1 
พืชสวน 6,985 0.09 
พ้ืนที่ลุ่ม 5,772 0.07 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 2,652 0.03 

 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเนื้อที่ร้อยละ 53.67 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 2,641,398 53.67 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 1,312,790 26.67 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 614,327 12.48 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 316,094 6.42 
กลุ่มชุดดินผสม 36,260 0.73 

ที่มา : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 145,709 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
63,092  ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 457,092 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เมื่อท าการค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ านวนประชากร ในอนาคตอีก    
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดอุตรดิตถม์ีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
1.11 ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 462,155 คน รายละเอียด
แสดงในตารางที ่1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดอุตรดิตถ ์
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 457,092 
2565 458,353 
2570 459,617 
2575 460,884 

2580 (อนาคต 20 ปี) 462,155 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 33,590 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 62 
ของประเทศ และล าดับที่ 13 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 77.52 และภาคเกษตร
ร้อยละ 22.48 โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,857 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 145,709 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
63,092 ครัวเรือน หรือร้อยละ 38.17 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 
 

        พืชเศรษฐกิจ 
 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี 613 462 591 

ข้าวนาปรัง 671 620 649 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 637 498 619 

มันส าปะหลัง 3,308 3,040 3,089 

อ้อย 11,280 8,900 9,900 

ยางพารา 105 110 132 

ปาล์มน้ ามัน 678 809 862 
 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดอุตรดิตถ์มีแม่น ้ำน่ำนไหลผ่ำน ซึ่งเป็นแม่น ้ำที่ไหลมำจำกจังหวัดน่ำน เข้ำมำทำงอ้ำเภอท่ำปลำ และ
อ้ำเภอน ้ำปำด โดยมีแม่น ้ำปำด ซึ่งมีต้นน ้ำมำจำก  ประเทศลำวและเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ไหลผ่ำน อ้ำเภอ
ฟำกท่ำ อ้ำเภอน ้ำปำด ไหลลงมำบรรจบกับแม่น ้ำน่ำน จำกนั นล้ำน ้ำน่ำนจะไหลผ่ำนลงมำทิศตะวันตกเข้ำเขตอ้ำเภอ
ท่ำปลำ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอลับแล  และไหลลงผ่ำนบริเวณที่รำบถึงที่ตั งจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วไหลผ่ำน  อ้ำเภอตรอน 

อ้ำเภอพิชัย ไปยังจังหวัดพิษณุโลก 
เนื่องจำกแม่น ้ำน่ำนมักจะเปลี่ยนทำงเดินของน ้ำในอดีตบ่อยๆๆ จึงท้ำให้เกิดร่องรอยของทำงน ้ำเดิมอยู่เกิด

เป็นหนองบึงเล็กๆๆ ซึ่งจะเห็นได้ชัดในบริเวณที่รำบจำก อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอตรอนและอ้ำเภอพิชัย นอกจำกนี ยังมี
คลอง ซึ่งไหลลงสู่แม่น ้ำน่ำน เช่น คลองตรอน ซึ่งไหลผ่ำนพื นที่บริเวณอ้ำเภอตรอนจำกทิศตะวันออกมำทำงทิศ
ตะวันตก คลองแม่ผ่องไหลมำจำกทิศเหนือของอ้ำเภอลับแล ลงมำทำงทิศใต้นอกจำกนี ยังมีคลองน ้ำริด คลองน ้ำหมัน 

และล้ำห้วยที่เกิดจำกภูเขำต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ทำงทิศเหนือ ซึ่งจะมีน ้ำเฉพำะในฤดูฝนเท่ำนั น 
 ในปัจจุบันนี รำษฎรได้อำศัยน ้ำในแม่น ้ำน่ำน คลองตรอนและน ้ำปำด มำใช้ประโยชน์ในทำงเกษตรกรรม 

และใช้ในครอบครัว เพรำะมีน ้ำอยู่ตลอดป ีส่วนล้ำห้วยต่ำง ๆ จะมีน ้ำเฉพำะในฤดูฝนเท่ำนั น 
  นอกจำกนี ยังมีหนองและบึงต่ำง ๆ เช่น บึงมำย บึงกะโล่ บึงหล่ม บึงช่อ บึงสกัด และหนองต่ำง ๆ ซึ่งเกิดจำก
ร่องรอยของแม่น ้ำในอดีตที่เปลี่ยนทิศทำงเดิมของน ้ำ ซึ่งสำมำรถกักเก็บน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่ก็มีปริมำณน ้ำไม่มำกนัก
รำษฏรยังใช้น ้ำบำดำลบริโภคและใช้ในกำรเกษตรบ้ำงเล็กน้อยระดับน ้ำได้ดินเฉลี่ยลึกประมำณ 3-5 เมตร 

เนื่องจำกแม่น ้ำน่ำนมีควำมส้ำคัญรองจำกแม่น ้ำปิงของภำคเหนือ  ซึ่งไหลลงสู่แม่น ้ำเจ้ำพระยำเช่นเดียวกัน 

ในปัจจุบันนี มีกำรสร้ำงเขื่อนสิริกิต์ขึ นที่อ้ำเภอท่ำปลำ และมีเขื่อนทดน ้ำเป็นทอดๆๆ จึงนับว่ำโครงกำรล้ำน ้ำน่ำนมี
ควำมส้ำคัญในด้ำนเกษตรกรรมเป็นอย่ำงมำก 

 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำร
แล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั งสิ น 277 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน ้ำได้ 9,586.38 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นที่ชลประทำน 

400,306 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2-1 ,ตำรำงที ่2-2 และรูปที ่2-2   
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รูปที ่2-1 ล้ำน ้ำและระบบล้ำน ้ำ จังหวัดอุตรดิตถ ์
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถำนกำรณ์ด้ำนกำรขำดแคลนน ้ำและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2-3 พบว่ำพื นที่
ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 73 มีปัญหำภัยแล้งในระดับต่้ำ บริเวณ อ.เมืองอ.ลับแล อ.ทองแสขัน อ.ท่ำปลำ อ.บ้ำนโคก 

อ.น ้ำปำด อ.ฟำกท่ำ มีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งปำนกลำงประมำณร้อยละ 22 บริเวณ อ.น ้ำปำด อ.ฟำกท่ำ อ.ตรอน อ.พิชัย มี
บำงส่วนโดยเฉพำะพื นที่ ๆ ห่ำงไกลแหล่งน ้ำที่เป็นพื นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ในเขต อ.ฟำกท่ำ และน ้ำปำด ดังแสดง
ในรูปที ่2-3  

2.3.2 สถำนกำรณ์ด้ำนน ้ำท่วมและอุทกภัย 

 สภำพกำรเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เกิดในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำท้ำยเขื่อนสิริกิต ์และล้ำน ้ำสำขำ
ต่ำง ๆ  และอุทกภัยที่เกิดในพื นที่รำบลุ่ม กำรเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจำกกำรที่มีฝนตกหนักและน ้ำป่ำไหล
หลำกจำกต้นน ้ำลงมำมำกจนล้ำน ้ำสำยหลักไม่สำมำรถระบำยน ้ำได้ทัน  ให้เกิดน ้ำหลำก 

 จำกข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมซ ้ำซำกของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556     พบว่ำพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำกน้อยและเสี่ยง
ปำนกลำง โดยควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่น ้ำน่ำน ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 2.3.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพื นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื นที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดย
ครอบคลุมปัญหำน ้ำแล้ง น ้ำท่วม น ้ำเค็มรุกล ้ำ รวมถึงกำรรองรับพื นที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนจังหวัดอุตรดิตถ ์มีพื้นที่อยู่ใน AREA BASE ยม - น่าน ตอนล่าง จ านวน 64,5598.37 ไร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

แก้ไขปัญหาพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งและน้ าท่วมในเขตพื้นท่ี จ.อุดตดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิจิตร  จ.พิษณุโลก และ  จ.นครสวรรค์  ใน

ส่วนจ.อุตรดิตถ์มี 5 อ าเภอ อยู่ในขอบเขตพื้นท่ี AREA BASE ยม - น่าน ตอนล่าง ประกอบไปด้วย อ.พิชัย อ.ทองแสนขัน      

อ.ตรอน อ.ลับแล และอ.เมือง 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบท้ังภัยแล้งและน้ าท่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุก

ภาคส่วน ท้ังมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ า การจัดท าแหล่งน้ าชุมชน ต่าง ๆ โดย

ในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าทางตอนบนและล าน้ าสาขาต่าง 

ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ท้ังภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นท่ีเพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายน้ า รวมถึงการเก็บน้ าในล า

น้ า ซึ่งมีท้ังโครงการท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล าดับความส าคัญต่อไป 
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ตำรำงที ่2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม

1.อา่งเกบ็น ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 1 37 39

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 9,510.00 59.00 8.79 9,577.79

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 23,400 0 23,400

2.แกม้ลิง

  - จ้านวน (แห่ง) - - 12 12

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 8.59 8.59

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) - 4 72 76

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 34,157 7,310 41,467

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) - - 5 5

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 2,000 2,000

5.สถานีสูบน ้า  

  - จ้านวน (แห่ง) - - 119 119

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 231,790 231,790

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - - 9 9

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 3,610 3,610

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - 1 3 4

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 2,000 2,000

8.อืน่ ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) - 2 11 13

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 95,539 500 96,039

รวมทกุประเภท

  - จ านวน (แหง่) 1 8 268 277

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 9,510.00 59.00 17.38 9,586.38

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) - 153,096 247,210 400,306
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน

(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1 เขื่อนสิริกติิต์ิ (กฟผ.)*** ท่าปลา ผาซ่อม 9,510.00 - 2506 2515

9,510.00   -

1 ฝายคลองตอน น ้าไคร้ น ้าปาด - 28,661 2534 2541

2 อา่งเกบ็น ้าคลองตอน น ้าไคร้ น ้าปาด 59.00 23,400 - 2541

3 ฝายน ้าปาด ฟากท่า ฟากท่า - 1,979 2512 2521

4 ฝายน ้าริด ท่าอฐิ เมอืง - 692 2494 2511

5 ฝายป่าไร่ น ้าริด เมอืง - 2,825 2511 2511

6 โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกต์ิิ ท่าปลา ท่าปลา - 53,012 2526 2529

7 โรงสูบน ้าบ้านเกาะ บ้านเกาะ เมอืง - 42,527 2533 2535

8 เพิม่ประสิทธภิาพการระบายคลองน ้าไหลและอาคารประกอบ พญาแมน พชิัย - - 2558 2559

59.00 153,096

9569.00 153,096

        โครงการขนาดกลาง

รวมโครงการขนาดใหญ่

รวมโครงการขนาดกลาง

รวม

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

        โครงการขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                  บทที่ 2 
จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                                                            สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-6 

 
รูปที ่2-3 พื นที่เสี่ยงตอ่กำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่มำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 
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รูปที ่2-4 พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที่มำ : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พื นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ (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 ้าของจังหวัดอุตรดิตถค์รั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 
4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ความ
ต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดยท้าการ
ประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร  โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 25.03 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิม
เป็น 25.09 , 25.16 และ 25.30 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

ความต้องการใช้น ้าเพือ่รักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล  25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้าแล้ง 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์กับ
พื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า
จังหวัดอุตรดิตถ ์ เท่ากับ   1825.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทานและนอก
เขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน
ประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูก
เต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่
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เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือ
การเกษตร เท่ากับ 1,742.11 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น  2,573.06 , 
2,634.58 และ 2,750.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 และ 20 ปี ตามล้าดับ 

 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมเป็นราย
จังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กับอัตราการใช้น ้า
ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรม
โดยคิดเป็นต่อพื นที ่โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
การเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือ
อุตสาหกรรม เท่ากับ 5.61 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 8.04 , 14.35 และ 21.04 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี    
ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อปุโภค-บริโภค 25.03 25.09 25.16 25.30

2 รักษาระบบนิเวศน์ 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 219.54 1,050.49 1,112.01 1,227.79

  - นอกเขตชลประทาน 1,522.57 1,522.57 1,522.57 1,522.57

  - รวม 1,742.11 2,573.06 2,634.58 2,750.36

4 อตุสาหกรรม 5.61 8.04 14.35 21.04

รวม 3,597.75 4,431.20 4,499.10 4,621.71

ที่ กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

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

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
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5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ , สุโขทัย ,
เพชรบูรณ์  มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน   
2)   พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
3)   พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  อารยธรรม สังคม กีฬาและสุขภาพ 
4)   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา กาค้าชายแดนเติบโต”  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้างบา้นเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการ

บริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น และการทอ่งเที่ยว 
4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน ้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม 
 5. เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การทอ่งเที่ยว และความสัมพันธ์ กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566- พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571- พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 175 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ  

โครงการขนาดกลาง 51 โครงการ และขนาดเล็ก 121 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถ
เก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 417.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 703,104 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

29,973.40 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที ่4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ ์จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) 2 1 - 3

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 120.46 58.88 - 179.34

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 534,900 13,700 - 548,600

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 15,300.0000 5,350.0000 - 20,650.0000

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 6 2 43 51

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 39.29 34.48 137.07 210.84

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 26,000 16,600 80,740 123,340

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,330.0000 300.0000 4,928.0000 6,558.0000

3. ขนาดเลก็

  - จ านวน (โครงการ) 86 31 - 117

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 23.04 4.10 - 27.14

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 18,564 12,600 - 31,164

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,967.4000 759.0000 - 2,726.4000

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 94 34 43 171

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 182.79 97.46 137.07 417.32

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 579,464 42,900 80,740 703,104

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 18,597.4000 6,409.0000 4,928.0000 29,934.4000

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทาน ระยะ 20 ปี

 

จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 154 และ 21 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลน
น ้าและน ้าท่วม 
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ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ ์จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่ 3 20,650.0000 - - 3 20,650.0000

ขนาดกลาง 51 6,558.0000 - - 51 6,558.0000

ขนาดเลก็ 96 2,178.4000 21 548.0000 117 2,726.4000

รวม 150 29,386.4000 21 548.0000 171 29,934.4000

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2

(การสร้างความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ - เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3

(การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

โครงการตามแผนระยะสั น พ.ศ.2561-2565 

 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

1 โครงการเขื่อนทดน ้าผาจุก ผาจุก เมอืง 481,400 46.76 2553 2561 10500.0000

2 โครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยน ้ารี อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ จริม ท่าปลา 53,500 73.70 2554 2561 4800.0000

รวมรวมโครงการขนาดใหญ่ 534,900 120.46 15300.0000

1 อา่งเกบ็น ้าห้วยน ้าลอก บ่อทอง ทองแสนขัน 12,000 21.16 2561 2563 265.0000

2 อา่งเกบ็น ้าห้วยพงังา บ้านฝาย น ้าปาด 9,900 11.33 2562 2565 575.0000

3 อาคารบังคับน ้าน ้าปาดพร้อมอาคารประกอบ แสนตอ น ้าปาด - - 2562 2564 80.0000

4 ฝายบ้านหมใีหญ่ น ้าไคร้ น ้าปาด - - 2562 2564 80.0000

5 อา่งเกบ็น ้าห้วยแมง น ้าไคร้ น ้าปาด 1,100 2.00 2562 2564 250.0000

6 อา่งเกบ็น ้าห้วยน ้าหมี ผักขวง ทองแสนขัน 3,000 4.80 2564 2565 80.0000

รวมรวมโครงการขนาดกลาง 26,000 39.29 1330.0000

รวม 560,900 159.75 16630.0000

ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้าง
ท่ี

ต าบล อ าเภอโครงการ

        โครงการขนาดใหญ่

        โครงการขนาดกลาง

 
 
 
โครงการตามแผนระยะกลาง พ.ศ.2566-2570 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

1 อา่งเกบ็น ้าน ้าปาด  (ภูวงัผา) ฟากท่า ฟากท่า 13,700 58.88 2563 2567 5350.0000

รวมรวมโครงการขนาดใหญ่ 13,700 58.88 5350.0000

1 อา่งเกบ็น ้าห้วยน ้ามดื (ตอนล่าง) ผักขวง ทองแสนขัน 10,000 34.48 2564 2566 150.0000

2 อา่งเกบ็น ้าห้วยน ้าไคร้ น ้าไคร้ น ้าปาด 6,600 - 2565 2566 150.0000

รวมรวมโครงการขนาดกลาง 16,600 34.48 300.0000

รวม 30,300 93.36 5650.0000

อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จที่

        โครงการขนาดกลาง

โครงการ ต าบล

        โครงการขนาดใหญ่
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โครงการตามแผนระยะยาว พ.ศ.2571-2580 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

1 อา่งเกบ็น ้าห้วยจันแล้ง บ้านฝาย น ้าปาด 2,500 2.30 2574 2577 121.0000

2 อา่งเกบ็น ้าห้วยเฮีย แสนตอ เมอืงอตุรดิตถ์ 150 0.23 2574 2577 77.0000

3 อา่งเกบ็น ้าห้วยปูน บ้านด่าน เมอืงอตุรดิตถ์ 100 2.72 2574 2577 76.0000

4 อา่งเกบ็น ้าล้าห้วยไข่เขียด สองคอน ฟากท่า 3,000 2.01 2574 2577 197.0000

5 อา่งเกบ็น ้าห้วยไพร ฟากท่า ฟากท่า 1,500 2.00 2574 2577 102.0000

6 อา่งเกบ็น ้าล้าห้วยเสี ยว บ้านเสี ยว ฟากท่า 5,000 2.01 2574 2577 240.0000

7 อา่งเกบ็น ้าห้วยช้าเลี ยะ-ช้าไฟ นายาง พชิัย 3,000 3.00 2574 2577 30.0000

8 อา่งเกบ็น ้าห้วยไมแ้ดง มว่งเจ็ดต้น บ้านโคก 2,000 0.50 2574 2577 112.0000

9 อา่งเกบ็น ้าห้วยค้อ มว่งเจ็ดต้น บ้านโคก 1,500 4.68 2574 2577 102.0000

10 อา่งเกบ็น ้าห้วยเฮี ย มว่งเจ็ดต้น บ้านโคก 500 0.72 2574 2577 84.0000

11 อา่งเกบ็น ้าห้วยกล้วย มว่งเจ็ดต้น บ้านโคก 800 3.70 2574 2577 89.0000

12 อา่งเกบ็น ้าห้วยส้มป่อย มว่งเจ็ดต้น บ้านโคก 600 3.42 2574 2577 86.0000

13 อา่งเกบ็น ้าห้วยผักซัง มว่งเจ็ดต้น บ้านโคก 1,000 1.44 2574 2577 93.0000

14 อา่งเกบ็น ้าห้วยสะแนม บ้านโคก บ้านโคก 200 2.85 2574 2577 78.0000

15 อา่งเกบ็น ้าบ้านหนองไผ่ บ้านโคก บ้านโคก 1,500 0.75 2574 2577 102.0000

16 อา่งเกบ็น ้าห้วยขอนเห็ดบด บ้านโคก บ้านโคก 1,500 1.20 2574 2577 102.0000

17 อา่งเกบ็น ้าล้าห้วยปะกมั บ่อเบี ย บ้านโคก 1,500 0.90 2574 2577 102.0000

18 อา่งเกบ็น ้าห้วยยาง นาขุม บ้านโคก 1,500 1.20 2574 2577 102.0000

19 อา่งเกบ็น ้าห้วยโหง นาขุม บ้านโคก 210 2.87 2574 2577 79.0000

20 อา่งเกบ็น ้าห้วยโป่งพาน ห้วยมุน่ น ้าปาด 4,000 1.50 2574 2577 158.0000

21 อา่งเกบ็น ้าล้าห้วยพร้าว ห้วยมุน่ น ้าปาด 2,700 1.50 2574 2577 124.0000

22 อา่งเกบ็น ้าล้าห้วยมุน่ ห้วยมุน่ น ้าปาด 3,000 1.80 2574 2577 130.0000

23 อา่งเกบ็น ้าห้วยซ้าเคียน ห้วยมุน่ น ้าปาด 500 3.28 2574 2577 84.0000

24 อา่งเกบ็น ้าล้าห้วยเซิมโป่งขอน ห้วยมุน่ น ้าปาด 2,000 1.90 2574 2577 112.0000

25 อา่งเกบ็น ้าน ้ามนน้อย ห้วยมุน่ น ้าปาด 2,500 2.00 2574 2577 121.0000

26 อา่งเกบ็น ้าห้วยจัน บ้านฝาย น ้าปาด 2,000 2.50 2574 2577 167.0000

27 อา่งเกบ็น ้าห้วยทางลาว บ้านฝาย น ้าปาด 3,000 2.50 2574 2577 172.0000

28 อา่งเกบ็น ้าห้วยมว่งน้อย บ้านฝาย น ้าปาด 1,000 3.35 2574 2577 85.0000

29 อา่งเกบ็น ้าห้วยคอม น ้าไผ่ น ้าปาด 1,000 2.50 2574 2577 93.0000

30 อา่งเกบ็น ้าห้วยเนียม น ้าไผ่ น ้าปาด 1,400 3.00 2574 2577 101.0000

31 อา่งเกบ็น ้าห้วยกา้นเหลือง น ้าไคร้ น ้าปาด 780 1.50 2574 2577 89.0000

32 อา่งเกบ็น ้าน ้าพาย เด่นเหล็ก น ้าปาด 16,000 16.56 2574 2577 259.0000

33 อา่งเกบ็น ้าล้าห้วยงอมมด ท่าแฝก ท่าปลา 300 3.00 2574 2577 80.0000

34 อา่งเกบ็น ้าล้าถ ้ามา ท่าแฝก ท่าปลา 700 3.00 2574 2577 80.0000

35 อา่งเกบ็น ้าห้วยงอมสัก ท่าแฝก ท่าปลา 300 3.00 2574 2577 80.0000

36 อา่งเกบ็น ้าห้วยผึ ง ท่าแฝก ท่าปลา 300 3.00 2574 2577 80.0000

37 อา่งเกบ็น ้าห้วยสักน้อย ท่าปลา ท่าปลา 300 3.00 2574 2577 80.0000

38 อา่งเกบ็น ้าห้วยผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน 1,000 1.75 2574 2577 93.0000

39 อา่งเกบ็น ้าน ้าคึง บ่อทอง ทองแสนขัน 4,900 27.00 2574 2577 374.0000

40 อา่งเกบ็น ้าห้วยขุนพี บ่อทอง ทองแสนขัน 1,300 2.60 2574 2577 99.0000

41 อา่งเกบ็น ้าห้วยดินด้า บ่อทอง ทองแสนขัน 1,000 3.98 2574 2577 93.0000

42 อา่งเกบ็น ้าห้วยเจ็ดศอก บ่อทอง ทองแสนขัน 2,000 2.85 2574 2577 112.0000

43 อา่งเกบ็น ้าห้วยไคร้ น ้าไคร้ น ้าปาด 700 1.50 2574 2577 88.0000

รวม 80,740 137.07 4928.0000

ปีแลว้เสร็จที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

โครงการตามแผนระยะสั น พ.ศ.2561-2565 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายหว้ยค้าบิ แม่พลู ลับแล 300 - 2561 2561 3.0000

2 งานซ่อมแซมอาคารปอ้งกนัการกนัเซาะทา้ยฝายน ้าปาด ฟากทา่ ฟากทา่ - - 2562 2562 3.0000

3 ปรับปรุงอาคารปอ้งกนัการกดัเซาะพร้อมอาคารประกอบอา่งเกบ็น ้าคลองตรอน น ้าไคร้ น ้าปาด - - 2563 2563 15.0000

4 ปรับปรุงอาคารอดัน ้ากลางคลองส่งน ้าสายใหญ่ โครงการน ้าปาด 2 แหง่ ฟากทา่ ฟากทา่ 1,000 - 2563 2563 2.0000

5 ทรบ.กลางคลองส่งน ้าสายใหญ่ (MC2) กม.3+150 ทา่เสา เมือง - - 2562 2562 7.0000

6 ดาดคอนกรีตคลองส่งน ้าสาย 1 ขวา โครงการชลประทานอตุรดิตถ ์1 สาย บา้นเกาะ, ไผ่ล้อม เมือง,ลับแล 800 - 2562 2562 44.0000

7 ปรับปรุง ทรบ.บงึมาย ขอ่ยสูง ตรอน - - 2564 2564 9.0000

8 สะพานขา้มคลองส่งน ้าสายใหญ่ โครงการน ้าปาด 1 แหง่ ฟากทา่ ฟากทา่ - - 2564 2564 1.0000

9 สะพานบา้นวงัผาชนั หมู่ 6 น ้าไคร้ ทองแสนขนั - - 2564 2564 8.0000

10 สะพานคลองริด บา้นด่านนาขาม เมือง - - 2564 2564 3.0000

11 สะพานขา้มคลองซอย 1 ซ้าย 1 ขวา ไผ่ล้อม ลับแล - - 2564 2564 3.0000

12 สะพานขา้มคลองซอย  1 ขวา ไผ่ล้อม ลับแล - - 2564 2564 3.0000

13 สะพานบา้นหว้ยแมง หมู่ 3 น ้าไคร้ ทองแสนขนั - - 2564 2564 8.0000

14 โครงการจัดหาแหล่งน ้าชว่ยเหลือราษฎรบา้นน ้าพี น ้าพี ทองแสนขนั - - 2562 2562 7.0000

15 ฝายบา้นวงัหวัดอย พร้อมระบบส่งน ้า น ้าหมัน ทา่ปลา 434 - 2562 2562 25.0000

16 ฝายหว้ยภูนก พร้อมระบบส่งน ้า ขนุฝาง เมือง 150 - 2563 2563 13.0000

17 ฝายหว้ยเมี่ยง พร้อมระบบส่งน ้า  น ้าไผ่ น ้าปาด 450 - 2564 2564 15.0000

18 ฝายบา้นหว้ยใส พร้อมระบบส่งน ้า สองคอน ฟากทา่ 420 - 2564 2564 30.0000

19 ฝายหว้ยปอบพร้อมระบบส่งน ้า น ้าพี ทองแสนขนั 400 - 2565 2565 10.0000

20 ฝายหว้ยทราย พร้อมระบบส่งน ้า  น ้าไผ่ น ้าปาด 460 - 2565 2565 15.0000

21 ฝายคลองหว้ยบง พร้อมระบบส่งน ้า นายาง พชิยั 400 - 2561 2561 36.0000

22 ฝายหว้ยช้าแกว้ พร้อมระบบส่งน ้า ขนุฝาง เมือง 150 - 2563 2563 8.0000

23 ระบบผันน ้าคลองน ้าริด พร้อมอาคารประกอบ น ้าริด เมือง 0 0.03 2563 2563 20.0000

24 ฝายคลองละวาน พร้อมระบบส่งน ้า นายาง พชิยั 470 - 2564 2564 14.0000

25 อาคารบงัคับน ้าล้าเหมืองทุ่งบางนาพร้อมอาคารประกอบ คอรุม พชิยั - 0.03 2562 2562 35.0000

26 ฝายหว้ยลาด พร้อมระบบส่งน ้า บอ่เบี ย บา้นโคก - 0.12 2562 2562 15.0000

27 ระบบทอ่ส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าหว้ยค้อเหนือ ม่วงเจ็ดต้น บา้นโคก 2,000 1.00 2563 2563 24.0000

28 ระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าหว้ยขอนเหด็บด บา้นโคก บา้นโคก 550 0.04 2562 2562 30.0000

29 ฝายหว้ยขอนแกน่ พร้อมระบบส่งน ้า นาขมุ บา้นโคก - 1.00 2563 2563 50.0000

30 ฝายหว้ยแยกขวาพร้อมระบบส่งน ้า  (ระยะที่ 2) บอ่เบี ย บา้นโคก - 0.03 2562 2562 10.0000

31 ฝายบา้นโปง่พานพร้อมระบบส่งน ้า หว้ยมุ่น น ้าปาด 280 0.03 2563 2563 20.0000

32 ฝายบา้นนาบวั (ระยะที่ 2) นาขมุ บา้นโคก 250 0.03 2563 2563 15.0000

33 อา่งเกบ็น ้าบา้นทา่ใหม่ จริม ทา่ปลา - 1.00 2563 2563 40.0000

34 ฝายนาไขเ่ขยีดพร้อมระบบส่งน ้า สองคอน ฟากทา่ - 0.03 2563 2563 35.0000

35 ฝายล้าหว้ยคอม ( นาเหนือ ) พร้อมระบบส่งน ้า น ้าไผ่ น ้าปาด 400 0.03 2564 2564 15.0000

36 ฝายโปร่งหว้ยไคร้ พร้อมระบบส่งน ้า นาขมุ บา้นโคก 400 0.03 2564 2564 17.0000

37 อา่งเกบ็น ้าหว้ยเลิศ สองหอ้ง ฟากทา่ - 0.03 2564 2564 25.0000

38 ฝายหว้ยเลา (นากลางและนาและ) พร้อมระบบส่งน ้า บอ่เบี ย บา้นโคก - 0.03 2564 2564 25.0000

39 ฝายปากหว้ยถ า้เต่า พร้อมระบบส่งน ้า นาขมุ บา้นโคก - 0.03 2564 2564 20.0000

40 อา่งเกบ็น ้าหว้ยแมงเหนือพร้อมระบบส่งน ้า น ้าไคร้ น ้าปาด - 1.00 2564 2564 20.0000

41 ฝายน ้าล้นล้าหว้ยขาม  บอ่เบี ย บา้นโคก - 0.03 2565 2565 20.0000

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

42 อา่งเกบ็น ้าหว้ยไม้ซาง **** ม่วงเจ็ดต้น บา้นโคก - 1.00 2565 2565 33.0000

43 อาคารบงัคับน ้าหว้ยหมากมือ    (ปา่อนุรักษ)์ น ้าไผ่ น ้าปาด - 0.03 2565 2565 20.0000

44 อา่งเกบ็น ้าซ้าผากา้ม ม่วงเจ็ดต้น บา้นโคก - 1.00 2565 2565 25.0000

45 อา่งเกบ็น ้าหว้ยโปง่ไผ่ วงัดิน เมือง - 1.00 2565 2565 25.0000

46 อา่งเกบ็น ้าหว้ยเกีย๋งผา ด่านนาขาม เมือง - 1.00 2565 2565 20.0000

47 อา่งเกบ็น ้าหว้ยเมี่ยง น ้าไคร้ น ้าปาด - 1.00 2565 2565 40.0000

48 ฝายน ้าล้นหว้ยตะกอง พร้อมระบบส่งน ้า บา้นโคก บา้นโคก - 0.03 2565 2565 20.0000

49 อา่งเกบ็น ้าหว้ยยาง บอ่เบี ย บา้นโคก - 0.70 2565 2565 23.4000

50 ระบบผันน ้าคลองน ้าริด พร้อมอาคารประกอบ น ้าริด เมือง - 0.03 2563 2563 20.0000

51 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นวงัปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน ้า บา้นแกง่ ทองแสนขนั - - 2561 2561 29.0000

52 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นปากสิงห ์(2) แสนตอ เมือง - - 2563 2563 25.0000

53 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นวงัปรากฏ หมู่ 9 พร้อมระบบส่งน ้า บา้นแกง่ ตรอน - - 2564 2564 25.0000

54 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นเด่ินพร้อมระบบส่งน ้า สองหอ้ง ฟากทา่ - - 2565 2565 25.0000

55 สถานีสูบน ้าบา้นต้นม่วง 2 พร้อมระบบส่งน ้า เด่นเหล็ก น ้าปาด - - 2565 2565 25.0000

56 สถานีสูบน ้าบา้นเด่นเหล็ก 1 พร้อมระบบส่งน ้า เด่นเหล็ก น ้าปาด - - 2565 2565 30.0000

57 สถานีสูบน ้าบา้นเด่นเหล็ก 2 พร้อมระบบส่งน ้า เด่นเหล็ก น ้าปาด - - 2565 2565 30.0000

58 สถานีสูบน ้าบา้นปากหว้ยแคพร้อมระบบส่งน ้า เด่นเหล็ก น ้าปาด - - 2565 2565 35.0000

59 สถานีสูบน ้าทุ่งนาขามพร้อมระบบส่งน ้า เด่นเหล็ก น ้าปาด - - 2565 2565 50.0000

60 สถานีสูบน ้าบา้นโคกทรายขาวพร้อมระบบส่งน ้า บา้นฝาย น ้าปาด - - 2565 2565 30.0000

61 สถานีสูบน ้าบา้นม่วง 1 พร้อมระบบส่งน ้า บา้นฝาย น ้าปาด - - 2565 2565 35.0000

62 สถานีสูบน ้าบา้นหว้ยทรายขาวพร้อมระบบส่งน ้า บา้นฝาย น ้าปาด - - 2565 2565 35.0000

63 สถานีสูบน ้าบา้นม่วง 2 พร้อมระบบส่งน ้า บา้นฝาย น ้าปาด - - 2565 2565 40.0000

64 สถานีสูบน ้าบา้นใหม่พร้อมระบบส่งน ้า บา้นฝาย น ้าปาด - - 2565 2565 40.0000

65 สถานีสูบน ้าบา้นฝายพร้อมระบบส่งน ้า บา้นฝาย น ้าปาด - - 2565 2565 55.0000

66 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นสวน หมู่ 5 แสนตอ น ้าปาด - - 2565 2565 40.0000

67 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นวงัโปง่ ผักขวง ทองแสนขนั - - 2565 2565 25.0000

68 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นโพนดู่ สองคอน ฟากทา่ - - 2565 2565 25.0000

69 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายดอนกวา้ง  (โครงการแกไ้ขปญัหาและบรรเทาอทุกภัยลุ่ม

น ้าหว้ยแม่เฉยอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

บา้นด่านนาขาม เมือง 300 - 2562 2562 2.0000

70 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายหว้ยหนิแดง (โครงการแกไ้ขปญัหาและบรรเทาอทุกภัย

ลุ่มน ้าหว้ยขนุฝางอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

ขนุฝาง เมือง 300 - 2565 2565 4.0000

71 ระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าหว้ยบอ่ทอง (โครงการจัดหาแหล่งน ้าชว่ยเหลือราษฎรต้าบล

หว้ยมุ่นอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

หว้ยมุ่น น ้าปาด 300 - 2565 2565 8.0000

72 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายปา่สัก  (โครงการแกไ้ขปญัหาและบรรเทาอทุกภัยลุ่มน ้า

หว้ยแม่เฉยอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

บา้นด่านนาขาม เมือง 300 - 2564 2564 5.0000

73 ฝายล้องปู บอ่เบี ย บา้นโคก 500 0.03 2562 2562 30.0000

74 อา่งเกบ็น ้าหว้ยมะหุ่ง นาขมุ บา้นโคก - 1.00 2565 2565 45.0000

75 แกม้ลิงหนองหอย พร้อมอาคารประกอบ น ้าพี ทองแสนขนั 500 0.80 2563 2563 25.0000

76 ทอ่ระบายน ้าคลองตาบู่ กม.3+500 ไผ่ล้อม ลับแล 300 - 2563 2563 10.0000

77 คันกั นน ้า กม.5+620 - 10+600 คลอง 1 ขวาโครงการน ้าริดชว่ง 3 ไผ่ล้อม ลับแล 250 - 2565 2565 25.0000

78 แกม้ลิงหว้ยเตย พร้อมอาคารประกอบ แสนตอ น ้าปาด 350 0.60 2565 2565 20.0000

79 แกม้ลิงบงึมาย ด่านแม่ค้ามัน ลับแล - 1.80 2561 2561 30.0000

80 ประตูระบายน ้าด่านแม่ค้ามัน ด่านแม่ค้ามัน ลับแล 400 - 2562 2562 40.0000

81 แกม้ลิงบา้นฟากบงึ (หนองทอง) ระยะที่ 3 นาอนิ พชิยั 500 1.50 2563 2563 35.0000

82 แกม้ลิงบงึหล่ม นาอนิ พชิยั 700 1.00 2565 2565 35.0000

83 แกม้ลิงบงึสกดั พร้อมอาคารประกอบ น ้าอา่ง ตรอน 600 1.00 2565 2565 35.0000

84 แกม้ลิงหว้ยสักเล็ก พร้อมอาคารประกอบ ทา่ปลา ทา่ปลา 450 1.00 2565 2565 30.0000

85 ปตร.ไชยมงคล (ปรับปรุงคลองน ้าหลง) น ้าอา่ง ตรอน 500 0.00 2562 2562 30.0000

86 ปรับปรุงท้านบดินและอาคารประกอบเขื่อนแม่เฉย บา้นด่านนาขาม เมือง 3,000 4.00 2564 2564 15.0000

รวม 18,564 23.04 1967.4000

ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
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โครงการตามแผนระยะกลาง พ.ศ.2566-2570 
 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าโครงการชว่ยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกต์ิิ เนินสูง ท่าปลา - - 2562 2567 125.0000

2 อาคารบงัคับน ้าบา้นด่านนาขาม (พทุธอทุยานเฉลิมพระเกยีรติ) (ยกเลิก) 11/บา้นด่านนาขาม บา้นด่านนาขาม - - 2566 2566 5.0000

3 อา่งเกบ็น ้าหว้ยถ า้เต่าพร้อมระบบส่งน ้า 4/น ้าลอก บอ่ทอง - 1.00 2566 2566 30.0000

4 อา่งเกบ็น ้าหว้ยถ า้เต่าพร้อมระบบส่งน ้า 4/น ้าลอก บอ่ทอง 500 0.03 2566 2566 30.0000

5 ฝายหว้ยปนู พร้อมระบบส่งน ้า 3/หวัทุ่ง หาดเสี ยว 350 0.03 2566 2566 20.0000

6 อา่งเกบ็น ้าล้าหว้ยตาควาย พร้อมระบบส่งน ้า 8/ปางขามปอ้ม น ้าไผ่ 1,500 0.03 2566 2566 20.0000

7 ฝายน ้าล้นล้าหว้ยขาม 8/เด่นชาติ บอ่เบี ย - 0.03 2566 2566 15.0000

8 อา่งเกบ็น ้าบา้นกกหม่อนแกว้ พร้อมระบบส่งน ้า 7/กกหม่อนแกว้ น ้าไผ่ 2,000 1.00 2566 2566 20.0000

9 ระบบส่งน ้าฝายหว้ยยาง 7/หว้ยยาง บอ่เบี ย 500 0.03 2566 2566 25.0000

10 ฝายใหญ่พร้อมระบบส่งน ้า 1/นาขมุ นาขมุ - 0.03 2566 2566 15.0000

11 อา่งเกบ็น ้าหว้ยผักหอม 2/หว้ยไผ่ บอ่เบี ย - 0.03 2567 2567 25.0000

12 อา่งเกบ็น ้าหว้ยฮิ นพร้อมระบบส่งน ้า 4/แสนตอ แสนตอ - 0.03 2567 2567 20.0000

13 ฝายหว้ยแคเหนือ พร้อมระบบส่งน ้า 3/เด่นเหล็ก เด่นเหล็ก - 0.03 2567 2567 20.0000

14 อา่งเกบ็น ้าหว้ยไคร้พร้อมระบบส่งน ้า 1/นาขมุ นาขมุ 150 0.03 2567 2567 20.0000

15 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นหาดสองแควหมู่ 5 5/หาดสองแคว หาดสองแคว - - 2566 2566 30.0000

16 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นกระจัด 1/กระจัด ผาเลือด - - 2567 2567 25.0000

17 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นปากทับ 7/ปากทับ ผาเลือด - - 2568 2568 25.0000

18 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นโคกนาขาม หมู่ 1,6 1,6 บา้นแกง่ปลาจ้อย เด่นเหล็ก - - 2569 2569 25.0000

19 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นนาอนิ 4/ฟากบงึ นาอนิ - - 2566 2566 25.0000

20 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายตาชื่น  (โครงการแกไ้ขปญัหาและบรรเทาอทุกภัยลุ่มน ้า

หว้ยแม่เฉยอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

11/บา้นด่านนาขาม บา้นด่านนาขาม 350 - 2567 2567 8.0000

21 ปรับปรุงระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าหว้ยโปง่ (โครงการจัดหาแหล่งน ้าชว่ยเหลือราษฎร

ต้าบลหว้ยมุ่นอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

1/หว้ยโปง่ หว้ยมุ่น 300 - 2567 2567 8.0000

22 ปรับปรุงฝายบา้นขนุฝาง พร้อมระบบส่งน ้า (โครงการแกไ้ขปญัหาและบรรเทา

อทุกภัยลุ่มน ้าหว้ยขนุฝางอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

6/ขนุฝาง ขนุฝาง 400 - 2566 2566 5.0000

23 ท่อระบายน ้าทุ่งหนองไผ่ พร้อมระบบระบายน ้า วงัสะโม ไร่ออ้ย 350 - 2566 2566 13.0000

24 อาคารปอ้งกนัการกดัเซาะหน้าประตูระบายน ้าบา้นวงัโปง่ วงัโปง่ ผักขวง 1,800 - 2566 2566 25.0000

25 แกม้ลิงต้าบลท่ามะเฟอืง พร้อมอาคารประกอบ (แกม้ลิงตะลุกยายเค้า, แกม้ลิงตะ

ลุกยายเค้า, แกม้ลิงตะลุกยายเค้า, แกม้ลิงตะลุกยายเค้า) (แกไ้ขชื่อ)

1/บา้นหาดทบัยา, 2/

บา้นหาดทบัยา, 3/บา้น

ทา่มะเฟอืง 1,800 0.60 2566 2566 20.0000

26 แกม้ลิงในล้าน ้าคลองตรอน พร้อมอาคารประกอบ (แกม้ลิงบา้นใหญ่เจริญ, แกม้

ลิงบา้นวงัตะเคียน, แกม้ลิงบา้นวงัโปง่, แกม้ลิงบา้นผักขวง, แกม้ลิงบา้นน ้าหมีใหญ่)

13/ใหม่เจริญ, 8/วงั

ตะเคียน, 4/วงัโปง่, 2/

ผักขวง, บอ่ทอ่ง 1,000 0.60 2566 2566 20.0000

27 แกม้ลิงบา้นนาลับแลง พร้อมอาคารประกอบ บา้นนาลับแลง ปา่คาย 300 0.60 2566 2566 20.0000

28 ประตูระบายน ้าแม่อนิ พร้อมระบบส่งน ้า ปา่ยาง ฝายหลวง 300 - 2566 2566 40.0000

29 ท่อระบายน ้าหนองตะเข-้บงึพาด-คลองล้าช้า บงึพาด หาดสองแคว 300 - 2566 2566 20.0000

30 คันกั นน ้า กม.1+250 - 6+650 คลอง 1 ซ้าย คลอง 1 ขวาโครงการน ้าริดชว่ง 3 ทา้ยเตย ไผ่ล้อม 300 - 2566 2566 20.0000

31 ประตูระบายน ้าคลองระวานพร้อมระบบระบายน ้า 3/ดอนโพ บา้นหม้อ 400 - 2566 2566 40.0000

รวม 12,600 4.10 759.0000

ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพ้ืนที่ 4,920,870 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,788,905 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 97 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 400,306 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

8.4 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  
 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 –         

พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 175 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ โครงการขนาดกลาง 

51โครงการ และขนาดเล็ก 121 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 

417.32  ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 703,104 ไร่ รวมเป็น 1,103,410 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

29,973.4000 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 98 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ โครงการขนาด
กลาง 6 โครงการและขนาดเล็ก 90 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 182.79 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 579,464 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 
18,636.40 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 34 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ  โครงการ
ขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาดเล็ก 31 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 97.46
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 42,900 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
6,409.00 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 43 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 43 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 137.07 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 80,740 ไร่ ใช้เงิน
งบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะยาว 4,928.00 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
4,920,870 4,788,905 400,306 703,104 1,103,410

พืน้ทีจ่ังหวดั พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน


