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คํานํา 

การจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงาน
ระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID NO.1) ของ
อธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 

มกราคม 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และแผนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (AREA BASE) และพิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับ
ลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 

ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - 2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 - 
2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - 2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 
 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญมากจังหวัดหน่ึงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลาง
ของภาคเหนือตอนล่างและในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน มีระยะทาง ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
ประมาณ 337 กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map 
Online) มีพ้ืนที่ประมาณ 10,596 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,622,990 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
จังหวัดประมาณร้อยละ 66.33  มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา มีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 29.46 โดยที่ต้ัง
ของจังหวัดอยู่บนที่ราบเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์และยังเป็นจุดเช่ือมโยง
การติดต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกฉียงเหนือในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน จังหวัดพิษณุโลก 
ทางด้านตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีภูเขาสูงด้านตะวันออก และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในเขตอําเภอวังทอง อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอชาติตระการและอําเภอเนินมะปราง 
ทั้งน้ีมีเขตที่ราบหุบเขานครไทยและที่ราบหุบเขาชาติตระการ ซึ่งเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์และที่
ราบหุบเขาทรัพย์ไพรวัลย์ เป็นที่ราบดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายนํ้าดี สําหรับพ้ืนที่ตอนกลางและ
ตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มตามแนวแม่นํ้ายมและแม่นํ้าน่าน ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญที่สุดของจังหวัด 
โดยมีอาณาเขตและพ้ืนที่โดยรอบดังรูปที่ 1-1 รายละเอียดดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัดสุโขทัย 
 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 

27.9 องศาเซลเซียส โดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,342.7 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดพิษณุโลกอยู่
ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่ง
ภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่ม
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม 
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ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพิษณุโลก 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิัยคา่เฉลี่ย ค่าเฉลี่ยรายป ี

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.5 - 30.7 27.9 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 63.0 - 81.0 72.1 
 ความเร็วลมผวิพ้ืน  นอต 1.10 - 2.10 1.50 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร - 1,562.3 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร -  1,342.7 

1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 51.73 ของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่นา ประมาณร้อยละ 26.87 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 51.95 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 
ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 2,538,563 38.33 
พืชไร่ 1,034,277 15.62 
พ้ืนที่นา 1,779,808 26.87 
ไม้ยืนต้น 448,348 6.77 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 350,635 5.29 
ไม้ผล 160,547 2.42 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 162,723 2.46 
พ้ืนที่นํ้า 116,806 1.76 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 8,518 0.13 
ไร่หมุนเวียน 13 0 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 3,722 0.06 
พืชสวน 3,076 0.05 
พ้ืนที่ลุ่ม 15,773 0.24 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 170 0 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อยจังหวัดพิษณุโลก 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดินจงัหวัดพิษณุโลก (Agri Map พ.ศ.2561) 
 

1.3.2 ทรัพยากรดิน 
จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม

พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจําแนกกลุ่มดินเป็นดินบนพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเน้ือที่ร้อยละ 
29.46 ของจังหวัดและดินบนพ้ืนที่ดอน มีเน้ือที่ร้อยละ 32.11 ของจังหวัด นอกจากน้ีเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถ
หรือไม่เหมาะสมท่ีจะพัฒนาเพ่ือการเกษตรชลประทาน รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 
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ตารางที่ 1-3  จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดพิษณุโลก 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 2,126,898 32.11 

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 2,266,573 34.22 

ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 1,950,908 29.46 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 220,076 3.32 

กลุ่มชุดดินผสม 58,535 0.89 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1  ประชากร  
  ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 305,254 ครัวเรือน จํานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น 865,368 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อทําการคํานวณอัตรา
การเจริญเติบโตของประชากร เพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ ปี 
พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.57 ซึ่งมีผล
ทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 922,252 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 865,368 

2565 879,251 

2570 893,357 

2575 907,690 

2580 (อนาคต 20 ปี) 922,252 
ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
  ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 86,958 ล้านบาท อยู่ใน
ลําดับที่ 31 ของประเทศ และลําดับที่ 5 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
74.58 และภาคเกษตรร้อยละ 25.42 โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,348 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

1.4.3   สภาพการเกษตร 
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพิษณุโลกมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 305,254 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน

เกษตร 90,657 ครัวเรือน หรือร้อยละ 29.70 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
จังหวัดพิษณุโลก ดังแสดงในตารางที่ 1-5 
ตารางที่ 1-5  ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 576 531 573 

ข้าวนาปรัง 627 589 629 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 666 646 678 

มันสําปะหลัง 3,104 2,611 3,049 

อ้อย 11,140 8,910 9,800 

ยางพารา 131 138 176 

ปาล์มนํ้ามัน 1,344 1,225 1,153 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณด์้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจัจุบัน 
2.1  ลําน้ําและแหล่งน้าํธรรมชาติ 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 2 ลุ่มนํ้าหลัก ได้แก่ ลุ่มนํ้าน่านประมาณ
ร้อยละ 86.6 และลุ่มนํ้ายมประมาณร้อยละ 13.4 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ในส่วนของลุ่มนํ้ายม
จะอยู่บริเวณอําเภอบางระกํา และบางส่วนของอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยแหล่งนํ้า
ผิวดินที่สําคัญโดยสังเขป  คือ 

1. แม่นํ้าน่าน เป็นแม่นํ้าสายหลักวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่รับนํ้าฝน 34,908 
ตารางกิโลเมตร มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณอําเภอบ่อเกลือและอําเภอปัว จังหวัดน่าน ครอบคลุมพ้ืนที่
หลักๆ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์และนครสวรรค์ สภาพภูมิ
ประเทศบริเวณพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้าน่าน โดยส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงชัน เป็นพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าที่
สําคัญของลุ่มนํ้า พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นเขตป่าอุทยานแห่ชาติดอยภูคา ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอ
บ่อเกลือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอปัว อําเภอแม่จริมและอําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน บริเวณพ้ืนที่
ตอนกลางของลุ่มนํ้ามีสภาพเป็นภูเขาสูง มีแหล่งเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่สําคัญและเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า 
คือ เขื่อนสิริกิต์ิ ต้ังอยู่ที่อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณด้านท้ายเขื่อนสิริกิต์ิ สภาพเป็นที่ราบลุ่ม
แม่นํ้ามีพ้ืนเกษตรกรรมที่สําคัญของภาคเหนือ ได้แก่ บริเวณอําเภอเมืองอุตรดิตถ์เรื่อยไปจนถึงจังหวัดพิจิตร 
ปัจจุบันกรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนทดนํ้า เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าด้านเกษตร คือ เขื่อน
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  ส่วนบริเวณตอนล่างของลุ่มนํ้าน่าน มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มปากแม่นํ้าและเป็น
แหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ต้ังของจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และบางอําเภอ
ของจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนจะไหลไปบรรจบแม่นํ้าปิง ที่ปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
กลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่นํ้าสายหลักที่สําคัญของประเทศไทย 

2. แม่นํ้ายม เป็นแม่นํ้าสายหลัก ต้นกําเนิดของแม่นํ้ามาจากดอยขุนยวมในทิวเขาผีปันนํ้าในเขต
อําเภอปงและอําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 23,948 ตารางกิโลเมตร ไหลผ่านหุบ
เขาที่มีความลาดชันมาก มีที่ราบแคบๆ ริมแม่นํ้าเป็นบางช่วง เมื่อไหลเข้า สู่เขตจังหวัดแพร่จะไหลออกสู่ที่
ราบผืนใหญ่ผ่านอําเภอสอง อําเภอหนองม่วงไข่ อําเภอเมืองแพร่ อําเภอสูงเม่น อําเภอเด่นชัยและไหลผ่าน
หุบเขาทางด้าตะวันตกของอําเภอลอง อําเภอวังช้ิน แล้วไหลลงทางใต้เข้าสู่ที่ราบในเขตจังหวัดสุโขทัย โดย
เริ่มจากอําเภอศรีสัชนาลัย ในช่วงน้ีแม่นํ้ายมจะไหลคู่ขนานกับแม่นํ้าน่านและเริ่มมีความลาดชันลง จากน้ัน
จะไหลผ่านอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอกงไกรลาศและไหลผ่านอําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก เข้าสู่อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผ่านอําเภอโพทะเลจนเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลมา
บรรจบแม่นํ้าน่าน ที่บ้านเกยชัย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมที่อยู่ในเขตจังหวัด
พิษณุโลกมีประมาณ 1,450 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 13.4 ของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก จะอยู่
ทางด้านตะวันตกของจังหวัด มีทิศการไหลของแม่นํ้าจากด้านทิศเหนือไปสู่ด้านทิศใต้ มีพ้ืนที่ครอบคลุมใน
เขตอําเภอบางระกําและอําเภอบางกระทุ่ม ของจังหวัดพิษณุโลก 

3. แม่นํ้าแควน้อย เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าน่าน มีต้นกําเนิดจากบริเวณภูหนองเขตอําเภอนคร
ไทย ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร (รทก.) พ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 4,425 ตารางกิโลเมตรหรือ
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ประมาณร้อยละ 12.7 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน นับว่าเป็นแม่นํ้าที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อจังหวัด
พิษณุโลกเป็นอย่างย่ิง ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก มีทิศทางการไหลจากทิศ
ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่เขตจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อําเภอชาติตระการ อําเภอนครไทย 
อําเภอวังทอง อําเภอวัดโบสถ์และอําเภอพรหมพิราม 

4. นํ้าภาค เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าแควน้อย มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 993 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณร้อยละ 2.8 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน ต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีต้นกําเนิดจาก
แนวสันปันนํ้าชายแดนไทย-ลาว  มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ระดับความสูงของพ้ืนที่ 1,600 
เมตร (รทก.) โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะครอบคลุมอําเภอชาติตระการ 

5. แม่นํ้าแคววังทอง เป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าน่าน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 1,981 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณร้อยละ 6.6 ของพื้นที่ลุ่มนํ้าน่าน ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีทิศทางการ
ไหลจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่เขตจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อําเภอวังทอง สภาพภูมิ
ประเทศของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มนํ้า มีระดับความสูง
ระหว่าง  100-1,500 เมตร (รทก.) ลาดไปทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ภูเขาอยู่บริเวณทิศตะวันออกของลุ่มนํ้า 
ประกอบไปด้วยทิวเขาเรียงขนานกันตามทิศเหนือ-ใต้ มียอดเขาสูงประมาณ 600-1,100 เมตร (รทก.) 
บริเวณตอนกลางของลุ่มนํ้ามีพ้ืนที่ราบเชิงเขาและที่ลาดสันเขา ซึ่งสันเขาต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองด้วย พ้ืนที่ตอนกลางของลุ่มนํ้ามีหุบเขาที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น นํ้าตกแก่งซอง 
นํ้าตกแก่งโสภา ซึ่งมีเขากระยางและเขาปู่เย็นเป็นต้นนํ้า และพ้ืนที่ช่วงท้ายๆ ของลุ่มนํ้าเป็นที่ราบผืนใหญ่
สามารถทําการเกษตรได้อยู่บริเวณอําเภอวังทองต่อลงไปยังเขตติดจ่ออําเภอเมืองพิษณุโลก 

6. คลองชมพู เป็นแม่นํ้าสาขาของแม่นํ้าน่าน มีต้นกําเนิดจากเขาย่านางและเขาหลังโนนสน พ้ืนที่
ลุ่มนํ้าประมาณ 850 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 2.4 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน ต้ังอยู่ตอนล่างของจังหวัด
พิษณุโลก ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเนินมะปราง อําเภอวังทองและอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
ลักษณะภูมิประเทศตอนบนพื้นที่เป็นเทือกเขาสูง มีระดับสูงสุดบริเวณยอดเขาด้านเหนือที่ระดับ 1,003 
เมตร (รทก.) และมีระดับตํ่าสุดที่บริเวณร่องนํ้าด้านท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าตอนบนประมาณ 59 เมตร (รทก.) 
สภาพท้องนํ้าส่วนใหญ่เป็นตะกอนทราย ความลาดชันตามท้องนํ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกตั้งแต่เขา
ย่านางถึงจุดบรรจบลํานํ้าทุ้มความลาดชันท้องนํ้าประมาณ 1:25 ช่วงที่สองต้ังแต่จุดบรรจบลํานํ้าทุ้มไป
จนถึงคลองหินฝนมีความลาดชันท้องนํ้าประมาณ 1:200 และช่วงท้ายต้ังแต่คลองหินฝนไปจนบรรจบแม่นํ้า
น่านมีความลาดชันท้องนํ้า ประมาณ 1:4,000 
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รูปที่ 2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดพิษณุโลก 
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2.2  โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
จังหวัดพิษณุโลกมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลางและ

ขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 310 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 
1,029.93 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 1,065,372.50 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , 2-2 และ
รูปที่ 2-2  

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลก 
ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 1 40              41               
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 939.00         6.11            945.11          
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 155,166.00   -             155,166        
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) 36              36               
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 84.82           84.82           
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 34,000         34,000          
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 1                50              51               
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 7,489          6,800           14,289          
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) 2                36              38               
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 70,100.71     -             70,101          
5.สถานีสูบน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 106             106             
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 170,850       170,850        
6.ระบบส่งน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 6                6                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 3,100           3,100           
7.ระบบระบายน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 8                8                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             -              
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) 3 1                20              24               
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             -             -             -              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 610,256.50   7,611          -             617,867        
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 4                4                302             310             
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 939.00        -             90.93          1,029.93       
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 765,422.50   85,200.00    214,750.00   1,065,372.50  
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลก  
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก 
ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล ท่าทอง เมือง 223,812.50      2513 2528
2 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายมน่าน ท่าทอง เมือง 290,694.00      2556 2559
3 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม 95,750.00       2513 2538
4 เขื่อนแควน้อยฯ คันโซ้ง วัดโบสถ์ 939.00      155,166.00      2550 2554

รวมโครงการขนาดใหญ่ 939.00      765,422.50     

1 โครงการฝายบางบ้า บางระกํา บางระกํา 7,488.63         2543 2544
2 โครงการประตูระบายน้ําแคววังทอง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม 10,928.86       2536 2537
3 โครงการเข่ือนระบายน้ําวัดตายม พันชาลี วังทอง 59,171.85       2493 2496
4 โครงการท่อระบายน้ําวังน้ําใส แม่ระกา วังทอง 7,610.65         2502 2505

รวมโครงการขนาดกลาง -          85,200.00       
รวม 939.00      850,622.50     

โครงการขนาดกลาง

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง

โครงการขนาดใหญ่

 
 

2.3  สถานการณ์น้าํของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลก โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 

พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอเมือง อําเภอวังทอง 

อําเภอเนินมะปราง มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 19 บริเวณอําเภอชาติตระการ อําเภอวัด
โบสถ ์อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางกระทุ่ม อําเภอบางระกํา มีบางส่วนโดยเฉพาะพ้ืนที่ ๆ ห่างไกลแหล่งนํ้า
ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ในเขต อําเภอนครไทย ดังแสดงในรูปที ่2-3  

2.3.2 สถานการณ์ด้านน้าํท่วมและอุทกภัย 
 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณอําเภอเมือง อําเภอ
วัดโบสถ์ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวังทอง อําเภอบางกระทุ่ม และอําเภอบางระกํา สภาพนํ้าท่วมเกิดจาก
ปริมาณนํ้าจํานวนมากที่ไหลมาจากตอนบน ไหลล้นตลิ่งสองฝั่งแม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าวัง
ทอง และลํานํ้าสาขา เข้าท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซาก
น้อย เสี่ยงปานกลาง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูง โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่นํ้ายม แม่นํ้าแคว
น้อย แม่นํ้าวังทอง  ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดพิษณุโลก 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ (Area Base) 
 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย 
โดยครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จํานวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและนํ้าท่วมยม-น่านตอนล่าง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,340,878 ไร่ 
อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ครอบคลุมอําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอ
วังทอง อําเภอบางระกํา และอําเภอบางกระทุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 2-5 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบท้ังภัยแล้งและนํ้าท่วมของจังหวัดพิษณุโลกต้องมีการบูร
ณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้น
นํ้า การจัดทําแหล่งนํ้าชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยการจัดทําแหล่งเก็บกักนํ้าทางตอนบนและลํานํ้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและนํ้า
ท่วม ในพ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายนํ้า รวมถึงการเก็บนํ้าในลํานํ้า ซึ่งมีทั้งโครงการขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับความสําคัญต่อไป 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการ

สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและ
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดพิษณุโลกครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจาก
กิจกรรมหลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการนํ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า ความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของ
ประชากรโดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 และ 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 

47.38 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 48.14 ,  48.91 และ 50.49 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 

และ 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้าํเพื่อรักษาระบบนเิวศนท์้ายน้าํ 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และ
แบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลกกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก จากผลการ
ประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้าจังหวัดพิษณุโลก เท่ากับ 946.00 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี 
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3.3 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ําเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  

ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานใน
ปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 2,883.77 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 3,102.01 ,  3,883.90 และ 5,002.99 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.4 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 

5 , 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคม
อุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 7.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

และจะเพ่ิมเป็น 8.30 , 8.69 และ 9.48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3-1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 47.38                  48.14                 48.91                 50.49                 
2 รักษาระบบนิเวศน์ 946.00                 946.00               946.00               946.00               
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 1,315.52              1,533.77             2,315.65             3,434.74             
  - นอกเขตชลประทาน 1,568.25              1,568.25             1,568.25             1,568.25             
  - รวม 2,883.77              3,102.01             3,883.90             5,002.99             

4 อุตสาหกรรม 7.90                    8.30                  8.69                  9.48                  
รวม 3,885.05              4,104.45            4,887.50            6,008.96            

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจงัหวัด 
4.1 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
4.1.1  แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง 

พ.ศ. 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพนํ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ป ี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2580) 
 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คอื “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”  และมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าใหเ้กิดความสมดุล 
2)   บรหิารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบรหิารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based 
Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนใน

การบริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , 
สุโขทัย ,อุตรดิตถ์  มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” ”  และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน   
2)   พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและ

อาเซียน 
3)   พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  อารยธรรม สังคม กีฬาและสุขภาพ 
4)   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4.1.4   ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก 

จากการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการจัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด
พิษณุโลกได้ทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการจัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ.2561 - 2564) สรุปสาระสําคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 วิสัยทัศน์ (Vision) : พิษณุโลก เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน 
 พันธกิจ (Mission) : พัฒนาเพ่ือเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service  City) และมีความ
ปลอดภัยสูง (Safety City) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
 1. เป็นศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง 
 2. มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/มาตรฐานและปลอดภัย 
 3. เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการของภาคเหนือตอนล่าง 
 4. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT 
 5. รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 
 6. เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ 

และโครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 
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4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561-2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-

2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-2580 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้
ทันที่ 

- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

ต่าง ๆ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนนํ้า และน้ําท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่
มีอยู่เดิม ทั้ง 25 ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการ
ป้องกันบรรเทานํ้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดพิษณุโลก มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 

20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 444 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 

โครงการ โครงการขนาดกลาง 24 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 417 โครงการ  และโครงการพัฒนา
ชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 2 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 1,023.77 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 

695,524 ไร่ ใช้วงเงินรวม 32,839.1540 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที ่4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามขนาดและระยะ
ดําเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) -                 1                   -                 1                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 -                 -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 90,300            -                 90,300            
  - วงเงิน (ล้านบาท) -                 1,955.2500       -                 1,955.2500       
2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 1                   23                  -                 24                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 7.60                25.66              -                 33.26              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 51,375            101,900           -                 153,275           
  - วงเงิน (ล้านบาท) 540.0000         8,331.0000       -                 8,871.0000       
3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 309                108                -                 417                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 965.33            25.19              -                 990.51            
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 38,760            72,313            -                 111,073           
  - วงเงิน (ล้านบาท) 3,691.1530       5,746.7510       -                 9,437.9040       

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 310                132                -                 442                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 972.93            50.84              -                 1,023.77          
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 90,135            264,513           -                 354,648           
  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,231.1530       16,033.0010     -                 20,264.1540     

  - จํานวน (โครงการ) -                 2                   -                 2                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 -                 -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 340,876           -                 340,876           
  - วงเงิน (ล้านบาท) -                 12,575.0000     -                 12,575.0000     

ขนาดโครงการ
แผนงานโครงการ ระยะ 20 ปี

โครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

 

 
 
 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                   บทที่ 4 
จังหวัดพิษณุโลก                 แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-10

 
จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ

ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็น
จํานวน 371 และ 71 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ 
หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนนํ้าและนํ้าท่วม 

ตารางที ่4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ 1                    1,955.2500              1                  1,955.2500     
ขนาดกลาง 24                  8,871.0000              24                8,871.0000     
ขนาดเล็ก 346                6,575.7830              71                2,862.1210     417               9,437.9040     

รวม 371                17,402.0330             71                2,862.1210     442               20,264.1540    
โครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

รวม 1                    9,700.0000              1                  2,875.0000     2                  12,575.0000    

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความมั่นคงของนํ้า (การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 
 

ตารางที ่4-3 โครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 

จังหวัด รายละเอียด
1 ปรับปรุงคลองผันน้ํายม-น่าน ผันน้ําจากแม่น้ํายมสู่แม่น้ําน่าน 40,000 2,875.0000 พิษณุโลก      

สุโขทัย
หัวงาน                    
ปรุบปรุง ปตร.

2 โครงการชลประทานพิษณุโลก
ฝ่ังซ้าย ระยะท่ี 2

- 340,876 9,700.0000 พิษณุโลก      
พิจิตร

คลองส่งน้ําและอาคาร
ประกอบ

รวม 380,876 12,575.0000

ท่ี ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) วงเงิน(ล้านบาท)
โครงข่ายจังหวัด
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รูปที่ 4-1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการอ่างเก็บน้ําคลองวังชมพู ชมพู เนินมะปราง 90,300 -              2567 2570 1,955.2500      

รวมโครงการขนาดใหญ่ 90,300 -              1,955.2500      

1 อ่างเก็บน้ําบ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ -             -              2565 2567 355.0000        

2 อ่างเก็บน้ําบ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ -             -              2565 2567 355.0000        

3 อ่างเก็บน้ําน้ําจวง ชาติตระการ ชาติตระการ -             -              2568 2569 300.0000        

4 อ่างเก็บน้ําห้วยระเบย บ้านแยง นครไทย -             -              2565 2567 740.0000        

5 อ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง นครชุม นครไทย 2,900 6.00             2565 2567 295.0000        

6 อ่างเก็บน้ําห้วยหินลับ เนินเพ่ิม นครไทย 4,000 3.98             2565 2567 210.0000        

7 อ่างเก็บน้ําห้วยแยง บ้านแยง นครไทย -             -              2565 2567 770.0000        

8 อ่างเก็บน้ําห้วยออมสิงห์ บ่อโพธ์ิ นครไทย 10,000 6.96             2566 2568 270.0000        

9 อ่างเก็บน้ําน้ําตอน นาบัว นครไทย 10,000 8.72             2566 2568 296.0000        

10 เข่ือนน้ําเข็ก (ห้วยแงด) บ้านแยง นครไทย -             -              2566 2568 500.0000        

11 เข่ือนน้ําเข็ก (บ้านเข็กใหญ่) บ้านแยง นครไทย -             -              2566 2568 500.0000        

12 อ่างเก็บน้ําน้ําเฟ้ือ บ่อโพธ์ิ นครไทย -             -              2566 2568 360.0000        

13 อ่างเก็บน้ําลําห้วยเจด็คด เนินเพ่ิม นครไทย -             -              2566 2568 360.0000        

14 อ่างเก็บน้ําลําน้ําคานขวาง ห้วยเฮ้ีย นครไทย -             -              2567 2568 230.0000        

15 อ่างเก็บน้ําลําน้ําคาน ห้วยเฮ้ีย นครไทย -             -              2567 2568 220.0000        

16 อ่างเก็บน้ําโข่งช้าง หนองกะท้าว นครไทย -             -              2567 2568 80.0000          

17 อ่างเก็บน้ําห้วยคคุํา น้ํากุ่ม นครไทย -             -              2568 2569 300.0000        

18 อ่างเก็บน้ําน้ําปาด ชมพู เนินมะปราง -             -              2568 2569 300.0000        

19 อ่างเก็บน้ําคลองหินฝน ชมพู เนินมะปราง -             -              2568 2568 150.0000        

20 โครงการประตูระบายนํ้าท่านางงาม ท่านางงาม บางระกํา 51,375 7.60             2562 2564 540.0000        

21 ประตูระบายนํ้าบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ํา วังพิกุล วังทอง 75,000 -              2564 2566 240.0000        

22 อ่างเก็บน้ําห้วยลํากระโดน วังนกแอ่น วังทอง -             -              2568 2569 300.0000        

23 ฝายบ้านวังหญ้านาง วังพิกุล วังทอง -             -              2568 2569 900.0000        

24 อ่างเก็บน้ําคลองขุน ท่าหมื่นราม วังทอง -             -              2568 2569 300.0000        

รวมโครงการขนาดกลาง 153,275 33.26 8,871.0000     

โครงการขนาดใหญ่

โครงการขนาดกลาง

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายบ้านโคกผักหวานพร้อมอาคาร
ประกอบ จํานวน 1 แห่ง

ชาติตระการ ชาติตระการ 2,500 - 2561 2561 5.0000 

2 ฝายลําน้ําคลึง 2 บ้านดง ชาติตระการ - 0.08 2561 2561 18.1930 
3 ฝายท่าสะแก ( 2 ) พร้อมระบบส่งนํ้า ท่าสะแก ชาติตระการ - 0.03 2561 2561 20.0000 
4 อาคารบังคบัน้ําคลองห้วยท้องฟานพร้อมระบบส่งนํ้า ท่าสะแก ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 15.0000 
5 อ่างเก็บนํ้าบ้านวังปลาพุง **** บ่อภาค ชาติตระการ - 1.00 2565 2565 20.0000 
6 ฝายบ้านรักไทยพร้อมระบบส่งน้ํา บ่อภาค ชาติตระการ - 0.03 2563 2563 15.0000 
7 ฝายห้วยน้ําภาคพร้อมระบบส่งน้ํา บ่อภาค ชาติตระการ - 0.03 2565 2565 33.3000 

8
ฝายบ้านรักชาติพร้อมระบบส่งน้ํา (ขอยกเลิกเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ช้ัน 1 A)

บ่อภาค ชาติตระการ 300 0.10 2561 2561 10.0000 

9 ฝายห้วยโศกพร้อมระบบส่งนํ้า บ่อภาค ชาติตระการ 300 0.01 2562 2562 20.0000 
10 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายบ้านนุชเทียน 2 บ่อภาค ชาติตระการ - 0.01 2562 2562 10.0000 
11 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายบ้านชํานาญจุ้ย บ่อภาค ชาติตระการ - 0.01 2562 2562 10.0000 
12 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปากรอง 2 ชาติตระการ ชาติตระการ 1,500 - 2563 2563 39.0000 
13 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยนํ้าจวง บ่อภาค ชาติตระการ 1,500 1.60 2564 2564 25.0000 
14 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านร่มเกล้า บ่อภาค ชาติตระการ 300 - 2564 2564 10.0000 
15 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านโคกผักหวานพร้อมระบบส่งน้ํา ชาติตระการ ชาติตระการ - 0.01 2566 2566 12.0000 
16 ฝายหินก่อบ้านปากรองพร้อมขุดลอก ชาติตระการ ชาติตระการ - - 2564 2564 5.0000 
17 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายบ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ - - 2566 2566 12.0000 
18 อ่างเก็บนํ้าบ้านนุชเทียนพร้อมระบบส่งน้ํา บ่อภาค ชาติตระการ - 2.45 2567 2567 41.0000 
19 ฝายบ้านเนินทอง บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 18.0000 
20 ฝายบ้านเนินทองตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 15.0000 
21 ฝายบ้านเนินทองตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 15.0000 
22 ฝายบ้านน้ําทองน้อยพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 18.0000 
23 ฝายบ้านชุมแสง 1 พร้อมระบบส่งนํ้า บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 18.0000 
24 ฝายบ้านใหม่เจริญทรัพย์พร้อมระบบส่งนํ้า บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 14.0000 
25 ฝายบ้านเนินสุวรรณพร้อมระบบส่งน้ํา (แก้มลิงห้วยลําธาร) บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 16.0000 
26 ฝายห้วยตะเข้พร้อมระบบส่งนํ้า (อ่างเก็บนํ้าห้วยตะเข้) บ้านดง ชาติตระการ - 0.03 2564 2564 21.0000 
27 อ่างเก็บนํ้าห้วยไคร้พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านดง ชาติตระการ - 2.20 2566 2566 35.0000 
28 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยทรายใต้ ห้วยเฮ้ีย นครไทย 1,000 0.60 2561 2561 7.0000 
29 ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายน้ําเฟ้ือ จํานวน 6 แห่ง ยางโกลน นครไทย - - 2562 2562 20.0000 
30 ฝายบ้านป่าบงพร้อมระบบส่งน้ํา บ่อโพธ์ิ นครไทย 800 - 2565 2565 10.0000 
31 ฝายห้วยตาลแห้งพร้อมระบบส่งน้ํา บ่อโพธ์ิ นครไทย - 0.01 2565 2565 7.0000 
32 ฝายห้วยโป่งไผ่พร้อมระบบส่งน้ํา บ่อโพธ์ิ นครไทย - 0.01 2565 2565 7.0000 
33 ฝายบ้านวังชมพูพร้อมระบบส่งน้ํา บ่อโพธ์ิ นครไทย - 0.01 2565 2565 6.0000 
34 ฝายลําน้ําสิงห์พร้อมระบบส่งน้ํา บ่อโพธ์ิ นครไทย - 0.01 2566 2566 5.0000 
35 ฝายบ้านป่าปอปิดพร้อมระบบส่งนํ้า บ่อโพธ์ิ นครไทย - 0.01 2566 2566 10.0000 
36 ฝายบ้านใหม่ไทยเจริญพร้อมระบบส่งน้ํา บ่อโพธ์ิ นครไทย - 0.01 2566 2566 20.0000 
37 อ่างเก็บนํ้าห้วยดู่พร้อมระบบส่งนํ้า **** เนินเพ่ิม นครไทย 1,100 1.45 2563 2563 39.5120 
38 ฝายห้วยบังควร บ่อโพธ์ิ นครไทย - - 2563 2563 13.0000 
39 ฝายห้วยน้ําเฟ้ืย (ลําน้ําแขม) พร้อมระบบส่งนํ้า บ่อโพธ์ิ นครไทย - - 2563 2563 15.0000 
40 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยดู่ เนินเพ่ิม นครไทย 1,100 1.45 2564 2564 40.0000 
41 ฝายเนินเพ่ิมพร้อมระบบส่งนํ้า เนินเพ่ิม นครไทย - 0.03 2564 2564 15.0000 
42 อ่างเก็บนํ้าห้วยน้ําคา้งใหญ่พร้อมระบบส่งน้ํา หนองกะท้าว นครไทย - 0.03 2565 2565 30.0000 
43 ฝายห้วยละเมย บ้านแยง นครไทย - 1.00 2565 2565 11.4000 
44 อ่างเก็บนํ้าห้วยลําเจียกพร้อมระบบส่งน้ํา ยางโกลน นครไทย - 1.00 2566 2566 20.0000 
45 อ่างเก็บนํ้าห้วยซัมทอง **** น้ํากุ่ม นครไทย - 1.00 2566 2566 20.0000 
46 อ่างเก็บนํ้าห้วยท่าช้างพร้อมระบบส่งนํ้า เนินเพ่ิม นครไทย - 1.00 2566 2566 20.0000 
47 อ่างเก็บนํ้าห้วยข้ีแล้งพร้อมระบบส่งนํ้า(ยกเลิก) หนองกระท้าว นครไทย 50 0.03 2566 2566 20.0000 
48 อ่างเก็บนํ้าบ้านโป่งแค ( ทํานบดินคลองห้วยคอ้ ) พร้อมระบบส่งนํ้า บ้านแยง นครไทย - 1.00 2567 2567 20.0000 
49 อ่างเก็บนํ้าห้วยแยง บ้านแยง นครไทย - 1.00 2567 2567 30.0000 
50 ฝายบ้านนาเมือง นครชุม นครไทย - 0.03 2568 2568 15.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
51 แก้มลิงห้วยเตยพร้อมอาคารประกอบ เนินเพ่ิม นครไทย - 0.50 2568 2568 20.0000 
52 ฝายห้วยคําหมื่นพร้อมระบบส่งน้ํา เนินเพ่ิม นครไทย - 0.03 2568 2568 18.0000 
53 แก้มลิงบ้านแก่งเทิดพระเกียรติพร้อมอาคารประกอบ เนินเพ่ิม นครไทย - 0.30 2568 2568 20.0000 
54 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนน นาบัว นครไทย - - 2561 2561 40.0000 
55 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านร้องกอก นาบัว นครไทย - - 2564 2564 25.0000 
56 ฝายบ้านโป่งสอพร้อมระบบส่งน้ํา น้ํากุ่ม นครไทย 1,000 0.30 2562 2562 40.0000 
57 ฝายบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบ บ้านพร้าว นครไทย 1,800 0.30 2562 2562 85.0000 
58 แก้มลิงลําน้ําฐานพร้อมอาคารประกอบ บ้านพร้าว นครไทย - 0.10 2562 2562 5.0000 
59 แก้มลิงห้วยแก่งทุ่งพร้อมอาคารประกอบ บ่อโพธ์ิ นครไทย 800 0.10 2566 2566 10.0000 

60
อาคารบังคบัน้ําบ้านโนน (อาคารบังคบัน้ําห้วยปูน - ห้วยทอง พร้อม
ระบบส่งน้ํา)

หนองกะท้าว นครไทย - - 2566 2566 5.0000 

61 ฝายคลองนาจานพร้อมระบบส่งน้ํา นครชุม นครไทย - - 2566 2566 15.0000 
62 ฝายหนองปลาชะโด ไทรย้อย เนินมะปราง - 0.03 2565 2565 12.0000 
63 ท่อระบายน้ําคลองหินแก้ ไทรย้อย เนินมะปราง - 0.03 2566 2566 6.3000 
64 ฝายคลองขุนกระทิง บ้านมุง เนินมะปราง - 0.34 2566 2566 15.0000 
65 ปรับปรุงลาดตล่ิง ปตร.คลองระบายนํ้า D.R.2.8 บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2563 2563 6.0000 
66 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-72.5R (C-35) ระยะท่ี 2 สนามคลี บางกระทุ่ม 6,800 0.02 2568 2568 80.0000 
67 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-70.5R (C-34) โคกสลุด บางกระทุ่ม 800 0.06 2568 2568 28.0000 
68 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-65.3R (C-33) บ้านไร่ บางกระทุ่ม 380 0.00 2568 2568 9.0000 
69 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-61.6R (C-31) บ้านไร่ บางกระทุ่ม 600 0.00 2568 2568 12.0000 
70 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-64.0R (C-32) บ้านไร่ บางกระทุ่ม 250 0.00 2568 2568 6.0000 
71 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-72.5R.-1.2R (C-36) สนามคลี บางกระทุ่ม 1,700 0.01 2568 2568 32.0000 
72 ก่อสร้างอาคารท้ิงนํ้า กม.63+240.740 ของคลอง P.R. (C-1) บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2568 2568 38.0000 
73 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-65.3R. (C-33) บ้านไร่ บางกระทุ่ม - 0.01 2561 2561 0.2100 
74 ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา DR.-2.8 ฝ่ังซ้าย บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2561 2561 1.0000 
75 ซ่อมแซมคนัคลองระบายน้ํา DR.2.8 และ DR.15.8 บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2561 2561 3.5000 
76 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-64.0R. (C-32) กม.0+050-1+640 บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2562 2562 0.2180 
77 ซ่อมแซมคลองระบายนํ้า DR.2.8 บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2562 2562 3.0000 
78 ซ่อมแซมบ้านพักฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3 บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2562 2562 1.0000 
79 ประตูระบายน้ําบ้านท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม - 1.00 2564 2564 25.0000 
80 แก้มลิงบึงนางแลนพร้อมอาคารประกอบ บ้านไร่ บางกระทุ่ม - 0.20 2563 2563 5.0000 
81 แก้มลิงบึงหล่มพร้อมอาคารประกอบ ท่าตาล บางกระทุ่ม - 0.60 2565 2565 20.0000 
82 แก้มลิงบึงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ สนามคลี บางกระทุ่ม - 0.20 2566 2566 15.0000 
83 แก้มลิงบึงเวียนพร้อมอาคารประกอบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม - 0.23 2566 2566 8.0000 
84 ประตูระบายน้ําบ้านท้ายอุด บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม - 0.30 2565 2565 15.0000 
85 แก้มลิงบึงเวียนพร้อมอาคารประกอบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม - - 2566 2566 15.0000 
86 สถานีสูบน้ําคลอง DR. 2.8 บ้านไร่ บางกระทุ่ม - - 2565 2565 100.0000 
87 ปรับปรุงคนัก้ันนํ้า DK.2 กม.10+446 ถึง กม.59+385 วังอิทก บางระกํา - - 2568 2568 90.0000 
88 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-58.7R.-1.1R.-3.3L (C-30) วังอิทก บางระกํา 550 0.01 2568 2568 10.0000 
89 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-40.5R.-3.6L (C-22) บางระกํา บางระกํา 600 0.00 2568 2568 18.0000 

90
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-25.0R. (C-15) กม.12+200-13+800 ฝ่ัง
ซ้าย

ท่านางงาม บางระกํา - - 2561 2561 2.1400 

91 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-40.5R.-2.6L.-2.6R. (C-21) บางระกํา บางระกํา - 0.03 2561 2561 0.3680 
92 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-40.1R. (C-17) บางระกํา บางระกํา - 0.07 2561 2561 0.6440 

93
ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-58.7R.-1.1L.-3.3L. (C-30) กม.
0+020-2+920

วังอิทก บางระกํา - - 2562 2562 0.3910 

94 ซ่อมแซมถนนคนัก้ันน้ํา DK.2 กม.19+712-22+962 วังอิทก บางระกํา - - 2562 2562 19.9660 
95 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา C15 กม.11+700-15+734 ท่านางงาม บางระกํา - - 2562 2562 0.7500 
96 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C21 กม.1+880-5+820 ฝ่ังซ้าย บางระกํา บางระกํา - - 2562 2562 1.6400 
97 ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารชลประทาน C14 กม.8+130 ท่านางงาม บางระกํา - - 2562 2562 0.2000 
98 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ํา DR.1-10L. ท่านางงาม บางระกํา - 0.71 2561 2561 2.6780 
99 ฝายบ้านทุ่งใหญ่ นิคมพัฒนา บางระกํา - 0.68 2565 2565 13.0000 
100 ฝายบ้านนิคมพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ํา นิคมพัฒนา บางระกํา - 0.81 2566 2566 10.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
101 ประตูระบายน้ําคลองกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกํา - 0.03 2562 2562 50.0000 
102 ประตูระบายน้ําบ้านท่ามะเกลือ นิคมพัฒนา บางระกํา - 0.30 2565 2565 25.0000 
103 ประตูระบายน้ําบ้านสุขสมบูรณ์พร้อมอาคารประกอบ บึงกอก บางระกํา - 0.35 2566 2566 25.0000 
104 ประตูระบายน้ําบ้านโคกสว่าง บึงกอก บางระกํา - 0.30 2566 2566 20.0000 
105 ประตูระบายน้ําบ้านทุ่งอ้ายโห้ นิคมพัฒนา บางระกํา - 0.30 2566 2566 30.0000 
106 ท่อระบายน้ําคลองแฟ๊บ บึงกอก บางระกํา - 0.15 2566 2566 7.0000 
107 ประตูระบายน้ําคลองกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกํา - 0.03 2563 2563 80.0000 
108 ท่อระบายน้ําบ้านประดา นิคมพัฒนา บางระกํา - 0.15 2566 2566 10.0000 
109 ท่อระบายน้ําคลองแฟ๊บ ซํ้ากับลําดับท่ี 22 บึงกอก บางระกํา - 0.15 2566 2566 7.0000 
110 แก้มลิงหนองประดาอีกบพร้อมอาคารประกอบ บึงกอก บางระกํา - 0.10 2565 2565 8.0000 
111 สถานีสูบน้ําคลองระบายนํ้าคลองโก วังอิทก บางระกํา - - 2563 2563 20.0000 
112 สถานีสูบน้ําคลองระบายนํ้า D.R.1-4L. ท่านางงาม บางระกํา - - 2566 2566 15.0000 
113 สถานีสูบน้ําคลองระบายนํ้า D.R.1-10L. ท่านางงาม บางระกํา - - 2568 2568 45.0000 

114
คลองชักน้ําแม่น้ํายมฝ่ังขวา (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) พร้อม
อาคารประกอบ ระยะท่ี 2 ช่วงกม.0+000 - กม.25+000

บางระกํา บางระกํา - - 2563 2563 44.1700 

115
คลองชักน้ําแม่น้ํายมฝ่ังขวา (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) พร้อม
อาคารประกอบ ระยะท่ี 3

บางระกํา บางระกํา - - 2564 2564 50.0000 

116 แก้มลิงบ้านบึงกอกพัฒนาพร้อมอาคารประกอบ บึงกอก บางระกํา - - 2565 2565 20.0000 
117 แก้มลิงคลองมาบอีจู้พร้อมอาคารประกอบ บึงกอก บางระกํา - - 2565 2565 30.0000 
118 ฝายทุ่งอ้ายโห้ นิคมพัฒนา บางระกํา 400 - 2565 2565 30.0000 

119
คลองชักน้ําแม่น้ํายมฝ่ังขวา (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) พร้อม
อาคารประกอบ ระยะท่ี 4

บางระกํา บางระกํา - - 2565 2565 50.0000 

120 ท่อระบายน้ําบ้านเกาะจันทร์ บึงกอก บางระกํา - - 2565 2565 15.0000 
121 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านพรสวรรค์ นิคมพัฒนา บางระกํา - - 2566 2566 17.0000 
122 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งใหญ่ นิคมพัฒนา บางระกํา - - 2566 2566 20.0000 
123 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านท่ามะเกลือ นิคมพัฒนา บางระกํา - - 2566 2566 24.0000 
124 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองไผ่ นิคมพัฒนา บางระกํา - - 2566 2566 17.0000 

125
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.1 กม.4+314-5+580  พร้อมอาคาร
ประกอบ

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2561 2561 9.5000 

126 ปรับปรุงคลองระบายน้ําDL.1-22L-7R-2R-2R พร้อมอาคารประกอบ ดงประคํา พรหมพิราม - - 2561 2561 2.0000 
127 ปรับปรุงทุนกันสวะหน้าลําน้ําเดิมและเข่ือนนเรศวร หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 4.0000 

128
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.1 กม.5+580-7+530 พร้อมอาคาร
ประกอบ

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 10.0000 

129
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-15.2R กม.3+500-4+433 พร้อม
อาคารประกอบ

ดงประคํา พรหมพิราม - - 2562 2562 6.0000 

130
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม. 0+020 - 1+523 พร้อมอาคาร
ประกอบ

วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2562 2562 9.5000 

131 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-22L-9L พร้อมอาคารประกอบ ดงประคํา พรหมพิราม - - 2562 2562 4.0000 

132
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-21.1R  กม.1+660-5+437 พร้อม
อาคารประกอบ

ทับยายเชียง พรหมพิราม - - 2562 2562 12.0000 

133
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-32.0R  กม.4+120-5+865 พร้อม
อาคารประกอบ

หอกลอง พรหมพิราม - - 2562 2562 2.5000 

134
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-28.5R  กม.3+870 - 5+806 พร้อม
อาคารประกอบ

หอกลอง พรหมพิราม - - 2562 2562 4.0000 

135 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-11L พร้อมอาคารประกอบ หอกลอง พรหมพิราม - - 2562 2562 10.0000 
136 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-28L พร้อมอาคารประกอบ วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2562 2562 2.6000 
137 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-22L-3L พร้อมอาคารประกอบ ทับยายเชียง พรหมพิราม - - 2562 2562 6.0000 

138 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1- 22L พร้อมอาคารประกอบ (ดงประคํา) ดงประคํา พรหมพิราม - - 2562 2562 8.0000 

139 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-15L  (หนองอ้ายม่อม) พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 15.0000 
140 สถานีสูบน้ํา ทรบ.ทุ่งสาน หอกลอง พรหมพิราม - - 2562 2562 25.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
141 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-7R พร้อมอาคารประกอบ พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 5.0000 

142
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.1 กม.7+530-8+334.402 พร้อมอาคาร
ประกอบ

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2563 2563 8.0000 

143
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.  2+372-4+000  พร้อมอาคาร
ประกอบ

วงฆ้อง,ดงประคํา พรหมพิราม - - 2563 2563 8.0000 

144 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-22L-9L-0.8L พร้อมอาคารประกอบ ดงประคํา พรหมพิราม - - 2563 2563 2.0000 
145 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-14L-1L พร้อมอาคารประกอบ ทับยายเชียง พรหมพิราม - - 2563 2563 10.0000 

146
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.  31+500-34+500  พร้อมอาคาร
ประกอบ

หอกลอง พรหมพิราม - - 2564 2564 15.0000 

147
ปรับปรุงคลองระบายน้ําฝ่ังขวาเลียบคลองส่งน้ํา PL.0 พร้อมอาคาร
ประกอบ

วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2564 2564 25.0000 

148 ก่อสร้างทรบ.ปากคลอง DL.1-22L (คลองเข่ง) มะต้อง พรหมพิราม - - 2564 2564 20.0000 
149 ก่อสร้างทรบ.ปากคลองฉลอง มะต้อง พรหมพิราม - - 2564 2564 19.0000 

150
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.4+000-5+500  พร้อมอาคาร
ประกอบ

วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2564 2564 8.0000 

151
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.28+000-31+500  พร้อมอาคาร
ประกอบ

ทับยายเชียง พรหมพิราม - - 2564 2564 15.0000 

152
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-1.6R กม.0+737-3+913  พร้อม
อาคารประกอบ

วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2564 2564 9.5000 

153
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.1-1.0L กม.8+200-8+953  พร้อม
อาคารประกอบ

มะต้อง พรหมพิราม - - 2564 2564 3.0000 

154
ปรับปรุงระบบท่อลอดคลองส่งน้ํา 4 แห่ง                              

ทับยายเชียง   พรหมพิราม   - - 2564 2564 6.0000 

155
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.5+500-7+000 พร้อมอาคาร
ประกอบ

วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2565 2565 8.0000 

156
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.24+500-28+000  พร้อมอาคาร
ประกอบ

ทับยายเชียง   พรหมพิราม - - 2565 2565 9.5000 

157
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.1-2.5L กม.2+800-3+074  พร้อม
อาคารประกอบ

มะต้อง พรหมพิราม - - 2565 2565 1.0000 

158
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-6.0R กม.6+380-6+588  พร้อม
อาคารประกอบ

มะต้อง พรหมพิราม - - 2565 2565 0.6500 

159
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-32.0R กม.5+865-5+982  พร้อม
อาคารประกอบ

หอกลอง พรหมพิราม - - 2565 2565 0.5000 

160 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-13R พร้อมอาคารประกอบ พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2565 2565 5.0000 

161
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.7+000-8+500  พร้อมอาคาร
ประกอบ

ดงประคํา พรหมพิราม - - 2566 2566 8.5000 

162 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DL.1-17R พร้อมอาคารประกอบ พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2566 2566 5.0000 

163
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-19.9R-3.5L  กม.0+000 - 2+736 
พร้อมอาคารประกอบ

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2566 2566 6.0000 

164
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.20+020-24+500  พร้อมอาคาร
ประกอบ

ทับยายเชียง   พรหมพิราม - - 2566 2566 12.0000 

165
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.1-5.3L กม.0+000-1+673  พร้อม
อาคารประกอบ

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2566 2566 5.0000 

166
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0-28.5R กม.1+606-3+870  พร้อม
อาคารประกอบ

ทับยายเชียง   พรหมพิราม - - 2566 2566 7.0000 

167
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.8+500-10+500  พร้อมอาคาร
ประกอบ

ดงประคํา พรหมพิราม - - 2567 2567 6.0000 

168
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.17+500-20+020  พร้อมอาคาร
ประกอบ

ทับยายเชียง   พรหมพิราม - - 2567 2567 5.5000 

169
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม.10+500-17+500  พร้อมอาคาร
ประกอบ

ดงประคํา พรหมพิราม - - 2567 2567 15.0000 

170 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-5.3R.-4.2R (C-3) พรหมพิราม พรหมพิราม 3,000 0.02 2562 2563 60.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
171 ปรับปรุงอาคารท่ีทําการโครงการฯ หนองแขม พรหมพิราม - - 2563 2563 20.0000 
172 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-10.6R (C-9) มะตูม พรหมพิราม 2,100 0.02 2567 2567 27.0000 
173 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-5.3R.-4.2R.-0.4L (C-4) พรหมพิราม พรหมพิราม 2,000 0.02 2568 2568 26.0000 
174 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-5.3R (C-2) พรหมพิราม พรหมพิราม 4,800 0.07 2568 2568 56.0000 
175 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R. (C-1) หนองแขม พรหมพิราม - 10.45 2568 2568 2,200.0000 
176 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-17.0R (C-10) มะตูม พรหมพิราม 1,900 0.04 2568 2568 54.0000 
177 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-8.7R.-8.5L (C-8) ท่าช้าง พรหมพิราม 260 0.01 2568 2568 17.0000 
178 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-8.7R.-5.5L (C-7) ท่าช้าง พรหมพิราม 2,800 0.01 2568 2568 15.0000 
179 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-8.7R.-5.2R (C-6) ท่าช้าง พรหมพิราม 900 0.00 2568 2568 12.0000 
180 ก่อสร้างประตูปากคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา P.R. (C-1) หนองแขม พรหมพิราม - - 2568 2568 82.0000 
181 ปรับปรุงถนนคนัคลองฝ่ังขวาคลองส่งน้ํา PL.0 กม.15+000-34+000 ดงประคํา พรหมพิราม - - 2564 2564 30.0000 

182
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา(ดาดคอนกรีต)สายPL.o-15.2R กม.
0+020-3+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

ดงประคํา พรหมพิราม - - 2561 2561 0.6500 

183
ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ําPL.0-21.1R กม.0+020-5+437เป็น
ช่วงๆ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

ทับยายเชียง พรหมพิราม - - 2561 2561 0.5000 

184
ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา 2 สายเป็นช่วงๆ โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษานเรศวร

ทับยายเชียง พรหมพิราม - - 2561 2561 0.7000 

185
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ําสายใหญ่-สายซอย 2 สาย โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษานเรศวร

ทับยายเชียง พรหมพิราม - - 2561 2561 0.8000 

186
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบายและส่วนประกอบอาคาร
เข่ือนนเรศวร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2561 2561 0.5000 

187
ซ่อมแซมระบบระบายน้ําในเขตหัวงานฝ่ายส่งน้ําท่ี 2 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2561 2561 0.5500 

188
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา(ดาดคอนกรีต) สาย PL.1-2.5L ช่วงกม. 1+000 -
 2+800 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ตําบลพรหมพิราม 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2561 2561 0.8000 

189
ซ่อมแซมเสริมคนัคลองส่งนํ้าสาย PL.1-5.3L ช่วงกม.0+000-1+630 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2561 2561 1.0000 

190
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบายและส่วนประกอบอาคาร 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

พรหมพิราม, ทับยายเชียง พรหมพิราม ,วัดโบสถ์ - - 2561 2561 0.9500 

191
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา(ดาดคอนกรีต) สาย PL.1-1.0L ช่วงกม. 
0+000-2+789 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ตําบลมะต้อง 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

มะต้อง พรหมพิราม - - 2561 2561 2.2000 

192
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา(ดาดคอนกรีต) 2 สาย โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษานเรศวร ตําบลวงฆ้อง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
1 รายการ

วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2561 2561 0.7500 

193
ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ําPL.0-32.0Rกม.0+020-3+000เป็นช่วงๆ
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ตําบลหอกลอง อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

หอกลอง พรหมพิราม - - 2561 2561 0.4500 

194 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-8.7R.-8.5L. (C-8) ท่าช้าง พรหมพิราม - 0.02 2561 2561 0.4690 
195 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-10.6R. (C-9) ท่าช้าง พรหมพิราม - 0.03 2561 2561 1.0000 
196 ซ่อมแซมอาคารบังคบันํ้าและท่อส่งน้ําเข้านา จํานวน 25 แห่ง พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2561 2561 0.6900 
197 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-5.3R. (C-2) พรหมพิราม พรหมพิราม - 0.12 2561 2561 1.0000 
198 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-5.3R.-4.2R.-0.4L. (C-4) หนองแขม พรหมพิราม - 0.03 2561 2561 0.8000 

199
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพลาย
ชุมพล

หนองแขม พรหมพิราม - - 2561 2561 1.4000 

200 ซ่อมแซมหินเรียงคลองส่งน้ําสายใหญ่ PR.(C-1) กม.0+802-0+852 หนองแขม พรหมพิราม - - 2561 2561 1.7500 

201
ซ่อมแซมอาคารท่ีทําการและป้ายโครงการ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.6000 

202
ซ่อมแซมพลับพลาท่ีประทับเรือนรับรองและบ้านพักรับรอง โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.5500 

203 ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 3.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                   บทที่ 4 
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สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-18

 

ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
204 ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.5000 
205 ซ่อมแซมโรงจอดรถท่ีทําการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.4000 

206
ซ่อมแซมถนนบริเวณพ้ืนท่ีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 3.8000 

207
ซ่อมแซมพลับพลาท่ีประทับ พร้อมอาคารประกอบ  โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.8000 

208
ซ่อมแซมภูมิทัศน์และร้ัวสวนพฤกษติศาสตร์วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 3.0000 

209 ซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์และหลักขาวดําหัวงานโครงการฯ พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.4500 

210
ซ่อมแซมอาคารโรงประปาพร้อมระบบจ่ายน้ํา  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.7000 

211
ซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.0000 

212 ซ่อมแซมระบบระบายน้ําหัวงานโครงการ พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.4500 
213 ซ่อมแซมอาคารโรงช่างกล โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.7000 

214 ซ่อมแซมแนวเขตร้ัวพ้ืนท่ีสวัสดิการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.9000 

215
ซ่อมแซมหินท้ิงป้องกันตล่ิงเข่ือนนเรศวร  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.0000 

216
ซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุฝ่ายวิศวกรรม  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
นเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.4000 

217 ซ่อมแซมป้ายทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2562 2562 0.2500 
218 ซ่อมแซมลาดตล่ิงท่ีทําการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.0000 

219
ซ่อมแซมระบบระบายน้ําพ้ืนท่ีสวัสดิการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
นเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.6000 

220
ซ่อมแซมบ้านพักช้ันพิเศษถาวร จํานวน 1 หลัง  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.5000 

221
ซ่อมแซมบ้านพักช้ันเอกถาวร จํานวน 2 หลัง  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 2.0000 

222
ซ่อมแซมบ้านพักช้ันโทถาวร จํานวน 4 หลัง  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 3.0000 

223
ซ่อมแซมบ้านพักช้ันตรีถาวร ชนิด 2 ครอบครัว จํานวน 6 หลัง  
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 3.0000 

224
ซ่อมแซมบ้านพักช้ันจัตวาถาวร ชนิด 4 ครอบครัว จํานวน 2 หลัง  
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.2000 

225
ซ่อมแซมบ้านพักคนงานถาวร ชนิด 10 ครอบครัว จํานวน 3 หลัง  
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.8000 

226
ซ่อมแซมปรับพ้ืนท่ีบริเวณบ้านพักหัวงานโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.7000 

227 ซ่อมแซมร้ัวบริเวณหัวงานท่ีทําการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.8000 

228 ซ่อมแซมร้ัวบ้านพักโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.3000 
229 ซ่อมแซมคลังน้ํามันโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.8000 

230
ซ่อมแซมร้ัวบริเวณพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการเกษตรจํานวน 2 แห่ง โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร

พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.5000 

231
ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร จํานวน 4 แห่ง โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษานเรศวร

มะต้อง พรหมพิราม - - 2562 2562 1.6000 

232 ซ่อมแซมระบบส่ือสาร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.7000 

233
ซ่อมแซมทางลําเลียงผลผลิตฝ่ังซ้ายคลองส่งน้ํา PL.0 กม.
0+000-5+872

วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2562 2562 6.0000 

234 ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.1 กม.4+308-7+520 พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 7.0000 

235 ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.1-1.0L กม.0+000-2+879 หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 5.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                   บทที่ 4 
จังหวัดพิษณุโลก                 แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-19

 

ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

236 ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.1-2.5L กม.0+000-3+074 หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 6.0000 

237 ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.0-1.6R กม.0+000-3+913 วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2562 2562 6.5000 

238 ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.0-6.0R กม.0+000-3+200 วงฆ้อง พรหมพิราม - - 2562 2562 6.2000 

239 ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.1-5.3L กม.0+000-1+673 พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 3.5000 

240 ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.1-5.5R กม.0+000-2+120 พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 4.0000 

241
ซ่อมแซมคนัคลองท้ังสองฝ่ังคลองส่งน้ํา PL.0-19.9R-3.5L กม.
0+000-2+736

ทับยายเชียง   พรหมพิราม - - 2562 2562 5.0000 

242
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพลาย
ชุมพล

หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.6000 

243 ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ํา กม.0+075 หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 3.0000 
244 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C1 กม.19+170-23+900 ฝ่ังซ้าย-ขวา มะตูม พรหมพิราม - - 2562 2562 2.3800 

245
ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-8.7R.-5.2R. (C-6) กม.
0+010-2+386

ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2562 2562 0.4520 

246
ซ่อมแซมหินเรียงสะพานข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ PR. (C-1) จํานวน 4
 แห่ง

หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.0000 

247 ซ่อมแซมหินเรียงคลองส่งน้ําสายซอย จํานวน 6 แห่ง พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.3500 
248 ซ่อมแซมอาคารบังคบันํ้าและท่อส่งน้ําเข้านา จํานวน 25 แห่ง หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 0.7000 
249 ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณท่ีทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 2.5250 

250
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-8.7R.-5.2R. (C-6) ฝ่ังซ้าย กม.
0+000-1+000

ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2562 2562 0.9700 

251
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-8.7R.-8.5L. (C-8) ฝ่ังซ้าย กม.
0+000-3+200

ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2562 2562 0.7080 

252 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ําสายใหญ่ PR. (C-1) ฝ่ังซ้าย กม.2+320-7+480 หนองแขม พรหมพิราม - - 2562 2562 1.7240 

253
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-8.7R.-5.5L. (C-7) ฝ่ังซ้าย กม.
0+000-1+000

ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2562 2562 0.9700 

254
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-10.6R. (C 9) ท้ังสองฝ่ัง กม.
0+000-6+180

ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2562 2562 6.6050 

255 ขุดลอกร่องระบายน้ําข้างคลอง PL.1-1.0L  (ฝ่ังซ้าย) มะต้อง พรหมพิราม - - 2562 2562 3.0000 
256 ขุดลอกคลองระบายน้ํา DL.1 กม.9+270 - 16+270 พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2562 2562 20.0000 
257 ขุดลอกคลองระบายน้ํา DL.1 กม.16+270 - 22+000 พรหมพิราม พรหมพิราม - - 2563 2563 30.0000 
258 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองระบายน้ํา DR.1-41L. ท่าช้าง พรหมพิราม - 0.05 2562 2562 0.3500 
259 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองระบายน้ํา DR.1-43L.-0L. ท่าช้าง พรหมพิราม - 0.05 2562 2562 0.3300 
260 อาคารบังคบัน้ําคลองซ่าน (บึงแวง) พร้อมระบบส่งนํ้า ตลุกเทียม พรหมพิราม 1,000 - 2563 2563 15.0000 
261 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแหลมทอง ดงประคํา พรหมพิราม - - 2563 2563 30.0000 
262 คนัก้ันน้ําท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2565 2565 12.0000 
263 ท่อระบายน้ําบึงหล่ม ดงประคํา พรหมพิราม - 0.20 2566 2566 25.0000 
264 สถานีสูบน้ําคลองระบายนํ้า D.R.1-30L. ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2562 2562 42.0000 
265 สถานีสูบน้ําคลองระบายนํ้า D.R.1-41L. ท่าช้าง พรหมพิราม - - 2567 2567 13.0000 
266 ท่อระบายน้ําบึงแวง ศรีภิรมณ์ พรหมพิราม - - 2568 2568 25.0000 
267 ท่อระบายน้ําบึงปลาเน่า ศรีภิรมณ์ พรหมพิราม - - 2568 2568 15.0000 
268 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา PL.0 กม. 0+859 - 1+521 วงฆ้อง พรหมพิราม 363 - 2566 2566 3.5000 
269 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-40.5R (C-19) ท่าโพธ์ิ เมือง 250 0.03 2561 2562 30.4000 

270
อาคารท่ีทําการ พร้อมอาคารประกอบ ในบริเวณฝ่ายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่ี 3

สมอแข เมือง - - 2562 2562 10.0000 

271
บ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 4 
จํานวน 1 หลัง

สมอแข เมือง - - 2562 2562 5.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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272
ปรับปรุงคลองส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ สาย 2R-LMC  กม.
12+500-14+026

ดอนทอง เมือง - - 2562 2562 37.6500 

273
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี คลองส่งน้ํา 2R-2R-LMC กม.3+960,กม.
4+410 และคลองส่งน้ําสาย 1L-1R-2R-LMC กม.3+850  จํานวน 3 
แห่ง

ดอนทอง เมือง - - 2562 2562 0.3500 

274
ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ํา ในเขตฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาท่ี 3 
จํานวน 10 แห่ง

ดอนทอง,บ้านป่า,สมอแข เมือง - - 2563 2563 2.5000 

275 ปรับปรุงทางระบายน้ําฉุกเฉิน คลอง LMC ช่วง กม.31+999 สมอแข เมือง - - 2564 2564 10.5000 

276
ปรับปรุงอาคารท้ิงน้ําคลองส่งน้ําสาย LMC  กม.21+751,    กม.
25+250, กม.26+730  จํานวน 3  แห่ง

บ้านป่า,ดอนทอง เมือง - - 2564 2564 2.0000 

277 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-40.1R.-2.8R (C-18) ท่าโพธ์ิ เมือง 1,800 0.01 2563 2563 35.0000 
278 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-58.2R (C-27) งิ้วงาม เมือง 3,000 0.02 2564 2564 36.0000 
279 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-40.1R (C-17) ท่าโพธ์ิ เมือง 2,100 0.05 2565 2566 54.0000 
280 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-58.7R.-1.1R (C-29) งิ้วงาม เมือง 4,200 0.03 2566 2566 39.0000 
281 ก่อสร้างไซฟอนลอดคลองส่งน้ําสายใหญ่ PR. (C-1) กม.44+340 ท่าโพธ์ิ เมือง - - 2568 2568 80.0000 
282 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-58.7R (C-28) งิ้วงาม เมือง 1,200 0.01 2568 2568 36.0000 
283 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-22.2R (C-13) จอมทอง เมือง 2,300 0.02 2568 2568 42.0000 
284 ปรับปรุงคนัก้ันนํ้า DK.2 กม.0+000 ถึง กม.10+446 ท่าโพธ์ิ เมือง - - 2568 2568 48.0000 
285 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-23.7R (C-14) จอมทอง เมือง 6,800 0.05 2568 2568 85.0000 
286 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-25.0R (C-15) ระยะท่ี 2 บ้านกร่าง เมือง 8,000 0.08 2568 2568 50.0000 
287 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-40.5R.-2.6L.-2.6R (C-21) ท่าโพธ์ิ เมือง 2,400 0.02 2568 2568 36.0000 
288 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-40.5R.-2.6L (C-20) ท่าโพธ์ิ เมือง 2,600 0.02 2568 2568 40.0000 
289 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-36.9R (C-16) ท่าทอง เมือง 400 0.01 2568 2568 23.0000 
290 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-17.0R.-3.6R (C-11) ไผ่ขอดอน เมือง 5,200 0.01 2568 2568 46.0000 
291 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-50.0R (C-25) วัดพริก เมือง 1,200 0.01 2568 2568 14.0000 
292 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-50.0R.-1.3L (C-26) วัดพริก เมือง 1,400 0.00 2568 2568 16.0000 
293 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-44.5R (C-23) ท่าโพธ์ิ เมือง 1,600 0.01 2568 2568 26.0000 
294 ก่อสร้างอาคารท้ิงนํ้า กม.56+151.898 ของคลอง P.R. (C-1) งิ้วงาม เมือง - - 2568 2568 42.0000 
295 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-44.5R.-1.1L (C-24) ท่าโพธ์ิ เมือง 560 0.00 2568 2568 14.0000 
296 ปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง P.R.-17.0R.-3.6L (C-12) ไผ่ขอดอน เมือง 2,400 0.01 2568 2568 25.0000 
297 ซ่อมแซมท่อส่งนํ้าเข้านา จํานวน 11 แห่ง จอมทอง เมือง - - 2561 2561 0.6000 
298 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-36.9R. (C-16) กม.0+050-3+800 ท่าทอง เมือง - - 2561 2561 2.4000 
299 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-40.5R.-2.6L. (C-20) ท่าโพธ์ิ เมือง - 0.04 2561 2561 0.2500 
300 ซ่อมแซมคนัก้ันน้ํา DK.1 กม.43+592-52+820 บ้านกร่าง เมือง - - 2561 2561 1.2000 
301 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C1 กม.29+250-31+740 ฝ่ังซ้าย พลายชุมพล เมือง - - 2561 2561 1.4000 
302 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C1 กม.33+700-36+250 ฝ่ังซ้าย วัดจันทร์ เมือง - - 2561 2561 1.3800 

303
ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา PR.-50.0R.-1.3L. (C-26) กม.
0+020-3+350

วัดพริก เมือง - - 2562 2562 0.3880 

304
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.58.7R.-1.1R. (C-29) ฝ่ังขวา กม.
0+020-5+920

งิ้วงาม เมือง - - 2562 2562 3.4500 

305
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ําสายใหญ่ PR. (C-1) ฝ่ังซ้าย กม.
59+200-61+350

งิ้วงาม เมือง - - 2562 2562 1.9200 

306
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ําสายใหญ่ PR. (C-1) ฝ่ังซ้าย กม.
52+400-55+520

วัดพริก เมือง - - 2562 2562 1.9300 

307 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-58.2R. (C-27) ฝ่ังขวา กม.3+000-6+300 งิ้วงาม เมือง - - 2562 2562 2.2000 

308
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ําสายใหญ่ PR. (C-1) ฝ่ังขวา กม.
59+020-62+330

งิ้วงาม เมือง - - 2562 2562 16.0000 

309 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา C24 กม.0+050-2+452 วัดพริก เมือง - - 2562 2562 0.5500 
310 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C1 กม.36+300-40+280 ฝ่ังซ้าย วัดจันทร์ เมือง - - 2562 2562 1.9800 
311 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C13 กม.0+200-6+300 จอมทอง เมือง - - 2562 2562 2.5300 

312 ซ่อมแซมท่อส่งนํ้าเข้านาฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาท่ี 2 จํานวน 12 แห่ง จอมทอง เมือง - - 2562 2562 0.6500 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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313 ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ํา จํานวน 2 แห่ง พลายชุมพล เมือง - - 2562 2562 0.8000 

314
ซ่อมแซมลาดตล่ิงคลองส่งนํ้าสายใหญ่ (C1) กม.33+100-33+250 ฝ่ัง
ซ้าย

บ้านคลอง เมือง - - 2562 2562 0.3500 

315
ซ่อมแซมลาดตล่ิงคลองส่งนํ้าสายใหญ่ (C1) กม.33+700-34+200 ฝ่ัง
ขวา

บ้านคลอง เมือง - - 2562 2562 0.3500 

316
ซ่อมแซมลาดตล่ิงคลองส่งนํ้าสายใหญ่ (C1) กม.44+700-44+740 ฝ่ัง
ขวา

ท่าโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 0.3500 

317
ซ่อมแซมลาดตล่ิงคลองส่งนํ้าสายใหญ่ (C1) กม.44+800-44+900 ฝ่ัง
ขวา

ท่าโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 0.3500 

318
ซ่อมแซมลาดตล่ิงคลองส่งนํ้าสายใหญ่ (C1) กม.45+000-45+030 ฝ่ัง
ขวา

วัดพริก เมือง - - 2562 2562 0.3500 

319
ซ่อมแซมลาดตล่ิงคลองส่งนํ้าสายใหญ่ (C1) กม.48+140-48+170 ฝ่ัง
ขวา

วัดพริก เมือง - - 2562 2562 0.3500 

320 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ําสายใหญ่ (C1) กม.20+904-21+630 ฝ่ังขวา จอมทอง เมือง - - 2562 2562 0.2200 
321 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C13 กม.4+000-5+100 บ้านกร่าง เมือง - - 2562 2562 0.3500 
322 ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา C15 กม.0+050-1+700 บ้านกร่าง เมือง - - 2562 2562 0.5000 
323 ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ (C1) กม.22+749 จอมทอง เมือง - - 2562 2562 0.1700 
324 ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ (C1) กม.26+700 จอมทอง เมือง - - 2562 2562 0.1500 
325 ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่งน้ําสายใหญ่ (C1) กม.49+389 วัดพริก เมือง - - 2562 2562 0.1500 
326 ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารชลประทาน กม.40+720 ท่าโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 0.2000 
327 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จอมทอง เมือง - - 2562 2562 0.2400 
328 ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารชลประทานปากคลอง C23 ท่าโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 0.2000 
329 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ํากลางคลอง C18 กม.2+920 ท่าทอง เมือง - - 2562 2562 0.3000 
330 ซ่อมแซมร้ัวท่ีทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 จอมทอง เมือง - - 2562 2562 1.0000 
331 ซ่อมแซมคลังพัสดุท่ีทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 จอมทอง เมือง - - 2562 2562 1.3000 

332
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-17.0R.-3.6R. (C-11) ฝ่ังซ้าย กม.
1+820-5+000

ไผ่ขอดอน เมือง - - 2562 2562 0.7120 

333
ซ่อมแซมคนัคลองส่งน้ํา PR.-17.0R.-3.6L. (C-12) ฝ่ังซ้าย กม.
0+000-1+000

ไผ่ขอดอน เมือง - - 2562 2562 0.9700 

334 สถานีสูบน้ําคลองระบายนํ้า D.R.1-21L. บ้านกร่าง เมือง - - 2562 2562 40.0000 
335 แก้มลิงบึงทุ่งหงษ์ พร้อมอาคารประกอบ บ้านป่า เมือง - 1.20 2565 2565 15.0000 
336 ท่อระบายน้ําคลองเช่ือมบึงราชนก-แม่นํ้าวังทองพร้อมระบบระบายนํ้า ดอนทอง,สมอแข เมือง - - 2565 2565 30.0000 
337 สถานีสูบน้ําคลองระบายนํ้า D.R.1-19L. บ้านกร่าง เมือง - - 2566 2566 27.0000 
338 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านวัดพริก วัดพริก เมือง - - 2565 2565 35.0000 
339 ทรบ.หนองหัวยาง ท่าทอง เมือง - - 2565 2565 16.0000 
340 แก้มลิงบึงแม่ระหันพร้อมระบบระบายน้ํา บ้านกร่าง เมือง - 4.05 2564 2564 130.0000 
341 สถานีสูบน้ําคลอง DR. 15.8 งิ้วงาม เมือง - - 2566 2566 100.0000 
342 ปรับปรุงอาคารบังคบัน้ํา (แห่งท่ี 2) ขรน.วัดตายม จํานวน 1 แห่ง พันชาลี วังทอง 1,000 - 2562 2562 20.0000 
343 ปรับปรุงคนัคลองทรบ.วังน้ําใส จํานวน 1 สาย แม่ระกา วังทอง - - 2562 2562 10.0000 

344
ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งนํ้าในเขตฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 4 จํานวน
 3 แห่ง

วังทอง วังทอง - - 2561 2561 4.8500 

345 ปรับปรุงคนัคลองส่งน้ําฝ่ังขวาสาย LMC กม.49+513 ถึง 52+836 วังพิกุล วังทอง - - 2562 2562 10.0000 
346 ปรับปรุงคลองเป็ด-คลองยายเอ่ียม วังพิกุล วังทอง - 1.70 2562 2562 15.0000 
347 ปรับปรุงคนัคลองระบายนํ้าฝ่ังซ้าย สาย LD13 วังทอง/สมอแข วังทอง/เมือง - - 2563 2563 15.3500 

348
ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ําสาย 2L-LMC , 1L-11R-LMC และ 
12R-LMC

วังทอง วังทอง - - 2564 2564 8.6000 

349 ปรับปรุงคนัคลองระบายนํ้าสาย LD7 และ LD8 วังพิกุล,วังทอง วังทอง - - 2564 2564 17.4000 
350 ปรับปรุงคนัคลองระบายนํ้าสาย LD12 วังพิกุล,วังทอง วังทอง - - 2564 2564 10.4000 
351 ท่อลอดคลองระบายน้ํา D1R-LD12 จํานวน 3 แห่ง วังทอง วังทอง - - 2564 2564 4.6500 
352 ปรับปรุงคลอง 1L-LMC กม. 0+000 ถึง 0+740 วังพิกุล วังทอง - - 2566 2566 10.0000 
353 ฝายบ้านใหม่พนมทองพร้อมอาคารประกอบ บ้านกลาง วังทอง 1,000 0.01 2563 2563 18.0000 
354 อาคารบังคบัน้ําคลองห้วยหินฝนพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกลาง วังทอง - 0.03 2565 2565 20.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
355 ฝายบ้านห้วยเด่ือ วังนกแอ่น วังทอง - 0.03 2566 2566 4.0000 
356 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านวังบอน ชัยนาม วังทอง - - 2563 2563 30.0000 
357 ท่อระบายน้ําคลองลําตานม บ้านกลาง วังทอง - 0.15 2562 2562 20.0000 
358 คนัก้ันน้ําตําบลวังพิกุล (ระยะท่ี 3) วังพิกุล วังทอง - - 2563 2563 35.0000 
359 แก้มลิงบ้านวังตาดพร้อมอาคารประกอบ วังนกแอ่น วังทอง - 0.20 2565 2565 8.0000 
360 แก้มลิงคลองโปร่งนาคพร้อมอาคารประกอบ วังพิกุล วังทอง - 0.70 2561 2561 30.0000 
361 แก้มลิงบึงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ วังพิกุล วังทอง - 0.80 2563 2563 25.0000 
362 แก้มลิงวังพิกุลพร้อมอาคารประกอบ วังพิกุล วังทอง - 0.60 2565 2565 50.0000 
363 แก้มลิงบึงหนองบอน พร้อมอาคารประกอบ วังทอง วังทอง - - 2565 2565 12.0000 
364 คนัก้ันน้ําแม่นํ้าวังทองช่วงบ้านวังสําโรง วังทอง วังทอง - - 2565 2565 20.0000 
365 แก้มลิงบึงบัว (ระยะท่ี3) พร้อมอาคารประกอบ วังพิกุล วังทอง - 2.00 2565 2565 93.0000 
366 ขุดลอกคลองเป็ด พร้อมระบบ วังพิกุล วังทอง - - 2566 2566 10.0000 

367
ทางระบายน้ําเช่ือมคลองระบายน้ํา LD7 และ LD8 พร้อมอาคาร
ประกอบ

วังทอง,วังพิกุล วังทอง - - 2567 2567 20.0000 

368 พัฒนาแหล่งน้ําหนองโตงพร้อมอาคารประกอบ วังทอง วังทอง - - 2567 2567 16.0000 

369
แก้มลิงบึงราชนกพร้อมอาคารประกอบ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก

วังพิกุล วังทอง - - 2564 2568 1,029.9510 

370 ฝายบ้านซําทองพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกลาง วังทอง 500 - 2565 2565 12.0000 
371 แก้มลิงหนองซําบอนพร้อมอาคารประกอบ พันชาลี วังทอง - - 2566 2566 10.0000 
372 แก้มลิงบ้านซํานกเหลืองพร้อมอาคารประกอบ วังนกแอ่น วังทอง - - 2566 2566 10.0000 
373 ฝายบ้านป่าขนุนพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านกลาง วังทอง 800 - 2566 2566 15.0000 
374 ฝายบ้านซําหวายพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกลาง วังทอง 1,000 - 2566 2566 15.0000 
375 ฝายบ้านซําต้องพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกลาง วังทอง 500 - 2567 2567 15.0000 
376 สถานีสูบน้ํา ทรบ.ท่าทอง ท้อแท้ วัดโบสถ์ - - 2564 2564 25.0000 
377 ก่อสร้างท่อลอดถนนคลองระบายน้ํา RD4 จํานวน 10 แห่ง ท้อแท้ วัดโบสถ์ 8,000 - 2561 2561 5.0000 
378 ปรับปรุงตล่ิงฝ่ังขวาเหนือเข่ือนทดน้ําพญาแมน กม.8+800-9+000 หินลาด,บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2562 2562 15.0000 
379 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าฝ่ังซ้ายเหนือเข่ือนทดน้ําพญาแมน บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2562 2562 15.0000 

380
ปรับปรุงตล่ิงฝ่ังซ้ายเหนือเข่ือนทดน้ําพญาแมน กม. 1+850-2+050 
จํานวน 1 แห่ง

บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2562 2562 20.0000 

381 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา (RMC) และอาคารประกอบ บ้านยาง,ท่างาม วัดโบสถ์ - - 2562 2562 30.0000 

382
ปรับปรุง FTO และระบบส่งน้ําสาย LMC ช่วง กม.2+122-8+096 
จํานวน 6 แห่ง

บ้านยาง วัดโบสถ์ 850 - 2562 2562 1.5000 

383
ปรับปรุง FTO และระบบส่งน้ําสาย LMC ช่วง กม.11+530-13+020 
จํานวน 5 แห่ง

ท่างาม วัดโบสถ์ 830 - 2562 2562 1.5000 

384
ปรับปรุง FTO และระบบส่งน้ําสาย LMC ช่วง กม.18+250-19+720 
จํานวน 3 แห่ง

ท่างาม วัดโบสถ์ 930 - 2562 2562 1.5000 

385
งานติดต้ังทุ่นป้องกันสวะ (Log Boom) เข่ือนทดน้ําพญาแมน จํานวน 
1แห่ง

บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2563 2563 5.5000 

386 ปรับปรุงคนัคลองระบายนํ้าสาย LD9 และ LD10 วัดโบสถ์ ,ท้อแท้ วัดโบสถ์ - - 2563 2563 9.3600 

387
ปรับปรุงตล่ิงบริเวณเหนือเข่ือนทดนํ้าพญาแมน กม. 6+600 -7+500  
1 แห่ง

หินลาด วัดโบสถ์ - - 2564 2564 20.0000 

388
ปรับปรุงระบบควบคมุบานระบายน้ําคลองสาย 1R-LMC กม.
2+140,3+540,4+013

วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ - - 2564 2564 5.0000 

389 ปรับปรุงระบบส่งน้ําสาย LMC ช่วงกม.2+000 - 20+000 บ้านยาง,ท่างาม วัดโบสถ์ - - 2564 2564 4.0000 
390 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าฝ่ังซ้ายเหนือเข่ือนทดน้ําพญาแมน บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2564 2564 15.0000 
391 ปรับปรุงคลอง 3L-1R-LMC กม. 0+000 ถึง 0+6+998 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ - - 2564 2564 10.0000 

392
ปรับปรุงตะแกรงป้องกันสวะ ทรบ.ปากคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้ายและ
ฝ่ังขวา

บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2565 2565 10.0000 

393 ระบบส่งน้ําคลองสาย LMC กม.9+536 ท่างาม วัดโบสถ์ 500 - 2565 2565 3.0000 

394
ระบบระบายน้ําฝ่ังขวาด้านหน้าเข่ือนทดน้ําพญาแมน กม.
0+500-0+900

บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2565 2565 4.0000 

395
ปรับปรุงตล่ิงฝ่ังซ้ายบริเวณหน้าเข่ือนทดน้ําพญาแมน กม.
0+300-0+500

บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2565 2565 15.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
396 ฝายลําแก่งหวยพร้อมระบบส่งน้ํา คนัโช้ง วัดโบสถ์ 1,000 0.10 2564 2564 31.8000 
397 ฝายบ้านหินลาดพร้อมระบบส่งน้ํา หินลาด วัดโบสถ์ 500 0.11 2561 2561 20.0000 
398 ฝายห้วยเจียงพร้อมระบบส่งน้ํา คนัโช้ง วัดโบสถ์ - 0.03 2562 2562 45.0000 
399 ฝายคลองแห้ง ท่างาม วัดโบสถ์ - 0.03 2564 2564 20.0000 
400 ฝายคลองตากวย **** บ้านยาง วัดโบสถ์ - 0.03 2565 2565 20.0000 
401 ฝายบ้านแก่งเจ็ดแคว พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านยาง วัดโบสถ์ - 0.03 2565 2565 15.0000 
402 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านปากพาน คนัโช้ง วัดโบสถ์ - - 2562 2562 45.0000 
403 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านน้อยเหนือ 2 หินลาด วัดโบสถ์ - - 2565 2565 30.0000 
404 แก้มลิงบ้านห้วยนํ้าสุดพร้อมอาคารประกอบ หินลาด วัดโบสถ์ - 0.08 2562 2562 10.0000 
405 แก้มลิงหนองสะพานพร้อมอาคารประกอบ บ้านยาง วัดโบสถ์ - 0.23 2566 2566 15.0000 
406 แก้มลิงสระมรกต พร้อมอาคารประกอบ คนัโช้ง วัดโบสถ์ - 0.80 2562 2562 15.0000 
407 แก้มลิงคเูมือง พร้อมอาคารประกอบ ท่างาม วัดโบสถ์ - 0.11 2565 2565 4.0000 
408 แก้มลิงบึงป่าช้า พร้อมอาคารประกอบ ท่างาม วัดโบสถ์ - 0.60 2565 2565 3.0000 
409 ท่อระบายน้ําบ้านน้อย พร้อมระบบระบายนํ้า หินลาด วัดโบสถ์ - - 2565 2565 10.0000 

410
ปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนพร้อมระบบรับส่งข้อมูล
อัตโนมัติเข่ือนแควน้อยบํารุงแดน เข่ือนสันตะเคยีน เข่ือนปิดช่องเขาตํ่า

คนัโช้ง วัดโบสถ์ - 939.00 2563 2563 15.0000 

411 ฝายลําแก่งหวยพร้อมระบบส่งน้ํา คนัโช้ง วัดโบสถ์ 1,000 - 2565 2565 31.8000 
412 แก้มลิงบึงสําลีพร้อมอาคารประกอบ บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2565 2565 20.0000 
413 ฝายบ้านห้วยสักพร้อมระบบส่งน้ํา คนัโซ้ง วัดโบสถ์ - - 2566 2566 10.0000 
414 แก้มลิงห้วยสักพร้อมอาคารประกอบ คนัโช้ง วัดโบสถ์ - - 2566 2566 20.0000 
415 แก้มลิงบึงกําไล พร้อมอาคารประกอบ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ - - 2566 2566 30.0000 
416 ประตูระบายน้ําบ้านท่าแก่งพร้อมอาคารประกอบ บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2566 2566 30.0000 
417 แก้มลิงบึงเตยพร้อมอาคารประกอบ บ้านยาง วัดโบสถ์ - - 2567 2567 6.0000 

รวม 111,073.00 990.51       9,437.9040    

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ 6,622,990 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,426,239 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 51.73 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 1,065,372 

ไร่ หรือประมาณร้อยละ 31.09 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 

– พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 444 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ ่1 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 24 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 417 โครงการ  และโครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะ
โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 2 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกัก
นํ้าได้เพ่ิมอีก 1,023.77 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 695,524 ไร่ รวมเป็น 

1,760,896 ไร่ ใช้วงเงินรวม 32,839.1540 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 310 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ 
และโครงการขนาดเล็ก 309 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 972.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 90,135 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 
4,231.1530 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565-2570) 
 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 134 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ ่ 1 โครงการ 
โครงการขนาดกลาง 23 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 108 โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานที่มี
ลักษณะโครงขา่ยเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 2 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิม
อีก 50.84 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 605,389 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการ
ในแผนระยะกลาง 28,608.0010 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) 
 ไม่มีโครงการตามแผนระยะยาว  
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ตารางที ่5-1 ผลสมัฤทธ์ิของแผนหลกัการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพิษณุโลก 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความ
พร้อม ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติด
ปัญหาด้านสังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบาง
โครงการที่มีพ้ืนที่ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี   จําเป็นต้องผ่าน
กระบวนการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผนเตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมี
ความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปล่ียนแปลงในอนาคต
สามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นสําคัญ 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ้นแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
6,622,990 3,426,239 1,065,372 695,524 1,760,896

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน


