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คํานํา 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ท่ีไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน 

เม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยูภายใตหัวขอท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ

งบประมาณท้ังระบบ ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานมีแนวทางท่ี

ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผน

ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวางแผนการพัฒนาในระดับ

จังหวัด ท้ังโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพ้ืนท่ี AREA BASE) และพิจารณา

ศักยภาพตั้งแตระดับลุมน้ํายอยข้ึนมา เพ่ือใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูลแผนงาน

โครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานนั้น ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ ไดแก 

ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผานมา ท้ังรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน

วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ

รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน 

และฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูล เชน ตําแหนงท่ีตั้ง ความซํ้าซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคลองกับปญหาท่ี

เกิดข้ึนท้ังการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เปนตน  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย

พิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปน

แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 

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

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับ

ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใชเวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) 

ท้ังนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค ท่ี

จัดทําข้ึนนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใชเปนแนวทางในการ

วางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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บทที ่1 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดท่ี 3ตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน (Agri Map Online) มีพ้ืนท่ี 2,700,160 ไร หรือประมาณ 4,320 ตาราง

กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวยตอการเกษตร พ้ืนท่ีท่ัวไปเปนท่ีราบลุมแมน้ํา อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

ประมาณ 30 เมตร ทางดานตะวันออกมีความลาดเอียงไมเกินรอยละ 2 สวนท่ีตอเนื่องกับจังหวัดเพชรบูรณเปนท่ีราบ

สูงความลาดเอียงรอยละ 2-10 มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน 3 สาย ไดแก แมน้ํานาน แมน้ํายม และแมน้ําพิจิตร แบง

เขตการปกครองออกเปน 12 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอโพทะเล อําเภอบางมูลนาก 

อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอทับคลอ อําเภอสามงาม อําเภอวังทรายพูน อําเภอสากเหล็ก อําเภอวชิรบารมี อําเภอ

ดงเจริญ และอําเภอบึงนาราง  โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดตอ จังหวัดพิษณุโลก  

-    ทิศใต  ติดตอ จังหวัดเพชรบูรณ และ จังหวัดพิษณุโลก 

-    ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดนครสวรรค 

-    ทิศตะวันตก   ติดตอ  จังหวัดกําแพงเพชร  และ จังหวัดนครสวรรค 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศโดยท่ัวไป อากาศคอนขางรอนจัดในฤดูรอน และเย็นสบายในฤดูหนาว จากอิทธิพลลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต จังหวัดพิจิตร จึงแบงเปน 3 ฤดูกาล คือ 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 

 โดยสามารถสรุปขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 
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ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพิจิตร 

ตัวแปรภูมิอากาศ คาเฉล่ียรายป 

อุณหภูมิเฉลี่ยรายป 27.6        องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายป 78.6        เปอรเซ็นต 

ความเร็วลมเฉลี่ยรายป   1.1        นอต 

เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายป   5.3        หนวย (0-10) 

ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายป 1,509      มิลลิเมตร 

ตัวแปรภูมิอากาศ ชวงพิสัยของ 

คาเฉล่ียรายเดือน 

คาเฉล่ียสูงสุด 

รายเดือน 

คาเฉล่ียต่ําสุด 

รายเดือน 

อุณหภูมิ, องศาเซลเซียส 24.2 (ม.ค.) – 30.2 (เม.ย.) 36.3 (เม.ย.) 18.6 (ม.ค.) 

ความชื้นสัมพัทธ, เปอรเซ็นต 71.0 (เม.ย.) - 85.0 (ก.ย.) 96.0 (ส.ค.-ม.ค.) 47.0  (มี.ค.) 

ความเร็วลมเฉลี่ย, นอต 0.6 (ม.ค.) – 1.6 (เม.ย.) 35.0 (มิ.ย.) - 

เมฆปกคลุม, หนวย (0-10) 1.9 (ม.ค.) – 8.4 (ส.ค.) - - 

ปริมาณการระเหยจากถาด, มม. 107 (ก.ย.) –146.4 (เม.ย.) - - 
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดพิจิตร 

 

ส่วนวางโครงการที ่1 สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน 

 จังหวัดพิจิตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 2,700,160 ไร มีพ้ืนท่ีตั้งอยูใน 3 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํานาน  ลุมน้ํายม 

และลุมน้ําเจาพระยา ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในลุมน้ํายมและลุมน้ํานาน ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มีรายละเอียดการใช

ประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จําแนกไดเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,360,907 ไร หรือประมาณรอยละ 87 ของจังหวัด สวน

ใหญเปนพ้ืนท่ีนา ประมาณรอยละ 75 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 86 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด แสดงใน

ตารางท่ี 1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดพิจิตร   

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

พ้ืนท่ีปา 22,485 0.83 

พืชไร 166,615 6.17 

พ้ืนท่ีนา 2,026,162 75.03 

ไมยืนตน 33,370 1.23 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 193,672 7.17 

ไมผล 112,236 4.15 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 53,940 1.99 

พ้ืนท่ีน้ํา 73,087 2.7 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,882 0.14 

ไรหมุนเวียน 17,166 0.22 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3,422 0.12 

พืชสวน 5,115 0.18 

พ้ืนท่ีลุม 5,642 0.2 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 243 0 

1ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปท่ี 1-2 แผนท่ีการใชท่ีดิน จังหวัดพิจิตร 1(Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน 1(Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1  สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซ่ึงพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินในพ้ืนท่ี

ราบลุม มีเนื้อท่ีรอยละ 73.06 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินท่ีพบในจังหวัดพิจิตร 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแหง 534,961 19.81 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันสูง 9,000 0.33 

ดินในพ้ืนท่ีราบลุม 1,972,950 73.06 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 183,249 6.78 

1ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดพิจิตรมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 172,610 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 74,341 

ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 541,868 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดพิจิตร เม่ือทํา

การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปขางหนาโดยใช

ป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดพิจิตรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.15 ซ่ึงมีผลทําใหใน

อีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเปน 553,551 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 541,868 

2565 544,765 

2570 547,678 

2575 550,607 

2580 (อนาคต 20 ป) 553,551 

ท่ีมา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  

(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปท่ี 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดพิจิตร 1(Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  

 ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดพิจิตร (GPP) มีมูลคาเทากับ 42,375 ลานบาท อยูในลําดับท่ี 52 

ของประเทศ และลําดับท่ี 9 ของภาคเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 60.67 และภาคเกษตร

รอยละ 39.33 โดยมีรายไดเฉลี่ย 19,412 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดพิจิตรมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 172,610 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 74,341 

ครัวเรือน หรือรอยละ 43.06 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัดพิจิตร ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 586 558 590 

ขาวนาปรัง 617 599 607 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 660 580 679 

มันสําปะหลัง 3,208 3,019 3,049 

ออย 11,250 9,893 9,750 

ยางพารา 119 92 89 

ปาลมน้ํามัน 1962 1977 2037 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที ่2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

แหลงน้ําตามธรรมชาติ ประกอบดวย แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ดังตอไปนี้ 

แมน้ํานาน ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผานอําเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนาก ไปจังหวัด

นครสวรรค มีคลองใหญรับน้ําไหลลงสูแมน้ํานาน 7 คลอง แมน้ํานานสวนท่ีไหลผานจังหวัดพิจิตรมีความยาว 97 

กิโลเมตร ปริมาณน้ําไหลสูงสุด 1,040 ลูกบาศกเมตรตอวินาที พ้ืนท่ีในลุมน้ําประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,626,250 ไร 

แมน้ํายม ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผานอําเภอสามงาม โพธิ์ประทับชาง โพทะเล ไปจังหวัดนครสวรรค มี

คลองใหญรับน้ําไหลลงสูแมน้ํายม 7 คลอง แมน้ํายมไหลผานจังหวัดพิจิตรความยาว 124 กิโลเมตร มีปริมาณน้ําไหล

สูงสุด 900 ลูกบาศกเมตรตอวินาที พ้ืนท่ีในลุมน้ําประมาณ 2,046 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,276,750 ไร 

แมน้ําพิจิตร เดิมเปนแมน้ํานาน เม่ือมีการขุดลอกคลองแยกสายทําใหตื้นเขิน โดยอยูก่ึงกลางระหวาง

แมน้ํานานกับแมน้ํายม มีความยาว 127 กิโลเมตร ไหลผานอําเภอเมืองพิจิตร โพธิ์ประทับชาง ตะพานหิน แลวไป

บรรจบกับแมน้ํายมท่ีบานบางคลาน อําเภอโพทะเล แมน้ําสายนี้ตื้นเขินมากและมีฝายก้ันน้ําเปนชวง ๆ เพ่ือใชใน

สวนผลไม 

นอกจากแมน้ําท่ีกลาวมาแลว ยังมีแหลงน้ําผิวดินท่ีมีลักษณะเปนหนอง บึง อีกจํานวน 134 แหง คิดเปน

พ้ืนท่ีในฤดูฝน เฉลี่ยประมาณ 19.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,962 ไร บึงสวนใหญมีลักษณะตื้นเขินมีความลึกเฉลี่ย 

0.40 – 1.00 เมตร มีบึงท่ีมีน้ําขังใชไดตลอดปอยูประมาณ 10 แหงในเขตอําเภอเมืองพิจิตร บึงนาราง โพทะเล เชน 

บึงสีไฟ บึงชาง บึงคันไถ บึงนอย บึงทับหมัน บึงนาราง บึงสนุน เปนตน 
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รูปท่ี 2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดพิจิตร 
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบัน 

 จังหวัดพิจิตรมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ โครงการชลประทานขนาดกลางและโครงการชลประทาน

ขนาดเล็กประเภทตาง ๆ ท่ีดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนท้ังสิ้น 23 พ้ืนท่ีชลประทาน 628,113 ไร รายละเอียด

ตามตารางท่ี 2-1 , ตารางท่ี 2-2 และรูปท่ี 2-2   
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดพิจิตร 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) - 4 1 5

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 113,000 - 113,000

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) - 13 - 13

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 145,300 - 145,300

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - 3 3

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) 2 - - 2

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 369,813 - - 369,813

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 2 17 4 23

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 369,813 258,300 - 628,113  
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รูปท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปจจุบัน จังหวัดพิจิตร  
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดพิจิตร 

ความจุ พื้นที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 ทรบ.คลองทาหลวง ทาหลวง เมือง - 13,000 2517 2517

2 ทรบ.บานบุง บานบุง เมือง - 20,300 2554 2554

3 ปตร.คลองคัน หัวดง เมือง - 18,500 2504 2504

4 ทรบ.คลองรองกอกใหญ เขาทราย ทับคลอ - 12,000 2516 2516

5 ทรบ.คลองน้ําโจน งิ้วราย ตะพานหิน - 9,000 2511 2511

6 ทรบ.หวยเกตุ งิ้วราย ตะพานหิน - 9,500 2515 2515

7 ทรบ.คลองสินเธาว บางไผ บางมูลนาก - 8,000 2511 2511

8 ทรบ.คลองหอไกร หอไกร บางมูลนาก - 9,000 2512 2512

9 ทรบ.คลองบุษบงคเหนือ ในเขต บางมูลนาก - 9,000 2510 2510

10 ทรบ.คลองบุษบงคใต ในเขต บางมูลนาก - 4,000 2510 2510

11 ปตร.คลองบุษบงค สํานักขุนเณ บางมูลนาก - 7,000 2493 2493

12 ปตร.วังงิ้ว วังงิ้ว บางมูลนาก - 22,000 2512 2512

13 ปตร.บางไผ บางไผ บางมูลนาก - 4,000 2553 2553

รวม - 145,300

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 

 

2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

    จากขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงของจังหวัดพิจิตร โดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2556 ตามรูปท่ี 2-3 พบวาพ้ืนท่ี

สวนใหญของจังหวัด มีปญหาภัยแลงในระดับต่ําและระดับปานกลางประมาณรอยละ 46 ท้ังสองระดับ มีบางสวนท่ี

เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงระดับสูงรอยละ 7 ในเขต อ.สามงาม อ.โพธิ์ประทับชาง และบางสวนของ อ.บึงนาราง ดังแสดง

ในรูปท่ี 2-3 

 

 

 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 2 

จังหวัดพิจิตร                                                                                                                                 สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-7 

 
รูปท่ี 2-3 พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดพิจิตร 

ทีม่า : กรมพฒันาทีด่นิ (2556) 
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2.3.2 สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภัย 

     สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร แบงตามลักษณะการไหลของน้ําท่ีผานจังหวัดพิจิตร เปนลักษณะ

ของน้ําไหลหลากซ่ึงจะไหลแรง และไหลมาอยางรวดเร็ว โดยน้ําไหลมาได 2 ทาง คือ 

  1. น้ําไหลหลากมาจากจังหวัดเพชรบูรณมีปริมาณน้ํามากและพ้ืนท่ีรองรับ ไดแก แหลงน้ําธรรมชาต ิ

หวย หนอง ลําคลอง และบึง ของจังหวัดพิจิตรมีลักษณะตื้นเขินจึงทําใหน้ําไหลทวมพ้ืนท่ีทําการเกษตรและพ้ืนท่ีท่ีอยู

อาศัยผานอําเภอวังทรายพูน อําเภอทับคลอ ไหลลงสูแมน้ํานานท่ีอําเภอตะพานหิน และอําเภอบางมูลนาก ไหลมา

บรรจบแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค 

  2. นํา้ไหลมาจากจังหวัดกําแพงเพชร ผานแมน้ํายม ไหลผานอําเภอวชิรบารมี อําเภอสามงาม 

อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอบึงนาราง และอําเภอโพทะเล ไหลมาบรรจบแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค โดย

ปริมาณน้ําท่ีไหลผานมีปริมาณมาก เนื่องจากแมน้ํายมมีลักษณะตื้นเขินเกือบตลอดลําน้ําโดยไมมีแหลงกักเก็บน้ํา

ขนาดใหญ ทําใหมีพ้ืนท่ีรองรับปริมาณน้ําไดนอย ประกอบกับลําคลองตางๆ ท่ีตอเชื่อมกับแมน้ํายมมีลักษณะตื้นเขิน 

และมีขนาดไมเทากันจึงทําใหน้ําทะลักลนตลิ่งและไหลทวมพ้ืนท่ีทําการเกษตรและพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย 

     จากขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมซํ้าซากของจังหวัดพิจิตร โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดมีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวมระดับปานกลาง

ประมาณรอยละ 48 และมีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงประมาณรอยละ 41 โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยูริมสองฝงแมน้ํา

ยม-นานตอนลาง  ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รูปท่ี 2-4 พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซํ้าซาก จังหวัดพิจิตร 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปน

ระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พ้ืนท่ี โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง ความเสียหาย โดย

ครอบคลุมปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนท่ีสําคัญ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดพิจิตรมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

จํานวน 1 พ้ืนท่ี ไดแกพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงและน้ําทวมลุมน้ํายม-นานตอนลาง อยูทางตอนกลางของจังหวัด ไปตามลํา

น้ํายม-นาน ครอบคลุมอําเภอวชิรบารมี อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอดากเหล็ก อําเภอสามงาม 

อําเภอโพธประทับชาง อําเภอบึงนาราง อําเภอโพทะเล อําเภอบางมูลนาก และอําเภอวังทรายพูน ดังแสดงในรูปท่ี 

2-5 
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รูปท่ี 2-5 พ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทที ่3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบปริมาณน้ําท่ีตองการสําหรับ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ําท้ังหมดและเม่ือนําไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาท่ีมีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหาและนําไป

ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม ท้ังมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหาร

จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดพิจิตรครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ําจากกิจกรรมหลักท่ี

สําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความตองการน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศนทายน้ํา 

ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตร และความตองการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ําของประชากรโดย

ทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของปริมาณประชากร โดย

มีรายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในปจจุบัน  เทากับ 29.67 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิม

เปน 29.83 29.99 และ 30.31 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงท้ังในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน  ซ่ึงฤดู

ฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนท่ี สวนฤดูแลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีชลประทาน  ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตร

นอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพ้ืนท่ีเพาะปลูก

โดยรวมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรสรุปไดดังนี้ ความ

ตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร เทากับ 2,235.74 ลานลูกบาศกเมตร/ป และความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเปน 

2,549.02  , 2,569.21 และ 2,569.21 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 
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3.3 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม

เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ

ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม

อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพ้ืนท่ี โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการ

วิเคราะหแนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ความตองการใชน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม เทากับ 8.48 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิมเปน 8.73 , 8.98 และ 9.47 ลาน

ลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดพิจิตร 

ปจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ป  (พ.ศ.2565) 10 ป (พ.ศ.2570) 20 ป (พ.ศ.2580)

1 อุปโภค-บริโภค 29.67 29.83 29.99 30.31

2 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 167.21 480.49 500.69 500.69

  - นอกเขตชลประทาน 2,068.52 2,068.52 2,068.52 2,068.52

  - รวม 2,235.74 2,549.02 2,569.21 2,569.21

3 อุตสาหกรรม 8.48 8.73 8.98 9.47

รวม 2,273.88 2,587.57 2,608.18 2,608.99

ที่ กิจกรรม
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป)
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บทที ่4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน

ตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)   การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

2)   การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

3)    การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

4)   การจัดการคุณภาพน้ํา 

5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 

6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ท่ีมุงสรางความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) เพ่ือ

เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2580”  

โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 

2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 

4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 

3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

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

4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก นครสวรรค , กําแพงเพชร , พิจิตร , 

อุทัยธานี มีวิสัยทัศนคือ “เปนศูนยกลางธุรกิจขาว สินคาเกษตรปลอดภัย การทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ํา

คาระดับประเทศ” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 
2)   สงเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินคาเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 
3)   พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตามมาตรฐานเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดพิจิตร 

 วิสัยทัศนจังหวัดพิจิตร คือ “เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดลอมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พรอมสูสากล” 

หรือมีคํายอวา เมือง 3 ด ีพรอมสูสากล  ท้ังนี้ไดกําหนดนิยามของวิสัยทัศนจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2561 - 2564 ดังนี้ 

• เมืองเกษตรดี หมายถึง ขาวของจังหวัดพิจิตรเปนขาวท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานการสงออก สรางเศรษฐกิจแก

จังหวัดท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง สินคาเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภัยท่ีผานมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย แบรนดสินคาเกษตรเขมแข็ง สรางรายไดแกจังหวัด ประชาชน และชุมชน 

• เมืองส่ิงแวดลอมดี หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ ดินและน้ําเหมาะกับการเกษตร เปน

เมืองสิ่งแวดลอมดี อากาศบริสุทธิ์ นาอยู 

• เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี หมายถึง การมีตนแบบของการเปนสังคม 6 คุณภาพท้ังจังหวัด คือ สังคม

อุดมปญญา สังคมเอ้ืออาทรตอกัน สังคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม สังคมคุณธรรม

เขมแข็ง และสังคมแหงความเก้ือกูลแบงปน เปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพ่ึงตนเองได 

• พรอมสูสากล หมายถึง มีการพัฒนา ปรับปรุงจังหวัดใหมีความเปนสากลมากข้ึน เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัด

สูประเทศ และนานาชาติ มีการเสริมสรางความสัมพันธเมืองคูมิตรกับประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน การมีพันธมิตร

การพัฒนาระหวางประเทศในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ท่ีมีการคา การลงทุน การพัฒนาทางสังคมและ

การเสริมสรางการทองเท่ียวระหวางกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร (เรียงตามลําดับความสําคัญ) 

- การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

- การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง 
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- การเสริมสรางสังคมคุณภาพ สันติสุขอยางยั่งยืน 

- การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสูสากล 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ

โครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซ่ึงเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 

- โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2571-พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท่ี 

- เปนโครงการพระราชดําริ 

- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรตาง ๆ  

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area base) 

- เปนโครงการท่ีสามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 

- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ

ชลประทานประเภทตาง ๆ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยูเดิม ท้ัง 25 

ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ําทวม

และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามท่ีกลาวแลวขางตน   

 จังหวัดพิจิตร มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.

2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 262 โครงการ  เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ และขนาด

เล็ก 257 โครงการ โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงขายเชื่อมโยงระหวางจังหวัด 1 

โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 88.23 ลานลูกบาศกเมตร และจะ

มีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 289,779 ไร ใชวงเงินรวม 5,103.09 ลานบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 4 

จังหวัดพิจิตร                                                                                                                                                       แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-4 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) - - - -

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 3 1 - 4

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 19.85 - - 19.85

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,047.9251 300.0000 - 1,347.9251

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 180 32 - 212

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 32.05 8.00 - 40.05

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 150,700 17,549 - 168,249

  - วงเงิน (ลานบาท) 2,942.9400 806.7000 - 3,749.6400

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 183 33 - 216

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 51.90 8.00 - 59.90

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 150,700 17,549 - 168,249

  - วงเงิน (ลานบาท) 3,990.8651 806.7000 - 4,797.5651

  - จํานวน (โครงการ) - 1 - 1

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) - 9,700.0000 - 9,700.0000

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป

โครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงขายเชื่อมโยงระหวางจังหวัด
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 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรท่ี 3 เปนจํานวน 200 และ 62 

โครงการ ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอาง

เก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ัง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดท้ังการขาดแคลน

น้ําและน้ําทวม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ - - - - - -

ขนาดกลาง 2 607.9251 2 740.0000 4 1,347.9251

ขนาดเล็ก 152 2,732.6098 60 1,017.0300 212 3,749.6398

รวม 154 3,340.5349 62 1,757.0300 216 5,097.5649

รวม 1 9,700.0000 - - 1 9,700.0000

โครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงขายเชื่อมโยงระหวางจังหวัด

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรที่ 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)

 
 

ตารางท่ี 4-3 โครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงขายเชื่อมโยงระหวางจังหวัด 

จังหวัด รายละเอียด

โครงการชลประทานพิษณุโลก - - 9,700.0000       พิษณุโลก คลองสงน้ําและอาคารประกอบ

ฝงซาย ระยะที่ 2 - - - พิจิตร -

ตารางที� 4-3 โครงการพัฒนาชลประทานที�มีลักษณะโครงข่ายเชื�อมโยงระหว่างจังหวัด

ชื�อโครงการ ลักษณะโครงการ พื�นที�ชลประทาน วงเงิน(ล้านบาท)
โครงข่ายจังหวัด
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     รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร  
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร  

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบานวังจิก วังจิก โพธิ์ประทับชาง พิจิตร - 4.10 2559 2563 257.9251

2 โครงการประตูระบายน้ําโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ไผทาโพธิ์ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร - 3.15 2563 2565 350.0000

3 โครงการประตูระบายน้ําทาแห  กําแพงดิน สามงาม พิจิตร - 12.60 2562 2564 440.0000

4 โครงการปรับปรุงลําน้ํายมจังหวัดพิจิตร-นครสวรรค โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร - - 2565 2567 300.0000

รวม -             19.85 1,347.9251     

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ป กอสราง
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ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร  

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

1 อาคารระบายน้ําพรอมดาดคอนกรีต ทรบ .หอไกร หอไกร บางมูลนาก - - 2562 2562 35.0000

2 ปรับปรุงประตูระบายน้ําบานบุง บานบุง เมือง - - 2564 2564 50.0000

3 ปรับปรุงทอระบายน้ําคลองบุษบงคใตและอาคารประกอบ ในเขต,ภูมิ บางมูลนาก - - 2564 2564 50.0000

4 ปรับปรุงระบบสงน้ําประตูระบายน้ําวังงิ้ว 1 แหง วังงิ้ว ดงเจริญ - - 2564 2564 35.0000

5 ปรับปรุงทอระบายน้ําคลองบุษบงคเหนือและอาคารประกอบ ในเขต,ภูมิ บางมูลนาก - - 2565 2565 50.0000

6 อาคารปองกันการกัดเซาะตลิ่งดานทายอาคาร ทรบ .หวยเกตุ งิ้วราย ตะพานหิน - - 2566 2566 50.0000

7 ปรับปรุงคลองบางไผพรอมอาคารประกอบ บางไผ บางมูลนาก - - 2567 2567 20.0000

8 ปรับปรุงทอระบายน้ําคลองทาหลวง 1 แหง ทาหลวง เมือง - - 2568 2568 120.0000

9

กอสรางทอลอดถนน 4 แหง                                                                                        

1. คลอง PR-82.0L (C.65) กม.2+500,

2. คลอง PR-83.9L (C.66) กม.2+060,

3. คลอง DR.13-27R-6R กม.0+600 และ

4. คลอง DR.13-27R กม.7+190

ไผขวาง,    

คลองคะเชนทร,

โพทะเล,วัดขวาง

เมือง, โพทะเล 3,000 - 2562 2562 4.0000

10 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-95.5L-18.1R (C.72) กม.11+520 - กม.12+990 1 สาย วังหวา ตะพานหิน 3,200 - 2562 2562 7.0000

11 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR.-81.2 L (C.64) 1 สาย ยานยาว เมือง 4,800 - 2562 2562 15.0000

12 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR.-79.9R -38.8R (C.49) 1 สาย วังสําโรง ตะพานหิน 5,000 - 2562 2562 12.0000

13 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DR.3 ปากทาง เมือง - - 2562 2562 5.0000

14 กอสรางทอลอดคลองสงน้ํา PR-79.9R-39.2R (C.51) กม.0+430
 วังสําโรง
 โพธิ์ประทับชาง - - 2563 2563 3.0000

15 กอสรางทอลอดคลองสงน้ํา PR-79.9R-75.1R (C.61) กม.3+082 ทาบัว โพทะเล - - 2563 2563 3.0000

16 กอสรางทอลอดคลองสงน้ํา PR-95.5L-13.4L (C.71) กม.5+512 ดงปาคํา เมือง - - 2563 2563 3.0000

17 กอสรางทอลอดคลองสงน้ํา PR-95.5L-19.2L (C.75) กม.2+240 วังหวา ตะพานหิน - - 2563 2563 3.0000

18 กอสรางทอลอดคลองสงน้ํา PR.-79.9R-38.8R-1.8L (C.50) กม.3+452 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง - - 2563 2563 3.0000

19 กอสรางทอลอดถนน คลอง PR.79.9R-1.7L (C.41) กม.1+650,                     
 คลองคะเชนทร เมือง
 - - 2563 2563 1.0000

20 กอสรางทอลอดถนน คลอง DR.13-51R กม.8+380 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง - - 2563 2563 1.0000

21 กอสรางทอลอดถนน คลอง PR-79.9R-51.2R-2.4R (C.55) กม.1+430) บางลาย บึงนาราง - - 2563 2563 1.0000

22 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R-17.8R (C.45) 1 สาย เมืองเกา เมือง 1,500 - 2563 2563 15.0000

23 ปรับปรุงประตูระบายน้ําริมแมน้ํานาน DR.4 1 แหง ฆะมัง เมือง - - 2563 2563 7.0000

24 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R-65.1R (C.60) 1 สาย ทุงนอย โพทะเล 4,030 - 2563 2563 17.0000

25 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-95.5L (C.67) กม.22+00 - กม.25+745 1 สาย หวยเกตุ ตะพานหิน 2,500 - 2563 2563 15.0000

26 ปรับปรุงประตูระบายน้ําริมแมน้ํานาน DR.3 1 แหง ปากทาง เมือง - - 2564 2564 7.0000

27
ปรับปรุงระบบเครื่องกวานบานระบาย (Gear Motor) ของทรบ.ปากคลอง PR.-79.9R (C.40) พรอมระบบ

ควบคุม
ยานยาว เมือง - - 2564 2564 4.0000

28 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.6+300 - กม.7+500 คลองคะเชนทร เมือง 2,800 - 2564 2564 10.0000

29 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.7+500 - กม.8+700 คลองคะเชนทร เมือง 2,800 - 2564 2564 10.0000

30 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.8+700 - กม.9+900 คลองคะเชนทร เมือง 2,800 - 2564 2564 10.0000

31 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.9+900 - กม.11+500 คลองคะเชนทร เมือง 2,800 - 2564 2564 10.0000

32 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR.-79.9R (C.40) กม.37+080 - กม.38+700 1 สาย วังสําโรง ตะพานหิน 5,450 - 2564 2564 16.0000

33 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.40+840 - กม.46+010 วังสําโรง ตะพานหิน 4,600 - 2564 2564 10.0000

34 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.50+000 - กม.57+520 ทับหมัน ตะพานหิน 4,600 - 2564 2564 10.0000

โครงการ ปแลวเสร็จป กอสรางที่ ตําบล อําเภอ
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ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร  (ตอ) 

พืนที ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

35 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.58+150 - กม.62+150 วัดขวาง โพทะเล 4,600 - 2564 2564 10.0000

36 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R (C.40) กม.64+050 - กม.70+300 ทุงนอย โพทะเล 4,600 - 2564 2564 10.0000

37 งานดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา P.R.-95.5L-5.3L (C.69) ฆะมัง เมือง 1,450 - 2564 2564 15.0000

38 ปรับปรุงระบบเครื่องกวานบานระบาย (Gear Motor) ของทรบ.ปากคลอง PR.-95.5L (C.67) พรอมระบบ เมืองเกา เมือง - - 2564 2564 5.0000

39 ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา คลอง DR.-2-103L กม.0+100 วังจิก โพธิ์ประทับชาง - - 2564 2564 3.0000

40 ปรับปรุงทอลอดถนนคลอง PR.-95.5L (C.67) 1 แหง หวยเกตุ ตะพานหิน - - 2564 2564 10.0000

41 ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา คลอง DR.-2-98L กม.0+850 วังจิก โพธิ์ประทับชาง - - 2564 2564 3.0000

42 ปรับปรุงประตูระบายน้ําริมแมน้ํานาน DR.6 1 แหง บางไผ บางมูลนาก - - 2564 2564 7.0000

43 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-95.5L-18.1R(C.72) (ระยะที่ 4) คลองคุณ ตะพานหิน 3,000 - 2564 2564 10.0000

44 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-95.5L-19.2R (C.75) 1 สาย ดงปาคํา เมือง 3,000 - 2565 2565 16.5000

45 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R-4.1R (C.42) 1 สาย โรงชาง เมือง 2500 - 2565 2565 10.0000

46 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-79.9R-51.2R-2.4R (C.55) 1 สาย ทับหมัน,บางลาย ตะพานหิน,บึงนาราง 2620 - 2565 2565 26.0000

47 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR (C.1) (ระยะที่ 2) คลองคะเชนทร เมือง 3000 - 2566 2566 15.0000

48 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR-95.5L-18.1R (C.72) (ระยะที่ 6) คลองคูณ ตะพานหิน 3000 - 2566 2566 10.0000

49 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR.79.9R-51.2R (C.54) ทับหมัน ตะพานหิน 2909 - 2566 2566 15.0000

50 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา PR.79.9R-32.5R (C.67) เมืองเกา เมือง 3500 - 2566 2566 15.0000

51 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย PR-96.7L(ซ.ี76)กม.19+800 - 21+170 พรอมอาคารประกอบ วังหวา ตะพานหิน - - 2561 2561 12.0000

52 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย PR-96.7L(ซ.ี76) กม.19+800 - กม.21+170 พรอมอาคารประกอบ วังหวา ตะพานหิน - - 2561 2561 12.0000

53 ปรับปรุงคลองระบาย DR.7-4R พรอมอาคารประกอบ หอไกร บางมูลนาก - - 2562 2562 10.0000

54 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ ซ-ี84 (กม.0+020 ถึง 2+500) ทับหมัน ตะพานหิน 900 - 2562 2562 5.0000

55 ปรับปรุงคลองสงน้ํา ซี.89 พรอมอาคารประกอบ   (กม.0+000 ถึง กม.2+035) โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง 1000 - 2562 2562 7.7000

56 ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา DR7-1L พรอมอาคารประกอบ บางไผ,หอไกร บางมูลนาก - - 2563 2563 20.0000

57 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา และอาคารประกอบ  ซี-76 (กม.12+959 ถึง กม.19+800) ดงปาคํา เมือง - - 2563 2564 28.0000

58 ปรับปรุงอาคารอัดน้ํากลางคลองสงน้ํา 3 แหง ที่คลอง ซี.1 กม.172+320, ซ.ี101 กม.3+500 และ ซ.ี105 กม.2+
ทาบัว,บางคลาน

,ทาไม
โพทะเล ,ชุมแสง - - 2563 2563 7.0000

59 ปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลอง DR.8 พรอมอาคารประกอบ เนินมะกอก บางมูลนาก - - 2563 2563 50.0000

60 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DR.7 ยาว 24.050 กม. (กม.0+250 ถึง กม.24+300) พรอมอาคารประกอบ 
หอไกร,คลองคูณ

,วัดขวาง,ทุงนอย

บางมูลนาก,

ตะพานหิน

,โพทะเล

- - 2563 2564 100.0000

61 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ ซ-ี77 (กม.0+020 ถึง 2+220) ดงกลาง เมือง 800 - 2563 2563 4.5000

62 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ ซ-ี85 (กม.0+020 ถึง 0+670) ทับหมัน ตะพานหิน 250 - 2563 2563 1.5000

63 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา 4 แหง (ซ.ี76 กม.46+480, ซ.ี78 กม.7+300, ซ.ี78 กม.9+628 และ ซ.ี83 กม.1+480 เนินมะกอก บางมูลนาก 3800 - 2563 2563 5.0000

64 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา และอาคารประกอบ  ซี-76 (กม.0+020 ถึง กม.10+157) เมืองเกา เมือง 4000 - 2563 2564 20.0000

65 ปรับปรุงอาคารระบายน้ําทิ้ง คลอง ซี .98 กม.12+680 เนินมะกอก บางมูลนาก - - 2563 2563 2.0000

66 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DR.7 ยาว 24.084 กม. (กม.24+300 ถึง กม.48+384) พรอมอาคารประกอบ ดงกลาง,ดงปาคํา,วังหวา เมือง,ตะพานหิน - - 2564 2565 100.0000

67 ปองกันตลิ่งทายประตูระบายน้ําปากคลอง DR.7 หอไกร บางมูลนาก - - 2564 2564 35.0000

68 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DR.7-11L พรอมอาคารประกอบ คลองคูณ ตะพาหิน - - 2564 2564 15.0000

69 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา และอาคารประกอบ ซี.76 กม.21+180 ถึง กม.26+530 วังหวา ตะพานหิน - 2564 2565 26.0000

70 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา DR.9 ยาว 9.720 กม. (กม.0+000 ถึง กม.9+720) พรอมอาคารประกอบ 
บางคลาน,ทานั่ง

,ฆะมัง
โพทะเล ,ชุมแสง - - 2564 2564 30.0000

71 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา ซ.ี98 พรอมอาคารประกอบ (กม.0+020 ถึง กม.5+580) หอไกร,ทาบัว บางมูลนาก ,โพทะเล 1200 - 2564 2564 30.0000

72 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา และอาคารประกอบ  ซี-1 (กม.145+560 ถึง กม.160+120) ทาบัว โพทะเล - - 2564 2565 32.0000

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร  (ตอ) 
พืนที ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

73 ปรับปรุงระบบติดตั้ง Bulkhead Gate และอาคารประกอบประตูระบายน้ําปากคลอง DR.7 หอไกร บางมูลนาก - - 2564 2564 15.0000

74 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา และอาคารประกอบ  ซี-1 (กม.139+060 ถึง กม.145+560) ทาบัว โพทะเล - - 2565 2566 45.0000

75 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและอาคารประกอบ ซ-ี98 (กม.7+155 ถึง กม. 13+540) เนินมะกอก บางมูลนาก 8,000 - 2565 2565 30.0000

76 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย PR-96.7L(ซ.ี76) กม.36+220 ถึง กม.46+900 พรอมอาคารประกอบ บางไผ,หอไกร บางมูลนาก - - 2566 2567 40.0000

77 ปรับปรุงระบบสงน้ําคลอง P.R.-72.5R.-3.7R (C-38) สามงาม สามงาม 3,400 0.06 2568 2568 120.0000

78 ปรับปรุงระบบสงน้ําคลอง P.R.-72.5R.-5.1R (C-39) สามงาม สามงาม 340 0.00 2568 2568 12.0000

79 ปรับปรุงระบบสงน้ําคลอง P.R.-72.5R.-3.3L (C-37) ยานยาว เมืองพิจิตร 1,400 0.01 2568 2568 12.0000

80 ซอมแซมคอนกรีตดาดคลองสงน้ํา PR.-72.5R.-3.3L. (C-37) กม.0+030-3+220 ยานยาว เมืองพิจิตร - 0.01 2561 2561 3.0700

81 ขุดลอกตะกอนดินคลองสงน้ํา PR.-72.5R. (C-35) รังนก สามงาม - 0.02 2561 2561 0.4300

82 ขุดลอกตะกอนดินคลองสงน้ํา PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) สามงาม สามงาม - 0.01 2561 2561 0.5700

83 ซอมแซมคอนกรีตดาดคลองสงน้ํา PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) กม.1+400-2+900 สามงาม สามงาม - 0.01 2561 2561 4.4300

84
ซอมแซมคลองสงน้ํา (คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ทาบัว ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
คลองคูณ ตะพานหิน 9,000 - 2561 2561 2.2000

85
ซอมแซมเสริมคันคลองสงน้ํา ซ.ี76 ฝงซาย ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ที่ 1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ทาบัว ตําบลดงกลาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ดงกลาง เมือง - - 2561 2561 0.4500

86
ซอมแซมคอนกรีตดาดคลองสงน้ํา ซ.ี78 (ซอมเปนชวงฯ) ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ที่ 1 โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาทาบัว ตําบลดงกลาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ดงกลาง เมือง - - 2561 2561 3.7000

87
(1.191.298)  ซอมแซมอาคารบังคับน้ํา ในเขตฝายสงน้ําฯ ที่ 1 จํานวน 2 แหง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ทาบัว ตําบลดงปาคํา อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ดงปาคํา เมือง - - 2561 2561 1.4500

88
ซอมแซมคันคลองสงน้ํา ซ.ี78 ฝงซาย ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ที่ 1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทา

บัว ตําบลดงปาคํา อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ดงปาคํา เมือง - - 2561 2561 2.8000

89
ซอมแซมคลองสงน้ํา (คลองดาดคอนกรีต) จํานวน 3 สาย ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาทาบัว ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ทับหมัน ตะพานหิน 10,000 - 2561 2561 2.2000

90
ซอมแซมคันคลองสงน้ําซ.ี1 ฝงขวา กม.149+480 - กม.157+700 ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ทาบัว โพทะเล 7,000 - 2561 2561 2.5000

91
ซอมแซมคลองสงน้ํา(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ทาบัว ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ทาบัว โพทะเล - - 2561 2561 3.0000

92
ซอมแซมอาคารอัดน้ํากลางคลอง ซ.ี98 ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 (จํานวน 3 แหง) โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาทาบัว ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
เนินมะกอก บางมูลนาก 8,000 - 2561 2561 2.2000

93 ซอมแซมเครื่องกวานบานระบาย ในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูล เนินมะกอก บางมูลนาก - - 2561 2561 3.0000

94
ซอมแซมทรบ. 3 แหง ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ที่ 1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว ตําบลโพธิ์

ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง 2700 - 2561 2561 0.4000

95
ซอมแซมทอสงน้ําเขานา 20 แหง ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว 

ตําบลวังสําโรง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
วังสําโรง ตะพานหิน 5000 - 2561 2561 1.0000

96
ซอมแซมอาคารบังคับน้ํา 20 แหง ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว 

ตําบลวังสําโรง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
วังสําโรง ตะพานหิน 5000 - 2561 2561 1.0000

97
ซอมแซมคันคลองสงน้ํา ซ.ี1 ฝงขวา กม.118+000 - กม.124+601 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว 

ตําบลวังสําโรง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
วังสําโรง ตะพานหิน - - 2561 2561 2.1000

98
ขุดลอกคลองสงน้ํา (ดวยแรงคน) จํานวน 4 สาย ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ที่ 1 โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาทาบัว ตําบลวังหวา อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
วังหวา ตะพานหิน 6,600 - 2561 2561 0.6100

99
ซอมแซมทอลอดคลองสงน้ํา 2 แหง ในเขตฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว 

ตําบลวัดขวาง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
วัดขวาง โพทะเล 2,500 - 2561 2561 2.1500

100 ซอมแซมประตูระบายน้ําปากคลองระบายน้ํา DR.7 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว ตําบลหอไกร อําเภอ หอไกร บางมูลนาก - - 2561 2561 1.8000

101 ขุดลอกตะกอนดินคลองสงน้ํา PR.-70.5R. (C-34) กม.0+050-4+875 กําแพงดิน สามงาม - 2562 2562 0.5150

102 ขุดลอกตะกอนดินคลองสงน้ํา PR.-72.5R.3.7R. (C-38) กม.7+600-11+020 สามงาม สามงาม - 2562 2562 0.5100

103 ซอมแซมคอนกรีตดาดคลองสงน้ํา PR.-72.5R. (C-35) กม.12+120-14+020 รังนก สามงาม - 2562 2562 4.5470

104 ซอมแซมคอนกรีตดาดคลองสงน้ํา PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) กม.13+400-18+200 ยานยาว เมืองพิจิตร - 2562 2562 2.8670

105 ซอมแซมคันคลองสงน้ํา PR.72.5R. (C-35) ฝงซาย กม.12+000-16+000 รังนก สามงาม - 2562 2562 1.9200

106 ซอมแซมคันคลองสงน้ํา PR.72.5R.-3.7R. (C-38) ฝงซาย กม.5+500-7+600 สามงาม สามงาม - 2562 2562 2.0000

107 ซอมแซมคันคลองสงน้ํา PR.72.5R.-5.1R. (C-39) ฝงซาย กม.0+020-1+720 สามงาม สามงาม - 2562 2562 1.5800

108 บริหารการสงน้ํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว ตําบลบานนอย โพทะเล จังหวัดพิจิตร บานนอย โพทะเล - - 2561 2561 0.9500

109 บํารุงรักษาหัวงานและคลองสงน้ํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว ตําบลบานนอย อําเภอโพทะเล จังหวัด

  

บานนอย โพทะเล - - 2561 2561 2.3608

110 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองระบายน้ํา DR.2-145L. กําแพงดิน สามงาม - 0.04 2561 2561 0.2000

111
ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง คลองระบายน้ํา DR.7 กม.15+000-กม.24+000 และ กม.32+000-กม.

48+000 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
ทุงนอย โพทะเล - - 2561 2561 2.6000

112 อาคารบังคับน้ําคลองหวยนอย (คลองคต)  (แผนพัฒนาระดับภาค) บึงบัว วชิรบารมี - 0.03 2561 2561 16.0000

ป กอสราง ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
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(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

113 อาคารบังคับน้ําคลองรุณ (ระยะที่ 2)  พรอมระบบสงน้ํา (แผนพัฒนาระดับภาค) ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง 1,500 0.03 2561 2561 30.0000

114 อาคารบังคับน้ําคลองวังยาว สากเหล็ก สากเหล็ก - 0.03 2561 2561 15.0000

115 อาคารบังคับน้ําคลองสะแก-ปาหวายพรอมระบบสงน้ํา หนองปลาไหล วังทรายพูน 1,200 0.03 2562 2562 25.0000

116 อาคารบังคับน้ําคลองระนาม สากเหล็ก สากเหล็ก - 0.03 2562 2562 20.0000

117 อาคารบังคับน้ําบานเนินตาล  ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง - 0.03 2562 2562 15.0000

118 อาคารบังคับน้ําบานโรงวัว  พรอมระบบสงน้ํา ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง - 0.03 2562 2562 15.0000

119 ทอระบายน้ําคลองสายพระงาม เขาทราย ทับคลอ - 0.03 2563 2563 25.0000

120 อาคารบังคับน้ําคลองไทรยอย-บุงมะกูด วังทรายพูน วังทรายพูน - 0.03 2563 2563 25.0000

121 อาคารบังคับน้ําคลองวังหัวควาย วังทรายพูน วังทรายพูน - 1 2563 2563 20.0000

122 อาคารบังคับน้ําคลองวังแสง วังทรายพูน วังทรายพูน - 0.03 2564 2564 20.0000

123 อาคารบังคับน้ําคลองคตพรอมระบบสงน้ํา (ชวงที่ 3) หนองปลอง วังทรายพูน - 0.03 2564 2564 25.0000

124 อาคารบังคับน้ําคลองเจริญ พรอมระบบสงน้ํา หนองโสน สามงาม - 0.03 2564 2564 25.0000

125 อาคารบังคับน้ําบานเขาเขต พรอมอาคารประกอบ หนองพระ วังทรายพูน - 0.03 2564 2564 15.0000

126 ฝายคลองวังหิน พรอมระบบสงน้ํา หนองปลาไหล วังทรายพูน 600 0.03 2564 2564 12.0000

127 อาคารบังคับน้ําปากคลองหนองบัว เนินปอ สามงาม - 0.03 2565 2565 15.6000

128 อาคารบังคับน้ําคลองตาสี     ปามะคาบ เมือง - 0.03 2565 2565 12.0000

129 อาคารบังคับน้ําคลองทาเยี่ยม พรอมระบบสงน้ํา ทาเยี่ยม สากเหล็ก - 0.03 2565 2565 25.0000

130 อาคารบังคับน้ํามะคาโคง พรอมระบบสงน้ํา แหลมรัง บึงนาราง - 0.03 2565 2565 15.0000

131 อาคารบังคับน้ําบานทุงใหญ ทุงใหญ โพธิ์ประทับชาง - 0.03 2566 2566 15.0000

132 อาคารน้ําคลองหนองปลาไหลพรอมระบบสงน้ํา หนองปลาไหล วังทรายพูน - 0.03 2566 2566 15.0000

133 ฝายทายอางหนองในดง บางลาย บึงนาราง - 0.03 2567 2567 12.7000

134 ฝายกักน้ําในคลองบอระเพ็ด  6  แหง 
(แยกชื่อโครงการเปน 6 แหง) วังงิ้ว ดงเจริญ - 0.03 2567 2567 15.0000

135 อาคารบังคับน้ําคลองรองกอก เขาทราย บางมูลนาก - 0.03 2567 2567 15.0000

136 อาคารบังคับน้ําบานเนินยาว หัวดง เมือง - 0.03 2567 2567 15.0000

137 ทอระบายน้ําคลองสายยางรุง พรอมอาคารประกอบ  
(ติดปญหาที่ดิน) เขาเจ็ดลูก ทับคลอ - 0.03 2568 2568 15.0000

138 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหัวดง(3) หัวดง เมือง - - 2562 2562 50.0000

139 โครงการทอระบายน้ําบานวังทับยา (คลอง C1-บึงสีไฟ) พรอมระบบสงน้ํา โรงชาง เมือง - 12 2562 2562 30.0000

140 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนาบานพญาวัง (2) ทายน้ํา โพทะเล - - 2562 2562 36.5000

141 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหาดแตงโม (2) งิ้วราย ตะพานหิน - - 2562 2562 30.0000

142 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานคลองหนองดง บางลาย บึงนาราง - - 2562 2562 35.0000

143 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองกอไผ เนินมะกอก บางมูลนาก - - 2563 2563 120.0000

144 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานยานยาว รังนก สามงาม - - 2563 2563 30.0000

145 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหัววัง (ยกเลิก) บางคลาน โพทะเล - - 2563 2563 30.0000

146 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหัวดงเหนือ หัวดง เมือง - - 2564 2564 50.0000

147 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานไผทาโพธิ์ใต ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง - - 2564 2564 35.0000

148 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานคลองพันจอ(2) กําแพงดิน สามงาม - - 2564 2564 35.0000

149 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานวังกรางใต เนินมะกอก บางมูลนาก - - 2566 2566 25.0000

150 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองพยอม หนองพยอม ตะพานหิน - - 2566 2566 25.0000

151 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานคลองเกตุ งิ้วราย ตะพานหิน - - 2567 2567 27.5000

152 แกมลิงบึงวัดปาพรอมอาคารประกอบ ทานั่ง โพทะเล - 2.56 2561 2561 43.7400

ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จที่ โครงการ
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153 แกมลิงบึงสรรพงายพรอมอาคารประกอบ ทาบัว โพทะเล - 2.50 2562 2562 50.0000

154 ทอระบายน้ําคลองอายดวน กําแพงดิน สามงาม - 0.00 2562 2562 35.0000

155 ทอระบายน้ําบานบุง-ฆะมัง ฆะมัง เมือง - 0.00 2562 2562 90.0000

156 แกมลิงบึงสนุน ระยะที่ 3 ทุงนอย โพทะเล - 0.24 2562 2562 10.0000

157 ทอระบายน้ําศาลาลายพรอมอาคารประกอบ วังงิ้วใต ดงเจริญ - 0.00 2563 2563 30.0000

158 แกมลิงคลองลํามณีพรอมอาคารประกอบ วังทับไทร สากเหล็ก - 0.00 2563 2563 35.0000

159 แกมลิงบึงคูณ พรอมอาคารประกอบ หวยแกว บึงนาราง - 3.00 2563 2563 98.0000

160 แกมลิงเตาขนมจีนพรอมอาคารประกอบ ฆะมัง เมือง - 0.73 2563 2563 15.0000

161 เขื่อนปองกันตลิ่งหนองหันตรา บานบุง เมือง - 0.00 2563 2563 50.0000

162 แกมลิงบึงสรรพคุณพรอมอาคารประกอบ ทายน้ํา โพทะเล - 0.64 2564 2564 12.0000

163 ระบบเก็บกักน้ําพรอมอาคารประกอบคลองวังแดง เขาทราย ทับคลอ - 0.47 2564 2564 30.0000

164 ทอระบายน้ําบานเสือเหลือง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง - 0.00 2564 2564 15.0000

165 ทอระบายน้ําคลองหนองคลา-รังนก บานไผใหญ หนองโสน สามงาม - 0.00 2564 2564 20.0000

166 ทอระบายน้ําคลองตาพันพรอมอาคารประกอบ หนองโสน สามงาม - 0.00 2564 2564 25.0000

167 ทอระบายน้ําคลองหนองขานาง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง - 0.00 2564 2564 15.0000

168 แกมลิงหนองจิก บางลาย บึงนาราง - 0.22 2564 2564 30.0000

169 แกมลิงหนองเล็ก พรอมอาคารประกอบ สามงาม สามงาม - 2565 2565 5.0000

170 แกมลิงหนองอายรอบใหญ พรอมอาคารประกอบ สามงาม สามงาม - 0.56 2565 2565 15.0000

171 แกมลิงบึงคา พรอมอาคารประกอบ ทายน้ํา โพทะเล - 0.45 2565 2565 10.0000

172 ทอระบายน้ําบานชุมชนรายชะโด สามงาม สามงาม - 2565 2565 7.0000

173 แกมลิงคลองโอพาส พรอมอาคารประกอบ บางคลาน โพทะเล - 0.20 2565 2565 25.0000

174 ทอระบายน้ําคลองรังนก คลองวังทา-บรเพ รังนก สามงาม - 0.00 2565 2565 5.0000

175 ทอระบายน้ําคลองหวยนอย บานนา วชิรบารมี - 0.00 2565 2565 15.0000

176 แกมลิงหนองรีหนองทรายพรอมอาคารประกอบ บางลาย บึงนาราง - 0.78 2565 2565 20.0000

177 แกมลิงบึงไทรพรอมอาคารประกอบ ทาบัว โพทะเล - 0.28 2565 2565 10.0000

178 ทอระบายน้ําบานสระประทุม บึงบัว วชิรบารมี - 0.00 2565 2565 5.0000

179 ทอระบายน้ําคลองหนองคลา-รังนก บานหนองโสน หนองโสน สามงาม - 0.00 2565 2565 10.0000

180 คันกั้นน้ําแมน้ํานาน ตําบลหัวดง หัวดง เมือง - 0.00 2565 2565 10.0000

181 แกมลิงหนองไดจิกเล็ก ฆะมัง เมือง - 0.70 2565 2565 10.0000

182 แกมลิงคลองหนองตาพลอย วังทรายพูน วังทรายพูน - 0.06 2565 2565 5.0000

183 ทอระบายน้ําคลองหวยหลัว วังตะกู บางมูลนาก - 0.00 2565 2565 5.0000

184 ทอระบายน้ําคลองลานโก-หนองหวาย หวยแกว บึงนาราง - 0.00 2565 2565 5.0000

185 แกมลิงหนองพิงพรอมอาคารประกอบ บานนอย โพทะเล - 0.80 2566 2566 20.0000

186 แกมลิงหนองอายรอบใหญ สามงาม สามงาม - 0.56 2566 2566 8.0000

187 แกมลิงหนองตาแปนพรอมอาคารประกอบ ฆะมัง เมือง - 3.17 2567 2567 10.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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188 แกมลิงหนองกระทุมพรอมอาคารประกอบ หนองพยอม ตะพานหิน - 0.12 2567 2567 10.0000

189 แกมลิงบึงกองทองพรอมอาคารประกอบ ทับหมัน ตะพานหิน - 2.56 2567 2567 10.0000

190 แกมลิงหนองบึงชางพรอมอาคารประกอบ ปากทาง เมือง - 0.52 2567 2567 10.0000

191 แกมลิงหนองฝา พรอมอาคารประกอบ บางไผ บางมูลนาก - 0.78 2563 2563 15.0000

192 สถานีสูบน้ําคลองระบายน้ํา D.R.2-129L. สามงาม สามงาม - 0.00 2564 2564 15.0000

193 แกมลิงหนองหมอแกงพรอมอาคารประกอบ ทับหมัน ตะพานหิน - 0.11 2564 2564 3.6000

194 แกมลิงหนองอีดําพรอมอาคารประกอบ เมืองเกา เมือง - 0.06 2564 2564 2.2500

195 แกมลิงหนองไตยาวพรอมอาคารประกอบ วังสําโรง ตะพานหิน - 0.10 2564 2564 3.2000

196 แกมลิงหนองนอยพรอมอาคารประกอบ วัดขวาง โพทะเล - 0.10 2564 2564 3.2000

197 แกมลิงหนองศาลาพรอมอาคารประกอบ โรงชาง เมือง - 0.13 2564 2564 4.8000

198 แกมลิงหนองออพรอมอาคารประกอบ วังสําโรง ตะพานหิน - 0.07 2564 2564 2.2400

199 แกมลิงหนองเหล็กไหมพรอมอาคารประกอบ เมืองเกา เมือง - 0.06 2564 2564 2.0000

200 แกมลิงบึงหนองแหน พรอมอาคารประกอบ บางคลาน โพทะเล - 0.36 2564 2564 15.0000

201 แกมลิงหนองกุม พรอมอาคารประกอบ วัดขวาง โพทะเล - 0.25 2564 2564 10.0000

202 แกมลิงบึงทับหมัน พรอมอาคารประกอบ ทับหมัน ตะพานหิน - 0.95 2564 2564 30.0000

203 แกมลิงบึงกองทอง พรอมอาคารประกอบ ทับหมัน,วัดขวาง ตะพานหิน - 1.38 2564 2564 20.0000

204 แกมลิงลําไดดีบุก พรอมอาคารประกอบ บางไผ บางมูลนาก - 0.55 2564 2564 7.0000

205 สถานีสูบน้ําคลองระบายน้ํา D.R.2-138L. กําแพงดิน สามงาม - 0.00 2565 2565 15.0000

206 แกมลิงหนองกรดพรอมอาคารประกอบ วัดขวาง โพมะเล - 0.04 2565 2565 1.5000

207 แกลมลิงหนองชําเราพรอมอาคารประกอบ โพทะเล โพทะเล - 0.03 2565 2565 1.5000

208 แกมลิงหนองยายศรีพรอมอาคารประกอบ โพทะเล โพทะเล - 0.07 2565 2565 2.5000

209 แกมลิงหนองนกพรอมอาคารประกอบ โพทะเล โพทะเล - 0.03 2566 2566 1.5000

210 สถานีสูบน้ําคลองระบายน้ํา D.R.2-145L. กําแพงดิน สามงาม - 0.00 2567 2567 15.0000

211 สถานีสูบน้ําคลองระบายน้ํา D.R.2-103L.-0R. รังนก สามงาม - 0.00 2568 2568 48.0000

212 แกมลิงหนองหัวลิง หนองปลอง วังทรายพูน - 1.25 2566 2566 20.0000

รวม 168,249.00 41.34 3,749.6398

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง ปแลวเสร็จ
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บทที ่5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนท่ี2,700,160 ไร  เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,360,907 ไร หรือประมาณรอยละ 87 ของพ้ืนท่ี

จังหวัด โดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทานแลว 435,079 ไร หรือประมาณรอยละ 18.42 

ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 216 โครงการ  เปนโครงการขนาดกลาง 4 โครงการ และขนาดเล็ก 212 

โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงขายเชื่อมโยงระหวางจังหวัด 1 โครงการ หากดําเนินการ

แลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 59.90 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทาน

เพ่ิมข้ึน 168,249 ไร รวมเปน 603,328 ไร ใชวงเงินรวม  4,797.5651 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะ

ดําเนินการไดดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 183 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 3 โครงการและขนาดเล็ก 

180 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 51.90 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชลประทาน 150,700 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 3,990.8651 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 34 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ, ขนาดเล็ก 

32 โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงขายเชื่อมโยงระหวางจังหวัด 1 โครงการ หากกอสราง

แลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 8 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 17,549 ไร ใชเงิน

งบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 806.7000 ลานบาท 

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

 จังหวัดพิจิตรยังไมมีแผนดําเนินโครงการตามแผนระยะยาว  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดพิจิตร  

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

2,700,160 2,360,907 435,079 168,249 603,328

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจุบัน

 

 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 5 

จังหวัดพิจิตร                                                                                                                                                                              บทสรุปและขอเสนอแนะ 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

5-2 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนท่ีสําหรับบางโครงการท่ีมีพ้ืนท่ี

ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง

การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน

เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนให

เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายท่ี

ไดวางไวเปนสําคัญ 
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