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ค ำน ำ 

 กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำลุ่มน  ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภำค และกำรปรับปรุง
แผนงำนระยะปำนกลำง (MTEF) เป็นกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน      
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทำน (นำยทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในกำรประชุมผู้บริหำรกรม
ชลประทำน เมื่อวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภำยใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำ
แผนงำนและงบประมำณทั งระบบ ซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะผลักดันให้กระบวนกำรพัฒนำแหล่งน  ำของกรมชลประทำนมี
แนวทำงท่ีชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ นโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และแผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นกำรวำงแผนกำร
พัฒนำในระดับจังหวัด ทั งโครงกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยวิเครำะห์ปัญหำเชิงพื นที่ (Area base) 
และพิจำรณำศักยภำพตั งแต่ระดับลุ่มน  ำย่อยขึ นมำ เพ่ือให้เห็นศักยภำพกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง แล้วจัดท ำเป็น
ฐำนข้อมูลแผนงำนโครงกำร ต่อไป 
 ส ำหรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนนั น ในขั นตอนกำรรวบรวมแผนงำน/โครงกำร ใช้จำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ 
ฐำนข้อมูลกรอบกำรพัฒนำพื นที่ชลประทำน 60 ล้ำนไร่ ฐำนข้อมูลโครงกำรตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน  ำ ฐำนข้อมูลโครงกำรตำมผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ทั งรำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) รำยงำน
วำงโครงกำร (PR) และรำยงำนกำรวำงโครงกำรเบื องต้น (RR) ฐำนข้อมูลแผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงบประมำณ
รำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทำน 
และฐำนข้อมูลแผนงำนโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กทั่วประเทศ  จำกนั นจึงท ำกำรทบทวน ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ต ำแหน่งที่ตั ง ควำมซ  ำซ้อน สถำนภำพโครงกำร ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร ควำมสอดคล้องกับปัญหำที่
เกิดขึ นทั งกำรขำดแคลนน  ำ อุทกภัย และคุณภำพน  ำ เป็นต้น  และท ำกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร โดย
พิจำรณำจำก นโยบำยในระดับต่ำงๆ ข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำ ควำมต้องกำรของรำษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท ำเป็น
แผนงำนกำรพัฒนำโครงกำร โดยแบ่งเป็นแผนงำนระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงำนระยะกลำง       
(พ.ศ.2565 – พ.ศ.2570) แผนงำนระยะยำว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำลุ่มน  ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภำค และกำรปรับปรุงแผนงำนระยะปำนกลำง (MTEF) ใช้เวลำ 6 เดือน (มีนำคม - สิงหำคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทำนตั งใจจะให้แผนแม่บทกำรพัฒนำลุ่มน  ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภำค    
ที่จัดท ำขึ นนี  เป็นเครื่องมือส ำหรับหน่วยงำนในระดับส ำนัก และโครงกำรชลประทำนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทำงใน
กำรวำงแผนกำรพัฒนำด้ำนกำรชลประทำนให้เดินไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศ ระหว่างเส้นรุ้งที่  15 องศา 50 ลิปดา 36 พิลิปดาเหนือ และเส้นแวง
ที ่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 พิลิปดาตะวันออก จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์      
(AGRI MAP ONLINE) มีพ้ืนที่ 10,823,121 ไร่ หรือประมาณ 17,317 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
จังหวัดประมาณร้อยละ 89  มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา มีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 1.35 สูงกว่าระดับน้้า      

ทะเลปานกลาง 116.2 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ระยะทาง
ประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,408 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,255,000 ไร่ คิดเป็น             

ร้อยละ 3.19 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 1 ประเทศ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ    ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน และ จังหวัดล้าปาง 
- ทิศใต ้   ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดอุทัยธานี 
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสภาพพม่า มีชายแดนยาว  535 กิโลเมตร 

 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดตากประกอบด้วยป่าไม้และเทือกเขาสูง มีพ้ืนที่ราบส้าหรับเกษตรกรน้อย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งตะวันตกของแม่น้้าปิงเป็นทิวเขาถนนธงชัยสูงสลับซับซ้อน จังหวัดตากได้แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ 
 1. ด้านตะวันออก ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองตาก อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอสามเงา และอ้าเภอ
วังเจ้า มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 5,692368 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของพ้ืนทีท่ั้งจังหวัด 

ลักษณะภูมประเทศด้านตะวันออกนี้ประกอบด้วย ภูเขาสูงประมาณ ร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่ง 

และป่าเบญจพรรณ 
 2. ด้านตะวันตก ประกอบด้วย 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด อ้าเภอท่าสองยาง อ้าเภอพบ
พระ และอ้าเภออุ้มผาง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,696,231 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของ
พ้ืนที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงประมาณ ร้อยละ 80 ปกคลุมด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดิบและป่าสน 
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1.2 สภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัด มีภูเขาล้อมรอบจึงท้าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่ม
ในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก 
 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสยัค่ารายปี ค่าเฉลีย่รายปี

 อณุหภูมอิากาศ  องศาเซลเซียส 23.3 - 31.4 27.6

 ความชืน้สัมพทัธ์  เปอร์เซ็นต์ 51.0 - 82.0 68.5

 ความเร็วลมผิวพืน้  กโิลเมตรต่อชัว่โมง 0.4 - 2.8 1.6

 อตัราการระเหย  มลิลิเมตร 99.2 - 2273 1,758

 ปริมาณฝน  มลิลิเมตร 3.5 – 224.6 1,063.8
 

 

1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดตาก  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10,823,121 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าสาละวิน ลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าวัง ลุ่มน้้า
ยม และลุ่มน้้ากลอง  ดังแสดงในรูปที่ 1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มี
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,247,352 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 21 ของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 9  ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 
1-2 และรูปที่ 1-2 
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ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดตาก  
 
 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่า 8,037,498 74.26 

พืชไร่ 1,010,159 9.33 

ไร่หมุนเวียน 729,541 6.74 

พ้ืนที่นา 314,660 2.9 

พ้ืนที่น้้า 197,647 1.82 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 187,548 1.73 

ไม้ยืนต้น 95,018 0.87 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 92,176 0.85 

ไม้ผล 79,086 0.73 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 58,718 0.54 

พืชสวน 18,848 0.17 

พ้ืนที่ลุ่ม 1,868 0.01 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 313 0 

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 40 0 
 
 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าย่อย จังหวัดตาก 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดตาก (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ลาดชันสูงมีเนื้อทีร่้อยละ 63.24 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดตาก 
 

ประเภท พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ

ดินในพืน้ทีล่าดชันสูง 6,845,003 63.24

ดินในพืน้ทีด่อนในเขตดินแห้ง 2,843,753 26.27

กลุ่มชุดดินผสม 500,986 4.62

พืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด 486,308 4.49

ดินในพืน้ทีร่าบลุ่ม 147,070 1.35
 

ที่มา : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตาก มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 147,828 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 63,660 
ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 644,267 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดตาก เมื่อท้าการ
ค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี 
พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดตากมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 52 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 
ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเป็น 980,000 คน รายละเอียดแสดงในตารางที ่1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดตาก 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 644,267 

2565 715,494 
2570 794,595 
2575 882,442 

2580 (อนาคต 20 ปี) 980,000 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดตาก (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตาก (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 47,523 ล้านบาท อยู่ในล้าดับที่ 49 ของ
ประเทศ และล้าดับที่ 9 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 76.20 และภาคเกษตรร้อยละ 
23.80  โดยมีรายได้เฉลี่ย  16,509.00 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตาก มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด  147,828  ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร  
63,660 ครัวเรือน หรือร้อยละ 43.06 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดตาก ดัง
แสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 428 409 414 
ข้าวนาปรัง 554 447 550 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 669 646 674 
มันส้าปะหลัง 3,609 3,345 3,432 
อ้อย 11,140 8,860 9,500 
ยางพารา 142 148 155 
ปาล์มน้้ามัน 950 1063 1146 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดตากมีลุ่มน ้าหลักครอบคลุม 5 ลุ่มน ้า ดังนี  
 1. ลุ่มน ้าวัง  
 เป็นลุ่มน ้าที่ครอบคลุมพื นที่จังหวัดตากและจังหวัดล้าปาง รวมพื นที่ 10,794 ตารางกิโลเมตร ความยาว 460 

กิโลเมตร  โดยมีลุ่มน ้าย่อยครอบคลุมท้องที่ในจังหวัดตากในต้าบลยกกระบัตร  ต้าบลวังจันทร์ อ้าเภอสามเงา ต้าบล
แม่สลิด ต้าบลตากออก อ้าเภอบ้านตาก มีล้าน ้าส้าคัญในท้องที่จังหวัดตากที่อยู่ในลุ่มน ้ามีดังนี  ห้วยแม่ระวาน ความ
ยาว 37 กิโลเมตร ห้วยแม่สลิด ความยาว 61 กิโลเมตร 
 2. ลุ่มน ้าปิง  
 เป็นลุ่มน ้าที่ครอบคลุมพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน ตาก ก้าแพงเพชร และนครสวรรค์ รวมพื นที่ลุ่มน ้า 

34,856 ตารางกิโลเมตร ความยาว 740 ตารางกิโลเมตร โดยมีลุ่มน ้าย่อยที่ครอบคลุมจังหวีดตาก ดังนี  
 ลุ่มน ้าสาขาน ้าปิงส่วนที่ 4 พื นที่ครอบคลุม 3,036 ตารางกิโลเมตร ห้วยส้าคัญ ได้แก่ ห้วยตาก ความยาว     

29 กิโลเมตร ห้วยปะแหนะ ความยาว 19 กิโลเมตร ห้วยทราย ความยาว 18 กิโลเมตร คลองประดาง ความยาว     

30 กิโลเมตร คลองสบยม ความยาว 13 กิโลเมตร  
 ลุ่มน ้าสาขาห้วยแม่ท้อ พื นที่ครอบคลุม 647 กิโลเมตร มีล้าน ้า/ห้วยส้าคัญ ได้แก่ ห้วยปางอ้าความยาว      

11 กิโลเมตร ห้วยแม่อุมยวม ความยาว 18 กิโลเมตร ห้วยลานสาง ความยาว 6 กิโลเมตร ห้วยตาล ความยาว           

6 กิโลเมตร ห้วยนึ่ง ความยาว 7 กิโลเมตร  
 ลุ่มน ้าสาขาคลองวังเจ้า พื นที่ครอบคลุม 640 ตารางกิโลเมตรมีล้าห้วย/ห้วยส้าคัญ ได้แก่ คลองแม่ยะมา 

ความยาว 29 กิดลเมตร คลองข้าวเจ้า ความยาว 14 กิโลเมตร  
 ลุ่มน ้าสาขาคลองแม่ระกา พื นที่ครอบคลุม 888 ตารางกิโลเมตร มีล้าห้วย/ห้วยส้าคัญ ได้แก่ คลองขะยาง 

ความยาว 37 กิโลเมตร คลองสมอโคน ความยาว 12 กิโลเมตร  
 ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงส่วนที่ 3 อยู่ในเขตต้าบลบ้านนา อ้าเภอสามเงา 
 ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่ตื่น อยู่ในเขตต้าบลบ้านนา อ้าเภอสามเงา ต้าบลสามหมื่น อ้าเภอแม่ระมาด 
  3. ลุ่มน ้าสาละวิน  
 เป็นลุ่มน ้าที่ครอบคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก รวมพื นที่ลุ่มน ้า 17,920 ตารางกิโลเมตร ความยาว 

120 กิโลเมตร โดยมีลุ่มน ้าย่อยที่ครอบคลุมจังหวัดตาก ดังนี  
 ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง เป็นลุ่มน ้าอยู่เหนือสุดของอ้าเภอท่าสองยาง โดยลุ่มน ้าย่อยห้วยต่างๆ น ้าจะไหลลงแม่น ้า
ยวมแม่น ้าเมย และลุ่มน ้าสาละวิน ความยาวของแม่น ้ายวมตอนล่าง 140 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่ประมาณ         

108 ตารางกิโลเมตร 
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 ลุ่มน ้าแม่เงา ต้าบลแม่สอง ต้าบลแม่วะหลวง อ้าเภอท่าสองยาง ความยาว 65 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่
ประมาณ 274 ตารางกิโลเมตร 
 ลุ่มน ้าเมยตอนล่าง อยู่ในพื นที่ต้าบลสามหมื่น ต้าบลขะเนจื อ ต้าบลพระธาตุ ต้าบลแม่ระมาด ต้าบลแม่จะเรา 

อ้าเภอแม่ระมาด และต้าบลแม่วะหลวง ต้าบลท่าสองยาง ต้าบลแม่สอง ต้าบลแม่อุสุ ต้าบลแม่ต้าน ต้าบลแม่หละ 

อ้าเภอท่าสองยาง ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 2,021 ตารางกิโลเมตร ความยาว 225 กิโลเมตร 
 ลุ่มน ้าห้วยแม่ละเมา อยู่ในพื นที่ต้าบลคีรีราษฎร์ อ้าเภอพบพระ ต้าบลพะวอ ต้าบลด่านแม่ละเมา ต้าบล     

แม่กาษา อ้าเภอแม่สอด ต้าบลแม่จะเรา อ้าเภอแม่ระมาด ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 1,485 ตารางกิโลเมตร ความยาว 

65 กิโลเมตร 
 ลุ่มน ้าเมยตอนบน อยู่ในพื นที่ต้าบลวาเล่ย์ ต้าบลพบพระ ต้าบลรวมไทยพัฒนา ต้าบลช่องแคบ ต้าบล          

คีรีราษฏร์ อ้าเภอพบพระ ต้าบลมหาวัน ต้าบลแม่กุ ต้าบลพระธาตุผาแดง ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด ครอบคลุม
พื นที่ประมาณ 1,005 ตารางกิโลเมตร ความยาว 120 กิโลเมตร 
 4. ลุ่มน ้าแม่กลอง 
 เป็นลุ่มน ้าที่มีต้นน ้าล้าธารอยู่ในเขตอ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีลุ่มน ้าสาขาดังนี  
 ลุ่มน ้าห้วยแม่จัน อยู่ในพื นท่ีต้าบลแม่จัน อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีล้าห้วยที่ส้าคัญคือ ล้าห้วยกล้อทอ ซึ่ง
เป็นต้นน ้าของน ้าตกทีลอซู และห้วยแม่จัน ครอบคลุมพื นที่ 854 ตารางกิโลเมตร 
 ลุ่มน ้าแควใหญ่ตอนบน อยู่ในพื นที่ต้าบลแม่กลอง ต้าบลโมโกร ต้าบลหนองหลวง ต้าบลอุ้มผาง อ้าเภอ     

อุ้มผาง  ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 4,921 ตารางกิโลเมตร 
 ลุ่มน ้าแม่ละมุ้ง อยู่ในพื นที่ต้าบลแม่ละมุ้ง อ้าเภออุ้มผาง มีล้าห้วยส้าคัญคือ ห้วยแม่กลอง ครอบคลุมพื นที่
ประมาณ 682 ตารางกิโลเมตร 
 5. ลุ่มน ้ายม 
 เป็นลุ่มน ้าที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย แต่มีลุ่มน ้าย่อยบางส่วน อยู่ในเขตจังหวัดตาก บริเวณรอยต่อกับจังหวัด
สุโขทัย โดยมีลุ่มน ้าสาขา คือ ลุ่มน ้าร้าพัน พื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดตาก บางส่วน
ของต้าบลโป่งแดง และต้าบลวังประจบ อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดตาก มีโครงการชลประทาน ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่ด้าเนินการแล้ว   

ถึง พ.ศ.2560 จ้านวนทั งสิ น 262 แห่ง  สามารถเก็บกักน ้าได้ 143.96 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่ชลประทาน     

203,489 ไร่ (ไม่ร่วมเขื่อนภูมิพลเนื่องจากพื นที่ชลประทานไม่ได้อยู่ในจ.ตาก) รายละเอียดตามตารางที่  2-1,         
ตารางที ่2-2 และรูปที ่2-2   
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รูปที ่2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดตาก 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม

1.อา่งเกบ็น ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 5 40 46

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 13,462.00 99.71 24.38 13,586.09

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 63,981.00 35,330.00 99,311.00

2.แกม้ลิง

  - จ้านวน (แห่ง) - 0 9 9

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 0.00 19.14 19.14

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 0.00 14,160.00 14,160.00

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) - 2 100 102

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 2,527.93 0.00 2,527.93

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) - 0 1 1

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 0.00 500.00 500.00

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - 10 25 35

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 46,530.67 32,769.00 79,299.67

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - 0 35 35

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 0.00 15,830.00 15,830.00

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - 1 0 1

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 2,000.00 0.00 2,000.00

8.อืน่ ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) - 0 33 33

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 0.00 0.73 0.73

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 0.00 27,650.00 27,650.00

รวมทกุประเภท

  - จ านวน (แหง่) 1 18 243 262

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 13,462.00 99.71 44.25 13,605.96

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 0.00 115,039.60 126,239.00 241,278.60
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดตาก  
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ ่และขนาดกลางในจังหวัดตาก 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน

(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1  เขื่อนภูมพิล (กฟผ.)** สามเงา เขาแกว้ 13,462.00 - 2501 2507

13,462.00 -

1 หน่วยสูบน ้าท่ี3 เกาะตะเภา เมอืง - 8755 2511 2513

2 หน่วยสูบน ้าท่ี4 หนองบัวเหนือ เมอืง - 8893 2512 2515

3 หน่วยสูบน ้าท่ี5 ไมง้าม เมอืง - 1854 2512 2515

4 หน่วยสูบน ้าท่ี6 วงัหิน เมอืง - 2166 2512 2515

5 หน่วยสูบน ้าท่ี7 เชียงทอง เมอืง - 2315 2512 2514

6 หน่วยสูบน ้าท่ี8 หนองบังใต้ เมอืง - 1526 2512 2514

7 อา่งเกบ็น ้าห้วยแมท้่อ แมท้่อ เมอืง 63.00 35200 2553 2556

8 ฝายแมจ่ะเรา แมร่ะมาด แมร่ะมาด - 2153 2519 2520

9 อา่งเกบ็น ้าห้วยแมส่อด พระธาตุผาแดง แมส่อด 5.50 8642 2513 2521

10 อา่งเกบ็น ้าห้วยลึก แมป่ะ แมส่อด 5.80 3339 2528 2531

11 โครงการระบบส่งน ้าเขื่อนทดน ้าโกกโก่แมก่าษา แมส่อด - 16800 2553 2556

12 หน่วยสูบน ้าท่ี1 วงัหิน บ้านตาก - 6749 2508 2513

13 หน่วยสูบน ้าท่ี2 ตากออก บ้านตาก - 6484 2510 2513

14 ฝายแมร่ะมาด เกาะตะเภา บ้านตาก - 375 2519 2520

15 ท้านบดินหัวงานและอาคารประกอบ  โครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยแมส่ลิด แมส่ลิด บ้านตาก 25.41 - 2554 2559

16 ระบบผันน ้าคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบระยะท่ี2แมส่ลิด บ้านตาก - 2000 2558 2559

17 หน่วยสูบน ้าท่ี9 สามเงา สามเงา - 5963 2501 2505

18 หน่วยสูบน ้าท่ี10 สามเงา สามเงา - 1826 2501 2505

99.71 115,040

13,561.71 115,039.60

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

        โครงการขนาดใหญ่

        โครงการขนาดกลาง

รวมโครงการขนาดใหญ่

รวมโครงการขนาดกลาง

รวม  
** พื นทีร่ับประโยชน์ไม่ได้อยู่ใน จ.ตาก 
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพื นที่
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 73 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า บริเวณ อ.เมือง ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ วัง
เจ้า และอุ้มผาง  มีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ  22 บริเวณ อ.เมือง สามเงา บ้านตาก วังเจ้า มี
บางส่วนโดยเฉพาะพื นที่ ๆ ห่างไกลแหล่งน ้าที่เป็นพื นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ในเขต อ.เมือง และบ้านตาก ดังแสดงใน
รูปที่ 2-3  

2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดตาก ส่วนใหญ่เกิดในบริเวณพื นที่ราบ และล้าน ้าสาขาต่าง ๆ  และอุทกภัยที่
เกิดในพื นที่ราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน ้าป่าไหลหลากจากต้นน ้าลงมา
มากจนล้าน ้าสายหลักไม่สามารถระบายน ้าได้ทัน  ให้เกิดน ้าหลาก 

 จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมซ ้าซากของจังหวัดตาก โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมซ ้าซากน้อยและเสี่ยงปานกลาง 

โดยความเสี่ยงและความรุนแรง ดังแสดงในรูปที ่2-4 

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื นที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเค็มรุกล ้า รวมถึงการรองรับพื นที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดตาก มีพื้นทีท่ี่อยู่ใน AREA BASE เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จ านวน 99,3583.24 ไร่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก าหนดให้พื้นท่ี 

อ าเภอแม่ระมาด อ าแม่สอด และอ าเภอพบพระ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามนโยบายของรัฐในการน าประเทศเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ  ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 
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รูปที ่2-3 พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รูปที ่2-4 พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่มา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 

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

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดตากครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักที่
ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 35.27 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิม
เป็น 39.17 43.50 และ 53.66 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดตากกับ
พื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดตาก จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า
จังหวัดตาก เท่ากับ  1825.00  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝน
เพาะปลูกเต็มพื นที ่ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอก
เขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวม
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ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้า
เพ่ือการเกษตร เท่ากับ 1,733.02 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 1,849.67 , 
2,159.56 และ 2570.06 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 5.61 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 8.04 , 14.35 และ 21.04 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดตาก 

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

1 อปุโภค-บริโภค 54.49 54.82 55.16 55.83

2 รักษาระบบนิเวศน์ 725.56 725.56 725.56 725.56

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 193.97 396.79 511.46 540.28

  - นอกเขตชลประทาน 2,549.53 2,549.53 2,549.53 2,549.53

  - รวม 2,743.50 2,946.32 3,060.99 3,089.81

4 อตุสาหกรรม 12.09 12.69 13.30 14.50

รวม 3,535.64 3,739.40 3,855.00 3,885.70

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร

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

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

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

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

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

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

5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

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

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

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 

วิสัยทัศน์จังหวัดตาก คือ “เมืองน่าอยู่   ประตูการค้าชายแดน”จังหวัดตากมีศักยภาพในหลายๆด้าน ดังนี  
ศักยภาพด้านพื นที่ชายแดนที่เป็นฐานการค้าชายแดน และการพัฒนาการประกอบการร่วมกัน   ศักยภาพในการ
พัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานสูง  (LABOR INTENSIVE) ทั งเพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือ
การส่งออก   ศักยภาพในการส่งเสริมการปลูกพืช  ผัก  ผลไม้เมืองหนาว/การเกษตรบนพื นที่สูง และการปศุสัตว์ โดย
วัดจากขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรเพ่ิมขึ น (%)   มีพื นฐานความหลากหลายด้านพื นที่และวัฒนธรรม ที่สามารถน้ามา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้พัฒนาเป็นพื นที่/เส้นทางแม่เหล็ก ด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ โดยวัดจากรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (%) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
2) เพ่ืออนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4) เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื นที่การค้าชายแดน และเขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อป้องกนัรักษาความม่ันคงชายแดน  

การ  รักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ

โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  
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4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

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

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

 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

- เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

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

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

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

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

 จังหวัดตาก มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี       

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 87 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 45 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 42 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 1,022.28                  

ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 924,928 ไร่ ใช้วงเงินรวม 44,646.0648 ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตารางที ่4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดตาก จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

 

ขนาดโครงการ 

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี 

ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี 

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

1. ขนาดใหญ่         

  - จ้านวน (โครงการ) - - -                -    

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - -                -    

  - พื นที่ชลประทาน (ไร่) - - -                -    

  - วงเงิน (ล้านบาท) - - -                -    

2. ขนาดกลาง         

  - จ้านวน (โครงการ) 9 9 27 45 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 48.32 204.34 384.56 637.22 

  - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 117,300.00 216,100.00 286,264.00 619,664.00 

  - วงเงนิ (ล้านบาท) 3,361.0000 13,800.0000 13,516.0000 30,677.0000 

3. ขนาดเล็ก         

  - จ้านวน (โครงการ) 46 19 - 65 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 4.47 3.00 - 7.47 

  - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 47,190.00 11,300.00 - 58,490.00 

  - วงเงิน (ล้านบาท) 978.6888 407.4000 - 1,386.0888 

รวมทุกขนาด         

  - จ้านวน (โครงการ) 55 28 27 110 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 52.79 207.34 384.56 644.69 

  - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 164,490.00 227,400.00 286,264.00 678,154.00 

  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,339.6888 14,207.4000 13,516.0000 32,063.0888 
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 108 และ 2  โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า       

มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้าและ
น ้าท่วม 

 
ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดตาก จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 

จ ำนวน (โครงกำร) วงเงนิ (ลำ้นบำท) จ ำนวน (โครงกำร) วงเงนิ (ลำ้นบำท) จ ำนวน (โครงกำร) วงเงนิ (ลำ้นบำท)

ขนำดใหญ่ - - - - - -

ขนำดกลำง 45 30,676.9882 - - 45 30676.9882

ขนำดเลก็ 63 1,304.0888 2 77.0000 65 1381.0888

รวม 108 31,981.0770 2 77.0000 110 32058.0770

ขนำดโครงกำร
รวม

ยทุธศำสตร์ที ่2

(กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน  ำ

ภำคกำรผลติ -เกษตรและอุตสำหกรรม)

ยทุธศำสตร์ที ่3

(กำรจดักำรน  ำทว่มและอุทกภัย)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดตาก 

 

โครงการตามแผนระยะสั น พ.ศ.2561-2565 

 

พื นที ่ชป. ควำมจุ วงเงิน
(ไร)่ (ลำ้น ลบ.ม.) (ลำ้นบำท)

1 ระบบส่งน ้ำอำ่งเกบ็ห้วยแมท่้อ แมท่้อ เมอืง 20,200 0.00 2563 2565 350.0000

2 อำ่งเกบ็น ้ำแมส่อดตอนบน พระธำตุผำแดง แมส่อด 16,800 13.33 2559 2562 445.1986

3 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบ ระยะที ่2  โครงกำรเขือ่นทดน ้ำโกกโก่ แมก่ำษำ แมส่อด 8,100 0.00 2560 2561 95.0000

4 ฝำยแมส่ลิดและอำคำรประกอบ แมส่ลิด บ้ำนตำก 48,800 0.08 2560 2561 100.0000

5 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยฉลอม ท้องฟำ้ บ้ำนตำก 5,400 25.43 2561 2563 543.3096

6 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนคลองไมแ้ดง พร้อมระบบส่งน ้ำ ยกกระบตัร สำมเงำ 5,000 0.00 2563 2565 300.0000

7 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนแมร่ะวำน-แมเ่ชียงรำย พร้อมระบบส่งน ้ำ ยกกระบตัร สำมเงำ 5,000 0.00 2563 2565 300.0000

8 อำ่งเกบ็น ้ำแมร่ะวำน พร้อมระบบส่งน ้ำ ยกกระบตัร สำมเงำ 6,000 7.50 2563 2565 350.0000

9 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมก่ึด๊หลวงตอนบน แมก่ำษำ แมส่อด 2,000 1.98 2563 2565 877.9000

รวม 117,300 48.32 3,361.4082

ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้ำง
ที่

ต ำบล อ ำเภอโครงกำร

 
 
โครงการตามแผนระยะกลาง พ.ศ.2566-2570 

 

พื นที ่ชป. ควำมจุ วงเงิน

(ไร)่ (ลำ้น ลบ.ม.) (ลำ้นบำท)

1 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมล่ะเมำตอนกลำง- บ้ำนใหมพ่ฒันำ - แมส่อด 77,000 61.49 2564 2566 3,970.5300

2 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยอุม้เปีย้มตอนบน - บ้ำนแมล่ะเมำ - พบพระ 30,000 44.45 2564 2566 4,350.8700

3 อำ่งเกบ็น ้ำชะดอ - แมร่ะมำด 4,100 8.09 2565 2567 432.6500

4 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมล่ะเมำตอนล่ำง - แมส่อด 84,000 60.85 2565 2567 1,965.0800

5 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยขนุน - แมส่อด 2,800 3.00 2565 2567 441.4300

6 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมร่ะมำดหลวงตอนบน - แมร่ะมำด 9,900 14.44 2567 2569 877.9000

7 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยปะแล้ง - แมส่อด 1,400 1.23 2567 2569 48.2800

8 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยโป่ง - แมส่อด 1,600 2.86 2566 2568 275.4100

9 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมต่ำว - แมส่อด 5,300 7.93 2567 2569 1,437.7900

รวม 216,100 204.34 13,799.9400

ปีแลว้เสร็จที่ โครงกำร ต ำบล อ ำเภอ ปี ก่อสร้ำง
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โครงการตามแผนระยะยาว พ.ศ.2571-2580 

 

พื นที ่ชป. ควำมจุ วงเงิน

(ไร่) (ลำ้น ลบ.ม.) (ลำ้นบำท)

1 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยอุม้ผำง อุม้ผำง อุม้ผำง 32,000 40.00 2570 2574 400.0000

2 อำ่งเกบ็น ้ำบ้ำนแมก่ลองดี โมโกร อุม้ผำง 30,000 35.70 2570 2574 400.0000

3 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยยะแม โมโกร อุม้ผำง 13,000 15.00 2570 2574 200.0000

4 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมล่ะมงุ - อุม้ผำง 15,000 18.00 2570 2574 200.0000

5 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยเขียว - อุม้ผำง 6,000 7.00 2570 2574 200.0000

6 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยกะจูแด แมจ่ัน อุม้ผำง 3,500 4.00 2570 2574 200.0000

7 อำ่งเกบ็น ้ำบ้ำนซอแหมะ แมจ่ัน อุม้ผำง 4,000 5.00 2570 2574 200.0000

8 อำ่งเกบ็น ้ำบ้ำนกยุเลอตอ แมจ่ัน อุม้ผำง 5,000 7.00 2570 2574 200.0000

9 อำ่งเกบ็น ้ำบ้ำนคอโซทะ แมจ่ัน อุม้ผำง 5,000 6.00 2570 2574 200.0000

10 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยประดำง - วงัเจ้ำ 13,601 3.96 2578 2578 492.0000

11 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยอมูวำบ บ้ำนนำ สำมเงำ 3,976 7.99 2578 2578 136.0000

12 อำ่งเกบ็น ้ำอำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมท้่อ ตอนบน สำมหมืน่ แมร่ะมำด 10,823 35.06 2578 2578 407.0000

13 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยกระบอก วงัประจบ เมอืงตำก 4,805 19.82 2578 2578 224.0000

14 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยไข่ - บ้ำนตำก 4,025 18.52 2578 2578 198.0000

15 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมไ่ข่ - บ้ำนตำก 3,102 13.40 2578 2578 170.0000

16 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยทู้ - บ้ำนตำก 4,260 13.32 2578 2578 205.0000

17 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยตำก ท้องฟำ้ บ้ำนตำก 10,573 3.35 2578 2578 399.0000

18 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยสำมหมืน่ - แมร่ะมำด 7,000 5.85 2569 2571 333.5700

19 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยหินฝน - แมส่อด 900 1.39 2572 2574 206.6400

20 อำ่งเกบ็น ้ำปูเตอร์ - แมส่อด 11,000 9.45 2574 2576 1,427.8600

21 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยช่องแคบ - พบพระ 3,500 3.39 2572 2574 314.6000

22 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมล่ะเมำตอนกลำง - บ้ำนธงชัย - แมส่อด 42,000 58.68 2577 2580 2,122.7600

23 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยอุม้เปีย้มตอนล่ำง - แมส่อด 40,000 31.60 2576 2579 2,610.0000

24 อำ่งเกบ็น ้ำขะเนจื อ - แมร่ะมำด 6,200 9.13 2577 2580 861.1800

25 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมต่ำว 1 - แมส่อด 800 1.61 2575 2578 150.0400

26 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมต่ำว 2 - แมส่อด 4,200 6.31 2576 2579 604.1400

27 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยแมร่ะมำดน้อย - แมร่ะมำด 2,000 4.04 2573 2575 453.8500

รวม 286,264 384.56 13,515.6400

ท่ี โครงกำร ต ำบล อ ำเภอ ปี ก่อสร้ำง ปีแลว้เสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดตาก  

โครงการตามแผนระยะสั น พ.ศ.2561-2565 

พื นที ่ชป. ควำมจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

1 ฝำยบำ้นพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน ้ำ พระธำตุ

ผำแดง

แม่สอด 1,000 0.18 2561 2561 23.9520

2 ฝำยบำ้นพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน ้ำ ระยะที่ 2 พระธำตุ

ผำแดง

แม่สอด - - 2562 2562 9.0000

3 ฝำยทุ่งยำง ด่ำนแม่ละ

เมำ

แม่สอด 2,000 0.34 2563 2563 20.0000

4 ฝำยทดน ้ำบำ้นปเูตอร์พร้อมระบบส่งน ้ำ แม่กุ แม่สอด 3,000 0.21 2562 2562 18.1500

5 ฝำยปำ่หมำกพร้อมระบบส่งน ้ำ ขะเนจื อ แม่ระมำด - - 2565 2565 30.0000

6 ฝำยบำ้นนุกะโถวำพร้อมระบบส่งน ้ำ แม่จัน อุม้ผำง 80 0.60 2564 2564 5.6100

7 อำ่งเกบ็น ้ำคลองบงพร้อมระบบส่งน ้ำ น ้ำรึม เมือง 150 0.16 2564 2564 21.0000

8 อำ่งเกบ็น ้ำชมุชนหนองกลำงดง ตลุกกลำง

ทุ่ง

เมือง 300 0.16 2564 2564 11.0000

9 อำ่งเกบ็น ้ำบำ้นน ้ำรึม น ้ำรึม เมือง 100 0.13 2564 2564 10.0000

10 อำ่งเกบ็น ้ำคลองลำนตะแบก โปง่แดง เมือง 700 - 2565 2565 22.0000

11 อำคำรบงัคับน ้ำหว้ยดงขวำง ยกกระบตัร สำมเงำ - - 2565 2565 8.0000

12 อำ่งเกบ็น ้ำหนองแม่ล่ำง ยกกระบตัร สำมเงำ - - 2565 2565 15.0000

13 อำ่งเกบ็น ้ำหว้ยตึง ไม้งำม เมือง 200 - 2565 2565 25.0000

14 ฝำยบำ้นทำ่เล่ย์ หนองบวัใต้ เมือง 600 0.33 2566 2566 11.0000

15 อำคำรบงัคับน ้ำคลองสบยม เชยีงทอง วงัเจ้ำ 700 - 2566 2566 7.0000

16 อำ่งเกบ็น ้ำหว้ยแม่กีด๊หลวงตอนบน แม่กำษำ แม่สอด 2,000 - 2566 2566 25.0000

17 อำ่งเกบ็น ้ำบำ้นเกำะอำ้ยด้วนพร้อมระบบส่งน ้ำ วงัหนิ เมือง 700 0.37 2566 2566 20.0000

18 ฝำยกยุเลอดิพร้อมระบบส่งน ้ำ แม่กลอง อุม้ผำง 500 0.18 2561 2561 19.8620

19 ประปำภูเขำบำ้นปำงส่ำงค้ำ พะวอ แม่สอด 300 - 2562 2562 16.0900

20 ฝำยพร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นชอ่งแคบ แหง่ที่ 2 ชอ่งแคบ พบพระ 2,000 0.07 2562 2562 19.2500

21 ฝำยบำ้นนุกะโถวำพร้อมระบบส่งน ้ำ แม่จัน อุม้ผำง 80 0.55 2564 2564 5.6100

22 ประปำภูเขำพร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นปรอผำโด้ ระยะที่ 1 โมโกร อุม้ผำง 400 0.05 2565 2565 30.0000

23 ประปำภูเขำพร้อมระบบส่งน ้ำ บำ้นนุกะโถวำ แม่จัน อุม้ผำง 80 - 2564 2564 20.0000

24 ฝำยแม่กลองคีพร้อมระบบส่งน ้ำ โมรโกร อุม้ผำง 5,500 0.00 2564 2564 20.0000

25 ฝำยบำ้นบอ่แร่พร้อมระบบส่งน ้ำ แม่จัน อุม้ผำง 50 0.04 2564 2564 0.0000

26 ฝำยพร้อมระบบส่งน ้ำ (ประปำภูเขำ) บำ้นแม่พลู แม่อสุุ ทำ่สองยำง 300 0.00 2566 2566 10.0000

27 แกม้ลิงบำ้นผ่ำนศึกพฒันำพร้อมอำคำรประกอบ วำเลย์ พบพระ - - 2566 2566 20.0000

28 ฝำยตะเปอะพพูร้อมระบบส่งน ้ำ โมโกร อุม้ผำง 1,400 0.00 2566 2566 15.0000

29 ประปำภูเขำพร้อมระบบส่งน ้ำ บำ้นบอ่แร่ แม่จัน อุม้ผำง 50 0.60 2566 2566 5.0000

30 ฝำยพร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นชอ่งแคบ ชอ่งแคบ พบพระ 1,000 0.00 2563 2563 23.1000

31 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นสำมเงำตก ย่ำนรี สำมเงำ 2,200 0.00 2561 2561 34.0648

32 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นหนองพระบำทเหนือ ตำกออก บำ้นตำก 2,000 0.00 2562 2562 35.0000

33 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นแม่สลิดสอง แม่สลิด บำ้นตำก 1,000 0.00 2563 2563 25.0000

34 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นแม่สลิดสำม แม่สลิด บำ้นตำก 1,000 0.00 2563 2563 25.0000

35 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นวงัผำ แม่จะเรำ แม่ระมำด 1,000 0.00 2563 2563 20.0000

36 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำหนองจรเข้ ยกกระบตัร สำมเงำ 2,500 0.00 2564 2564 35.0000

37 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นวงัหมัน วงัหมัน สำมเงำ 1,000 0.00 2564 2564 30.0000

38 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำหนองช้ำ วงัหมัน สำมเงำ 2,500 0.00 2564 2564 30.0000

39 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นวงัพระยำจันทร์ วงัจันทร์ สำมเงำ 1,000 0.00 2564 2564 30.0000

40 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบำ้นใหม่เสรีธรรม เชยีงทอง วงัเจ้ำ 1,000 0.00 2565 2565 40.0000

41 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำหนองแม่ล่ำง ยกกระบตัร สำมเงำ 2,000 0.00 2565 2565 35.0000

42 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลองไม้แดง ยกกระบตัร สำมเงำ 1,800 0.00 2565 2565 32.0000

43 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำเชยีงคำ ยกกระบตัร สำมเงำ 1,500 0.00 2566 2566 35.0000

44 แกม้ลิงหนองบวัแดง พร้อมระบบระบำยน ้ำ ตำกตก บำ้นตำก 750 0.28 2562 2562 27.0000

45 ปรับปรุงแกม้ลิงหนองตับพร้อมอำคำรประกอบ หนองบวั

เหนือ

เมือง 250 0.22 2563 2563 5.0000

46 โครงกำรอำคำรรับน ้ำด้ำนทำ้ยแกม้ลิงหนองจรเข้ ยกกระบตัร สำมเงำ 2,500 0.00 2562 2562 50.0000

รวม 47,190 4.47 973.6888

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงกำร ต ำบล อ ำเภอ ปี ก่อสรำ้ง
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โครงการตามแผนระยะกลาง พ.ศ.2566-2570 

 
พื นที ่ชป. ควำมจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

1 ฝำยบำ้นทุ่งกง ประดำง วงัเจ้ำ 400 - 2567 2567 8.5000

2 อำ่งเกบ็น ้ำกิว่อบีำ่งพร้อมระบบส่งน ้ำ ตลุกกลำง

ทุ่ง

เมือง 130 - 2567 2567 15.0000

3 อำ่งเกบ็น ้ำมำบอสัีนพร้อมระบบส่งน ้ำ ตลุกกลำง

ทุ่ง

เมือง 70 - 2567 2567 10.0000

4 อำ่งเกบ็น ้ำคลองลำนไขน ้ำ โปง่แดง เมือง 800 - 2567 2567 15.0000

5 อำ่งเกบ็น ้ำชมุชนปู่เขำเจ้ำ วงัประจบ เมือง 300 - 2567 2567 15.0000

6 อำ่งเกบ็น ้ำหนองบวั แม่อสุุ ท่ำสองยำง 500 - 2568 2568 23.0000

7 ฝำยบำ้นแม่ตำวกลำง 2 แหง่ แม่ตำว แม่สอด 100 - 2568 2568 7.0000

8 ฝำยบำ้นแม่ตำวใต้ แม่ตำว แม่สอด 1,000 - 2568 2568 7.0000

9 ฝำยโรงเรียนญำณวศิิษฎ์ พะวอ แม่สอด 500 - 2568 2568 15.0000

10 อำ่งเกบ็น ้ำเขำดิบเขำโทน วงัประจบ เมือง 3,000 - 2569 2569 30.0000

11 อำ่งเกบ็น ้ำชะลำดดิบเกง้พร้อมระบบส่งน ้ำ น ้ำรึม เมือง 200 - 2569 2569 24.9000

12 อำ่งเกบ็น ้ำชมุชนบำ้นน ้ำดิบ วงัประจบ เมือง 300 3.00 2569 2569 15.0000

13 อำ่งเกบ็น ้ำคลองแม่ย่ำมำ เชยีงทอง วงัเจ้ำ - - 2569 2569 40.0000

14 อำ่งเกบ็น ้ำหว้ยหนิฝน แม่ปะ แม่สอด 2,000 - 2570 2570 40.0000

15 อำ่งเกบ็น ้ำเขำไห่ วงัประจบ เมือง - - 2570 2570 40.0000

16 อำ่งเกบ็น ้ำบำ้นปำงส้ำน พร้อมระบบส่งน ้ำ ด่ำนแม่ละ

เมำ

แม่สอด - - 2570 2570 30.0000

17 อำ่งเกบ็น ้ำหว้ยขนุน แม่กำษำ แม่สอด 2,000 - 2570 2570 25.0000

18 อำ่งเกบ็น ้ำปู่เขำเจ้ำ วงัประจบ เมือง - - 2570 2570 40.0000

19 ฝำยพร้อมระบบกระจำยน ้ำ (จัดหำแหล่งน ้ำเพือ่สนับสนุนสถำนีพฒันำกำรเกษตรที่

สูงบำ้นผำผึ ง)

เชยีงทอง วงัเจ้ำ - - 2567 2567 7.0000

รวม 11,300 3.00 407.4000

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงกำร ต ำบล อ ำเภอ ปี ก่อสรำ้ง
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ 10,823,121 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,247,352  ไร่ หรือประมาณร้อยละ 20.8 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 203,489 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

9.1 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 –        

พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 110  โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 45 โครงการ และขนาดเล็ก 65
โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 644.69  ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 583,714 ไร่ รวมเป็น 787,203 ไร่ ใช้วงเงินรวม 32,063.0888 ล้านบาท โดยสามารถ
สรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 55 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 9 โครงการและขนาดเล็ก 
46 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 52.79 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 81,35 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,339.69 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 28 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 9 โครงการ และขนาด
เล็ก 19 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 207.34 ล้านลกูบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 216,100 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 14,207.40 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 27 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 27 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 384.56 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 286,264 ไร่ ใช้เงิน
งบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะยาว 13,516.00 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดตาก  

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

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

 

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
10,823,121 2,247,352 203,489 583,714 787,203

พืน้ทีจ่ังหวดั พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน


