
Area Based 16 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 4  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

Area Based 13 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  2  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
น้ำเค็ม 2 พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 1  พื้นที่

Area Based 12 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่ 
แล้ง 1  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

Area Based 11 พื้นที่ 
ท่วม  3  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 5  พื้นที่

Area Based 10 พื้นที่ 
ท่วม  7  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 3  พื้นที่

Area Based 4 พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง
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ภาคเหนือ

HOME

คลองผันน้ำยม-น่าน (62)ผันน้ำภูมิพล (63)

อ่าง น้ำกอน (64)

อ่าง น้ำกิ (62)

Area Based 16 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 4  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปตร.น้ำสงคราม (64)

ปตร.พุง-ก่ำ (62)

ปตร.บ้านก่อ (62)

ปตร.ห้วยหลวง (61)

ปตร.ศรีสองรัก (62)

ผันน้ำโขง เลย ชี มูล (65)

อ่างน้ำชี (62)

อ่างลำสะพุง (62)

บรรเทาอุทกภัย (62)

ผันน้ำป่าสัก-ลำตะคอง (64)

Area Based 12 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  5  พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่ 
แล้ง 1  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 2  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



ขยาย
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ภาคกลาง

บรรเทาอุทกภัย (60)

อ่าง ลำตะเพินตอนบน (63)

บาดาลขนาดใหญ่ (63) คลอง ชัยนาท-ป่าสัก (63)

Area Based 13 พื้นที่ 
ท่วม+แล้ง  2  พื้นที่ 
ท่วม  5  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
น้ำเค็ม 2 พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 1  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



ย่อ
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ภาคกลาง

อ่าง ลำตะเพินตอนบน (63)

บรรเทาอุทกภัย (60)

คลอง ชัยนาท-ป่าสัก (63)

คลองบางบาล-บางไทร (62)

คลองป่าสัก-อ่าวไทย (64)

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง
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ภาคตะวันออก

อ่างคลองวังโตนด (63)

ผันน้ำประแสร์-บางพระ (63)

Area Based 11 พื้นที่ 
ท่วม  3  พื้นที่ 
แล้ง 3  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 5  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง
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ภาคใต้

บรรเทาอุทกภัยนครศรีฯ (61)
อ่าง ลำรูใหญ่ (62) Area Based 10 พื้นที่ 

ท่วม  7  พื้นที่ 
พื้นที่พัฒนา 3  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง
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ภาคใต้ชายแดน

Area Based 4 พื้นที่ 
ท่วม  4  พื้นที่

HOME

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขต Area based จะมีการปรับแก้ภายหลัง



องคป์ระกอบโครงการ  
• สถานสีบูนำ้บา้นสบเงา เครือ่งสบูนำ้ 5+1(สำรอง) 
อตัราสง่รวม 152.10 CMS ระดบัยกนำ้ 142 ม. 

• อโุมงคส์ง่นำ้ตามแรงโนม้ถว่ง ยาว 61.85 กม. 
• ปรบัปรงุลำนำ้แมง่ดู 5.2 กม. กอ่นลงอา่งฯภมูพิล 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• ปรมิาณการผนันำ้เฉลีย่ 2,184 ลา้นลบ.ม./ป ี 
• ผลติไฟฟา้ 516 ลา้น Units = 1,855 ลา้นบาท/ป ี

• เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 0.93 ลา้นไร ่ 
• นำ้อปุโภค-บรโิภค/อตุสาหกรรม 612 ลา้นลบ.ม./ป ี

มูลค่าโครงการ 66,000 ล้านบาท 

ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2563-2568

เพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน

ย้อนกลับ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ
ประตูระบายน้ำลำน้ำเดิม

ประตูระบายน้ำศรีสองรัก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก



องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นหนิทิง้แกนดนิเหนยีว ยาว 820 สงู 74.5 ม. 
• ความจอุา่งเกบ็นำ้ทีร่ะดบัเกบ็กกั 52 ลา้น ลบ.ม. 
• ระบบชลประทาน ชนดิทอ่สง่นำ้และคลองดาดคอนกรตี 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 32,226 ไร ่ 
• ลดปญัหานำ้ทว่มอำเภอทา่วงัผา 
• แกไ้ขปญัหาการบกุรกุพืน้ทีป่า่และการทำไรเ่ลือ่นลอย 
• เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่จงัหวดันา่น 

ระหว่างเสนอรายงาน EIA ต่อ คชก. 
วงเงิน 3,460 ล้านบาท 

ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2562-2566

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

แม่น้ำยาว

แม่น้ำกิ

แม่น้ำแป๋ง

อ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนำ้ในแมน่ำ้ยม จาก 250 ลบ.ม./วนิาท ีเปน็ 500 ลบ.ม./วนิาท ี 

• คลองผนันำ้แมน่ำ้ยม–แมน่ำ้นา่น จาก 100 ลบ.ม/วนิาท ีเปน็ 300 ลบ.ม./วนิาท ีลงแมน่ำ้นา่น 

• ระบายนำ้ดว้ยแมน่ำ้ยม (สายเกา่) จาก 150 ลบ.ม./วนิาท ีเปน็ 200 ลบ.ม./วนิาท ี

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เพิม่การระบายนำ้จากแมน่ำ้ยมเปน็ 500 ลบ.ม./วนิาท ี

• เกบ็กกันำ้ในสายคลอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการปรับปรุงคลอง ยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย

แม่น้ำยม

แม่น้ำยม (สายเก่า)

คลองยม - น่าน

แม่น้ำน่าน

ปตร.ปากคลองตะคร้อ

ปตร.วังทอง

ปตร.หนองป่ากระทุ่ม

ปตร.คลองน้ำไหล

ปตร.กม.26+800

ปตร.คอรุม

อยู่ระหว่างทบทวนการศึกษาสำรวจออกแบบ 
มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท 
ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2562-2566

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นคอนกรตีบดอดัยาว 245 ม. สงู 89 ม. 

• ความจอุา่งเกบ็นำ้ 74 ลา้น ลบ.ม. 
ผลประโยชนโ์ครงการ 

• เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 77,000 ไร ่ 

• ลดปญัหานำ้ทว่มในพืน้ที ่อำเภอเชยีงกลาง 

• แกไ้ขปญัหาการบกุรกุพืน้ทีป่า่และการทำไรเ่ลือ่นลอย 

• เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว สถานทีพ่กัผอ่นในพืน้ที ่จ.นา่น 

    ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2563-2567) 
    งบประมาณค่าก่อสร้าง 5,250 ล้านบาท 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

แม่น้ำกิ

แม่น้ำป๋ง

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน จังหวัดน่าน

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• ปตร.ลำน้ำเดิม  
• ระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ 5 สถานี  
• ระบายน้ำ 2,500 ลบ.ม./วินาที 
• งบประมาณ 5,000 ล้านบาท 

ผลประโยชน ์

• ฤดฝูน 72,500 ไร ่ฤดแูลง้ 18,100 ไร ่
• 7 ตำบลใน อ. เชยีงคาน 

• รับประโยชน์ 9,287 ครัวเรือน 

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

ย้อนกลับ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ
ประตูระบายน้ำลำน้ำเดิม

ประตูระบายน้ำศรีสองรัก



องคป์ระกอบโครงการ  
• ประตูระบายน้ำ 
• อัตราระบายน้ำ 3,300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

• ระบบส่งน้ำชลประทาน 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ประตูระบายน้ำปากแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

วงเงิน     7,500      ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินการ ปี (2564-2571) 
ตั้งงบศึกษา ในปี 2562

ผลประโยชน ์
• พืน้ทีช่ลประทาน 275,000 ไร ่
• บรรเทาน้ำท่วมในเขต จ.สกลนคร และนครพนม 

ย้อนกลับ



โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1

องคป์ระกอบโครงการ  
แนวคลองชักน้ำบริเวณแม่น้ำเลยและอุโมงค์ส่งน้ำ 
ด้วยแรงโน้มถ่วงเข้าพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ลุ่มน้ำโขงอีสาน

ลุ่มน้ำชี

ลุ่มน้ำมูล

ผลประโยชน์โครงการ 
• ปรมิาณการผนันำ้ 2,154 ลา้น ลบ.ม./ป ี 

• เพิม่นำ้ในเขือ่น (อบุลรตัน,์ ลำปาว, หว้ยหลวง) 
178 ลา้น ลบ.ม. 

• เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน ฤดฝูน 1.69 ลา้นไร ่ 
ฤดแูลง้ 0.84 ลา้นไร ่ใน 7 จงัหวดั 24 อำเภอ 

• ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน ์107,438 ครวัเรอืน 

• รายไดภ้าคการเกษตรเพิม่ขึน้ 
85,672 บาท/ครวัเรอืน/ป ี

• ผลประโยชน ์19,304 ลา้นบาท/ป ี

• EIRR 13.31% ปคีุม้ทนุ 15 ปี

วงเงิน 101,727 ล้านบาท 
ดำเนินการปี (2565-2568)

ย้อนกลับ



ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – อ่างฯมวกเหล็ก - เขื่อนลำตะคอง

องคป์ระกอบโครงการ  
• อตัราการผนันำ้   10     ลบ.ม./วนิาท ี

• ปรมิาณนำ้ทีผ่นั   94.4  ลา้นลบ.ม./ป ี

เขื่อนป่าสัก

สูบน้ำ Ø 2.5 ม. 
ยาวท่อ 9.9 กม.  
อัตรา 7.5 cms

อ่างฯมวกเหล็ก

P P
สูบน้ำ Ø 2.5 ม. 
ยาวท่อ 4.8 กม.  
อัตรา 10.0 cms

Head Tank

ท่อ Ø 3.0 ม. 
ยาวท่อ 24.8 กม.  
อัตรา 10.0 cms

เขื่อนลำตะคอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ขอตั้งงบศึกษาโครงการปี 62 
วงเงิน 3,955 ล้านบาท 
ดำเนินการปี (2564-2567)

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• สูบน้ำบ้านแดนเมือง 150 ลบ.ม./วินาที 
• พนังกั้นน้ำความยาวรวม 47 กิโลเมตร 
• อาคารบังคับน้ำ จำนวน 15 แห่ง 
• ระบบชลประทาน  315,195 ไร่ 
ผลประโยชน ์

• บรรเทานำ้ทว่ม ลดลง 52,390 ไร ่
• เพิม่นำ้ตน้ทนุ 246 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
• ฤดฝูน 315,195 ไร ่ฤดแูลง้ 250,000 ไร ่
• 29,835 ครวัเรอืน 284 หมูบ่า้น  

37 ตำบล 7 อำเภอ 2 จงัหวดั

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย
ผูร้บัผดิชอบโครงการ

งบประมาณ 21,000  ล้านบาท   
ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2561-2569

ย้อนกลับ



แม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง

ลำน้ำก่ำ

ลำน้ำบัง
ลำน้ำห้วยแคน

ลำน้ำพุง

ปตร.บ้านนาบัว  

(Q = 230 cms.)

ปตร.สุรัสวดี  

(Q = 230 cms.)

คลองผันน้ำห้วยทาไห – ห้วยสองตอนคอน  
(Q = 3 CMS)

คลองผันน้ำร่องห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ 

(Q = 55 CMS) 

หนองหาร 
ความจุ 266.92 ล้านลบ.ม.

เขื่อนน้ำพุง 
ความจุ 165.48 ล้านลบ.ม.

ปตร.บ้านตับเต่า  

(Q = 225 cms.)

ปตร.ห้วยแคน 

(Q = 228 cms.)
ปตร.ธรณิศนฤมิต 
(Q = 1,200 cms.)

ปตร.บ้านนาคู่ 

(Q = 305 cms.)

ปตร.บ้านนาขาม  

(Q = 245 cms.)

คลองผันน้ำหนองแซง – ห้วยชัน – ห้วยยาง 

(Q = 25 CMS) 

คลองผันน้ำร่องช้างเผือก – ห้วยยาง 

(Q = 30 CMS)③

② 

4

5

ปตร.ลำน้ำพุง-น้ำก่ำ 

(Q = 963 CMS)①   

ผลประโยชน ์
• ตัดยอดน้ำจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่หนองหาร 40%  
• ช่วยเหลือราษฎรได้ 10,857 ครัวเรือน 33 หมู่บ้าน 
• พื้นที่รับประโยชน์ 78,358 ไร่  
• วงเงินโครงการ  2,100 ล้านบาท  
• ระยะเวลาดำเนินโครงการ  5 ปี (2562 – 2566)

ประตูระบายน้ำพุง-ก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• ประตูระบายน้ำ 
• อัตราระบายน้ำ 3,300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

• ระบบส่งน้ำชลประทาน 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ประตูระบายน้ำปากแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

วงเงิน     7,500      ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินการ ปี (2564-2571) 
ตั้งงบศึกษา ในปี 2562

ผลประโยชน ์
• พืน้ทีช่ลประทาน 275,000 ไร ่
• บรรเทาน้ำท่วมในเขต จ.สกลนคร และนครพนม 

ย้อนกลับ



โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ  
พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

แม่น้ำสงคราม

แม่น้ำโขง

ลำน้ำยาม

โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ จังหวัดสกลนคร

ผลประโยชน ์
•  8 หมู่บ้าน ในต.หนองสนม     
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
• พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ 1,067 
ครัวเรือน 

วงเงนิโครงการ  1,249 ลา้นบาท 
ดำเนนิโครงการ (2562 – 2567)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• คลองผนันำ้ลำปะทาว - สระเทวดา ยาว 8.45 กโิลเมตร 
ระบายนำ้ได ้150 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี

• คลองเชือ่มลำปะทาว - หว้ยดนิแดง ยาว 1.33 กโิลเมตร 
ระบายนำ้ 50 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี

• ประตรูะบายนำ้ จำนวน 10 แหง่ 

ผลประโยชน ์

บรรเทาปญัหาอทุกภยัในเมอืงชยัภมู ิ
พืน้ทีฤ่ดฝูน 18,610 ไร ่ฤดแูลง้ 1,850 ไร ่ 

วงเงนิโครงการ 3,440 ลา้นบาท  
ดำเนนิโครงการ (2561-2566)

แผนบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จ.ชัยภูมิ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• ทำนบดนิแบบแบง่โซน ความสงู 24 ม. ความยาว 1,580 ม.  

• ความจทุีร่ะดบัเกบ็กกั 70 ลา้น ลบ.ม. 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• พืน้ทีช่ลประทานชยัภมู ิ75,000 ไร ่ฤดแูลง้ 30,000 ไร ่

• ดา้นการประมง เปน็แหลง่เพาะพนัธุป์ลา 

• ดา้นบรรเทาอทุกภยัโครงการสามารถบรรเทาอทุกภยั 

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2561-2566)  
วงเงินงบประมาณ 3,100 ล้านบาท 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นกกัเกบ็นำ้ ความยาว 1,200 ม. ความสงู 29 ม.  
    ความจ ุ33 ลา้น ลบ.ม.  

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• สง่นำ้ใหพ้ืน้ทีช่ลประทาน  

• เปน็แหลง่นำ้อปุโภค – บรโิภคของราษฎรในพืน้ที ่ 

• เปน็แหลง่นำ้ตน้ทนุสนบัสนนุนำ้เพือ่การประปา 
อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภมู ิ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี  (ปี 2562 - 2566)   
วงเงินงบประมาณ 3,050 ล้านบาท

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ตอนล่าง) จ.ชัยภูมิ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• คลองระบาย 22.4 กม. อตัราระบาย 1,200 ลบ.ม./วนิาท ี

• อาคารบงัคบันำ้ 4 แหง่ 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• ปรมิาณการระบายนำ้ 1,200 ลบ.ม./วนิาท ี 

• เกบ็นำ้ในลำนำ้ 25 ลา้นลบ.ม.  

• ใชเ้พือ่อปุโภค-บรโิภค 15 ลา้นลบ.ม. 

• เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 130,810 ไร ่

• ลดพืน้ทีน่ำ้ทว่ม 0.176 ลา้นไร ่คดิเปน็มลูคา่ 5,325 ลา้นบาท 

วงเงินโครงการ 21,000 ล้านบาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง 2562-2565

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

คลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• อาคารรบันำ้คลองบางบวัขนาด 60 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี 

• อาคารรบันำ้ ตอนวดัหลกัสี ่ขนาด 20 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี 

• อาคารรบันำ้ตอนคลองบางเขน ขนาด 40 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี 

• อาคารรบันำ้ตอนถนนรชัดา ขนาด 20 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี

• สถานสีบูนำ้และอาคารระบายนำ้ขนาด 60 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี

• อโุมงคข์นาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 5.70 เมตร ยาว 13.5 กม. 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
    แกไ้ขปญัหานำ้ทว่มของกรงุเทพมหานคร ในพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง เขต
หลกัสี ่เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตจตจุกัร 

วงเงินโครงการทั้งสิ้น 9,800 ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2562-2566)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• อโุมงคร์ะบายนำ้ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3.70 ม. ยาว 2,033 ม. 

• อาคารรบันำ้ จำนวน 1 แหง่ 

• ประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
    สามารถรองรบันำ้ไหลผา่นได ้40 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาท ี 
ในพืน้ที ่เขตทววีฒันา เขตหนองแขม และเขตบางแค  
ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 60 ตารางกโิลเมตร 

วงเงินโครงการทั้งสิ้น 2,274 ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี (2562-2567)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองทวีวัฒนา

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• อโุมงคร์ะบายนำ้ เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.60 เมตร ยาว 3,800 เมตร 

• อาคารรบันำ้เขา้อโุมงค ์บรเิวณซอยลาดพรา้ว 130 

• อาคารรบันำ้เขา้อโุมงค ์บรเิวณคลองเจา้คณุสงิห ์
ผลประโยชนโ์ครงการ 
• ระบายนำ้ออกสูแ่มน่ำ้เจา้พระยาไดร้วดเรว็ขึน้ 
ในเขตบางกะป ิเขตสะพานสงู เขตบงึกุม่และเขตคนันายาว  

วงเงินโครงการ 1,751 ล้านบาท 

ดำเนินโครงการ 5 ปี (2562-2566)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแสนแสบ

คลองแสนแสบ

คลองพ
ระโขนง

คลองลาดพร้าว

สถานีสูบน้ำอุโมงค์ 

บริเวณคลองพระโขนง  

ขนาด 60 ลบ./วินาที

อาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์

ระบายน้ำเดิม 

ขนาด 60 ลบ./วินาที

อาคารรับน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ 

ขนาด 10 ลบ./วินาที

อาคารรับน้ำคลองจั่น  

ขนาด 30 ลบ./วินาที

อาคารรับน้ำบริเวณ

ซอยลาดพร้าว 130 

ขนาด 30 ลบ./วินาที

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ 

จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว 

ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• กอ่สรา้งเขือ่น ค.ส.ล.  
• งานระบบทอ่รวบรวมนำ้เสยี  
• กอ่สรา้งทางจกัรยาน 
ผลประโยชนโ์ครงการ 
    เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนำ้เพือ่ลดผลกระทบตอ่
ประชาชน ใชเ้ปน็ทางเดนิสญัจร และทางจกัรยาน 
พฒันาภมูทิศันร์มิฝัง่คลอง 

วงเงินโครงการทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (2562-2565)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ฟื้นฟูพัฒนาคลองเปรมประชากร (คลองผดุง-คลองรังสิต)

ย้อนกลับ



อ

องคป์ระกอบโครงการ 
• ปรบัปรงุ/ขดุลอกคลอง 11 สาย 
• คลองรว่มถนนพทุธมณฑลสาย 5 ยาว 5.4 กม. 
• ปรบัปรงุขดุลอกแกม้ลงิคลองมหาชยั-สนามชยั 
• กอ่สรา้งอโุมงคช์ว่ยระบายนำ้ 
ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เพิม่การระบายนำ้ 

บรเิวณตอนบน จาก 92 เปน็ 155 CMS 

บรเิวณชายทะเล จาก 45 เปน็ 141 CMS 
• เพิม่การเกบ็กกันำ้โดยแกม้ลงิ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

       การปรับปรุงโครงข่ายช่วง คลองมหาสวัสดิ์-คลองภาษีเจริญ-ชายทะเล

ย้อนกลับ



อ

องคป์ระกอบโครงการ  
• อา่งเกบ็นำ้ลำตะเพนิบน ความจ ุ11 ลา้น ลบ.ม. 

• ระบบผนันำ้และอาคารประกอบ 
• ระบบผนันำ้เชือ่มโยงไปยงัอา่งเกบ็นำ้หว้ยเทยีน–สระเกบ็นำ้
หนองมะสงัข ์(MP1) จงัหวดักาญจนบรุ ี

• ระบบผนันำ้เชือ่มโยงไปยงัอา่งเกบ็นำ้หว้ยทวปี และอา่งเกบ็
นำ้พปุลากา้ง (ขยาย) MP2 จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

• ระบบสง่นำ้และระบบระบายนำ้ 
ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เพิม่ปรมิาณนำ้ตน้ทนุ 20 ลา้น ลบ.ม./ป ี

วงเงินโครงการทั้งสิ้น 6,200 ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2563-2567)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

     อ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำ จ.กาญจนบุรี

อ่างฯ ลำตะเพิน (เดิม)

อ่างฯ ลำตะเพินบน

MP1

MP2

ย้อนกลับ



อ

องคป์ระกอบโครงการ  
• คลองสง่นำ้ 130 ลบ.ม./วนิาท ีขนานคลองระบายนำ้  
    800 ลบ.ม./วนิาท ีความยาว 134.44 กม. 
• อาคารประกอบ 258 แหง่ 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
•  ตดัยอดนำ้หลากในแมน่ำ้เจา้พระยาไดเ้พิม่  
     800 ลบ.ม./วนิาท ี

• มนีำ้เกบ็กกัในคลองขดุใหม ่80 ลา้น ลบ.ม.  
วงเงินโครงการทั้งสิ้น 36,400 ล้านบาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2563-2567)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

          คลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก

ดำเนินการในเขตคลองเดิม

�31

แม่น้ำเจ้าพระยา

ย้อนกลับ



อ

องคป์ระกอบโครงการ  
• เขือ่นทดนำ้แมน่ำ้ปา่สกั เหนอืเขือ่นพระรามหกเดมิ 1.5 กม.  
 ประตรูะบายนำ้ จำนวน 6 ชอ่ง กวา้ง 12.50 ม. สงู 7.00 ม. 

• คลองระบายนำ้ ความยาว 135.9 กโิลเมตร 
 ชว่งที ่1 เปน็คลองดนิ ลกึ 6 เมตร ความยาว 23 กโิลเมตร 
 ชว่งที ่2 เปน็คลองดาด ลกึ 6 เมตร ความยาว 112.9 กโิลเมตร 

• อาคารประกอบ รวมทัง้สิน้ 99 แหง่  

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• ระบายนำ้ตอ่เนือ่งจากคลองชยันาท-ปา่สกั และตดัยอดนำ้
หลากแมน่ำ้ปา่สกัได ้600 ลบ.ม./ว ิ

• มนีำ้เกบ็กกัในคลองขดุใหม ่50 ลา้น ลบ.ม.  

• ลดพืน้ทีน่ำ้ทว่มในพืน้ทีลุ่ม่นำ้เจา้พระยาได ้2.86 ลา้นไร ่ 

วงเงินโครงการทั้งสิ้น 89,860 ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2564-2568)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

คลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย

�32
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(ตั้งแต่แม่น้ำป่าสัก หน้าเขื่อนพระราม 6 ถึงอ่าวไทย)

ย้อนกลับ



อ

องคป์ระกอบโครงการ  
• สถานสีบูนำ้อโุมงคค์ลองทววีฒันา ขนาด 48 ลบ.ม./วนิาท ี 

• กอ่สรา้งอโุมงคร์ะบายนำ้ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 
5.00 ม .ยาวประมาณ  8,950 เมตร 

• กอ่สรา้งอาคารรบันำ้ จำนวน 4  แหง่ 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• รองรบันำ้หลากจากพืน้ทีฝ่ัง่ธนบรุ ี๗๕ ลบ.ม./วนิาท ี

วงเงินโครงการทั้งสิ้น 4,650 ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (2564-2567)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระยาราชมนตรี

ย้อนกลับ



 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

อ่างฯ คลองพะวาใหญ่

อ่างฯ คลองประแกด 
อ่างฯ คลองวังโตนด

อ่างฯ คลองหางแมว

สถานีสูบน้ำบ้านวัง
ประดู่ฝายวังใหม่

ความจุ 68.10 ล้าน ลบ.ม. 

แผนงานก่อสร้าง ปี 60-63 

ผลงานสะสม 6.99%

ความจุ 60.26 ล้าน ลบ.ม. 

แผนงานก่อสร้าง ปี 54-61 

ผลงานสะสม 88.79% 

เริ่มเก็บน้ำ ส.ค.60

ความจุ 99.50 ล้าน ลบ.ม. 

แผนงานก่อสร้าง ปี 64-69 
อยู่ระหว่างเสนอ คชก.พิจารณา EIA

ความจุ 80.70 ล้าน ลบ.ม. 

แผนงานก่อสร้าง ปี 60-64 

ผลงานสะสม 15.71%

ความจอุา่งฯ 99.50 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  

วงเงิน 6,094 ล้านบาท 

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี  (2563-2568) สถานภาพโครงการ อยู่ระหว่างเสนอ 

คชก. พิจารณารายงาน (EHIA) 

 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – หนองค้อ – บางพระ จังหวัดชลบุรี

อ่างเก็บน้ำประแสร์ 

อ่างเก็บน้ำหนองค้อ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

แนวท่อผันน้ำประแสร์-หนองค้อ 
ท่อขนาด Ø 1.80 ม. 

ความยาวประมาณ 70 กม.

แนวคลองระบายน้ำ 
หนองค้อ-บางพระ 

ความยาวประมาณ 5.4 กม.

N

 - สถานีสูบน้ำ 1 แห่ง อัตราการสูบน้ำรวม 3.00 ลบ.ม./วินาที 
 - ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,800 มม. ความยาวประมาณ 70 กม. พร้อมอาคารประกอบ 
 - ปรับปรุงคลองระบายน้ำจากอ่างฯ หนองค้อไปยังอ่างฯ บางพระ ความยาวประมาณ 5.4 กม.

ลักษณะของโครงการ

 - วงเงินโครงการ 7,450 ล้านบาท 
- ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)วงเงิน/ระยะเวลาโครงการ

 เพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี 
ปีละประมาณ 80 ล้าน ลบ.ม.

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• คลองผนันำ้ใหม ่ 3 สาย 
• ประตรูะบาย จำนวน 7 แหง่

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วงเงิน 9,580 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
ดำเนินการ พ.ศ. 2561-2566

ผลประโยชน์โครงการ 
• บรรเทาอทุกภยัในเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
• เกบ็กกันำ้ 5.5 ลา้น ลบ.ม. 

• พืน้ทีร่บัประโยชน ์17,400 ไร่

ย้อนกลับ



องคป์ระกอบโครงการ  
• อา่งเกบ็นำ้ พรอ้มระบบสง่นำ้  
• ยาว 350 ม. ความสงูเขือ่น 40 ม.  

• ปรมิาณเกบ็กกั 14.40 ลา้น ลบ.ม. 

ผลประโยชนโ์ครงการ 
• เปน็แหลง่นำ้ดบิอปุโภค-บรโิภคและผลตินำ้ประปา   
เขตอำเภอทา้ยเหมอืง อำเภอตะกัว่ปา่  
และอำเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวดัพงังา 

วงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง  4 ปี (ปีงบประมาณ 2562–2565)

ผูร้บัผดิชอบโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จ.พังงา

ย้อนกลับ


