
ขุดลอกแม่น ้ำ
( ปิง / ยม )

คลองผันน ้ำ ยม-น่ำน

จัดกำรพื นที่ลุ่มต่้ำ
1,500 ล้ำน ลบ.ม.

ผันน ้ำเติมเขื่อนสิริกิติ์
2,000 ล้ำน ลบ.ม.

ผันน ้ำเติมเขื่อนภูมิพล
2,000 ล้ำน ลบ.ม.

อำคำรบังคับน ้ำ
ก่อนไหลออกนอกประเทศ

พัฒนำแหล่งน ้ำรองรับ
เขต ศก.พิเศษเชียงรำย 

200 ล้ำน ลบ.ม.

แหล่งเก็บน ้ำต้นน ้ำ
1,500 ล้ำน ลบ.ม.

ฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำ
1.5 ล้ำนไร่

พัฒนำแหล่งน ้ำรองรับ
เขต ศก.พิเศษ ตำก

350 ล้ำน ลบ.ม.

แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี ภำคเหนือ



โครงกำรส้ำคัญ ในภำคเหนือ

ปรับปรุงคลองยม-น่ำน (63)
ผันน ้ำภูมิพล (65)

อ่ำงฯ น ้ำกอน (65)

อ่ำงฯ น ้ำกิ (64)

บำดำลขนำดใหญ่ (64)

ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด (63)

อ่ำงฯ ห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน (65)

ฟื้นฟูบึงรำชชนก (64)

Area Based 12 พื นที่
ท่วม+แล้ง 8 พื นที่
ท่วม 1 พื นที่
แล้ง 1 พื นที่
พื นที่พัฒนำ 2 พื นที่

วงเงิน 173,423 ล้ำนบำท

ประเภทโครงกำร
จ้ำนวน ควำมจุ

(ล้ำน ลบ.ม.)

พท. รับ
ประโยชน์ 
(ล้ำนไร่)

อ่างเก็บน ้า 70 1,458 1.22
ประตูระบายน ้า 11 67 0.32
ฝาย 1 - -
ผันน ้า 1 1,795 1.61
แก้มลิง 2 2 -
เพ่ิมประสิทธิภาพระบายน ้า 14 - 0.01
พัฒนาแหล่งน ้าบาดาล 8 1,616 0.00
พัฒนาบึงขนาดใหญ่ 4 96 0.09
ระบบป้องกันน ้าท่วมและ
ระบายน ้า

29 - 0.06

รวม (แห่ง) 140 5034 3.31



แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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พัฒนำพื นที่ต้นน ้ำ กลำงน ้ำ พื นที่เกษตรน ้ำฝน ฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำ/ อนุรักษ์ดินและน ้ำ 
โคกหนองน ้ำโมเดล/ พัฒนำน ้ำใช้บำดำล แหล่งน ้ำขนำดเล็ก/ ฝำยชะลอน ้ำ

พัฒนำล้ำน ้ำสำยหลักและล้ำน ้ำสำขำที่ส้ำคัญ 
(ขุดลอก, พนัง, แก้มลิง, พัฒนำพื นที่ลุ่มต่้ำ, 
ฝำย/ปตร., สูบน ้ำ)

พัฒนำ เขตเศรษฐกิจ/เมือง ริมฝั่งโขง
(จังหวัดหนองคำย นครพนม มุกดำหำร)
และพัฒนำแหล่งน ้ำพื นที่จังหวัดบึงกำฬ

ระบบผันน ้ำ กระจำยน ้ำ  9 แห่ง

พัฒนำ ปตร.ปำกแม่น ้ำสำขำลุ่มน ้ำโขง 4 แห่ง

P



Area Based 16 พื นที่
ท่วม+แล้ง 13 พื นที่
แล้ง 1 พื นที่
พื นที่พัฒนำ 2 พื นที่

วงเงิน 275,356 ล้ำนบำท

ประเภทโครงการ จ้านวน
ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

พท.รับ
ประโยชน์ 
(ล้านไร่)

อ่างเก็บน ้า 32 419 0.289
ประตูระบายน ้า 21 17 0.559
ฝาย 1 - 0.004
ผันน ้า 4 1,694 1.734
พัฒนาบึงขนาดใหญ่ 1 50 -
พัฒนาลุ่มน ้า 1 246 0.315
สถานีสูบน ้า 5 - 0.080
ระบบป้องกันน ้าท่วม
และระบายน ้า

24 - 0.374

พัฒนาแหล่งน ้าบาดาล 3 - -
เพ่ิมประสิทธิภาพระบายน ้า 10 - 0.019

รวม (แห่ง) 102 2,426 3.374

โครงกำรส้ำคัญ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปตร.บ้ำนขำมตำมุข (65)

อ่ำงฯ พระอำจำรย์จื่อ
(63)

พัฒนำฯหนองหำร (64)

อ่ำงฯ บ้ำนซับกระจำย (63)

อ่ำงฯ ห้วยขะยุง (65) อ่ำงฯ ห้วยบอน (64)

ปตร.ห้วยที (64)

ผันน ้ำโขง-เลย-ชี-มูล(66)

ปตร.ศรีสองรัก (62)

ปตร.บ้ำนศำลำ (63)



5

แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี ภำคกลำง

พัฒนำแหล่งน ้ำรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ กำญจนบุรี

- ผันน ้ำจำกเขื่อนศรีนครินทร์
- ผันน ้ำจำกลุ่มน ้ำล้ำตะเพิน
- แหล่งเก็บกักน ้ำ

- ขุดลอกแม่น ้ำเจ้ำพระยำ แม่น ้ำท่ำจีน
- ทุ่งรับน ้ำนอง 12 ทุ่ง
- คลองระบำยน ้ำหลำก บำงบำล-บำงไทร
- คลองระบำยน ้ำหลำก ชัยนำท-ป่ำสัก-อ่ำวไทย
- อุโมงค์ฯ กทม. และปริมณฑล 6 แห่ง
- ระบบป้องกันน ้ำท่วมชุมชน

- อ่ำงเก็บน ้ำตอนบน 2 แห่ง
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ
- ระบบป้องกันน ้ำท่วมชุมชน

- เพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ
- ระบบป้องกันน ้ำท่วมเมืองเพชรบุรี

- แหล่งกักเก็บน ้ำ 270 ล้ำน ลบ.ม.
- ผันน ้ำเขื่อนป่ำสักฯไปเข่ือนล้ำตะคอง

- บริหำรจัดกำรน ้ำพื นที่
เกษตรน ้ำฝนและแหล่งน ้ำบำดำล

- บริหำรจัดกำรน ้ำพื นที่เกษตรน ้ำฝน



โครงกำรส้ำคัญ ในภำคกลำง

Area Based 15 พื นที่
ท่วม+แล้ง 4 พื นที่
ท่วม 5 พื นที่
แล้ง 3 พื นที่
น ้ำเค็ม 2 พื นที่
พื นที่พัฒนำ 1 พื นที่

อุโมงค์ 5 แห่ง 

คลองระบำยชัยนำท-ป่ำสัก-อ่ำวไทย
(65)

ปรับปรุง ชป. ตต. (64)

เพิ่มศักยภำพคลองระบำยน ้ำ D1 (64)

อ่ำงฯบ้ำนไทรทอง (63)

อ่ำงฯห้วยป่ำไร่ (62)

วงเงิน 393,233 ล้ำนบำท

ประเภทโครงกำร
จ้ำนวน ควำมจุ

(ล้ำน ลบ.ม.)

พท. รับ
ประโยชน์ 
(ล้ำนไร่)

อ่างเก็บน ้า 10 112 0.092
ประตูระบายน ้า 15 - 0.174
แก้มลิง 1 8 0.015
ผันน ้า 1 - -
ระบบป้องกันน ้าท่วมและ
ระบายน ้า

41 - 0.080

พัฒนาแหล่งน ้าบาดาล 1 2 -
เพ่ิมประสิทธิภาพระบายน ้า 35 139 4.282

รวม (แห่ง) 104 261 4.642

บรรเทำอุทกภัย บำงสะพำน (60)

ผันน ้ำ เขื่อนศรีฯ (66)



ขุดลอกแม่น ้ำ
บำงปะกง

พัฒนำโครงข่ำยน ้ำ
ผันน ้ำอ่ำงฯประแสร์

บรรเทำอุทกภัย
เมืองปรำจีนบุรี

พัฒนำแหล่งเก็บกักต้นน ้ำ
บำงปะกง-ปรำจีนบุรี

400 ล้ำน ลบ.ม.

แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี ภำคตะวันออก

กรองน ้ำทะเลเป็นน ้ำจืด
สนับสนุนอุตสำหกรรม

ระบบป้องกันน ้ำท่วม
เขตอุตสำหกรรม

พัฒนำน ้ำบำดำลส้ำหรับ
ภำคอุตสำหกรรม 

พัฒนำแหล่งน ้ำรองรับ
EEC 200 ล้ำน ลบ.ม.

แหล่งเก็บกักน ้ำ
190 ล้ำน ลบ.ม.

ผันน ้ำเลี่ยงเมือง

แหล่งเก็บกักน ้ำ
100 ล้ำน ลบ.ม.



โครงกำรส้ำคัญ ในภำคตะวันออก

Area Based 8 พื นที่
ท่วม 1 พื นที่
แล้ง 2 พื นที่
พื นที่พัฒนำ 5 พื นที่

วงเงิน 44,235 ล้ำนบำท

ประเภทโครงกำร
จ้ำนวน ควำมจุ

(ล้ำน ลบ.ม.)

พท. รับ
ประโยชน์ 
(ล้ำนไร่)

อ่างเก็บน ้า 14 390 0.621
ผันน ้า 1 80 0.000
ประตูระบายน ้า 2 - 0.005
ระบบป้องกันน ้าท่วมและระบายน ้า 21 - 0.045
เพ่ิมประสิทธิภาพระบายน ้า 1 - 0.450

รวม (แห่ง) 39 470 1.120

EEC

ผันน ้ำ อ่ำงฯประแสร์-หนองค้อ (64)

เพ่ิมควำมจุอ่ำงฯคลองสียัด (64)

อ่ำงฯคลองวังโตนด(64)

อ่ำงฯห้วยกรอกเคียน (64)
อ่ำงฯคลองกะพง (63)

บรรเทำอุทกภัยปรำจีน(64) 



เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ
- เพิ่มศักยภำพแหล่งน ้ำเดิม 
- ระบบป้องกันน ้ำท่วม

เพิ่มประสิทธิภำพคลอง 
3 สำย

พัฒนำแหล่งน ้ำเพื่อท่องเที่ยว 

ผันน ้ำเลี่ยงเมืองและ
อำคำรบังคับน ้ำ

คลองผันน ้ำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพคลองเดิม 

พัฒนำแหล่งน ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยว 
เกำะสมุย เกำะพะงัน

ระบบป้องกันน ้ำท่วมและ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ        

คลองผันน ้ำเลี่ยงเมือง
เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ
ระบบป้องกันและระบำยน ้ำท่วม

เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ 
และแก้มลิง

ผันน ้ำเลี่ยงเมืองและระบบ
ป้องกันน ้ำท่วม

เพิ่มศักยภำพแหล่งน ้ำเดิม 
พัฒนำแหล่งเก็บกักใหม่ 

400 ล้ำน ลบ.ม.

ขุดคลองระบำยน ้ำออกอ่ำวไทย 
คันกั นน ้ำฝ่ังทะเลสำบ

ผันน ้ำเลี่ยงเมือง

แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี ภำคใต้



วงเงิน 47,421 ล้ำนบำท

ประเภทโครงกำร จ้ำนวน ควำมจุ
(ล้ำน ลบ.ม.)

พท.รับประโยชน์ 
(ล้ำนไร่)

อ่างเก็บน ้า 16 396 0.298
ประตูระบายน ้า 2 3 0.001
แก้มลิง 8 20 0.022
สถานีสูบน ้า 6 - 0.080
ระบบป้องกันน ้าท่วมและระบายน ้า 23 - 0.050
พัฒนาลุ่มน ้า 1 - 0.008
พัฒนาแหล่งน ้าบาดาล 2 - -
เพ่ิมประสิทธิภาพระบายน ้า 13 5 0.137

รวม (แห่ง) 71 424 0.597

Area Based 15 พื นที่
ท่วม+แล้ง 1 พื นที่
ท่วม 11 พื นที่
เขตเศรษฐกิจพเศษ 1 พื นที่
สนับสนุนท่องเที่ยว 2 พื นที่

บรรเทำอุทกภัย
เมืองชุมพร (63)

อ่ำงฯธำรประเวศ(64)

บรรเทำอุทกภัย 
สทิงพระ(62)

อ่ำงฯคลองซำ(64)

ปตร.แม่น ้ำตรัง(65)

แก้มลิงบ้ำน
โคกโตนด(64)

โครงกำรส้ำคัญ ในภำคใต้

คลองระบำยน ้ำ
คลองละง-ูน ้ำเค็ม (64)


