แผนงานข ับเคลือนโครงการขนาดใหญ่ 57 โครงการ เรียงตามลําด ับเสนอ คณะกรรมการทร ัพยากรนําแห่งชาติ (กนช.) และโครงการข ับเคลือนเพิมเติม 11 โครงการ
ลําด ับ
1
2
3

ผ่านครม.และได้ร ับงบประมาณแล้ว 18 โครงการ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการว ังหีบอ ันเนืองมาจากพระราชดําริ

จ ังหว ัด
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน
ชป.

วงเงิน
โครงการ

บรรเทาอุทกภ ัย เมืองนครศรีธรรมราช (พรด.)

นครศรีธรรมราช

ชป.

ประตูระบายนํา ศรีสองร ัก (พรด.)

เลย

ชป.

5,000

พ ัฒนาลุม
่ นํา ห้วยหลวงตอนล่าง

หนองคาย

ชป.

21,000

ปี งบ 67

พระนครศรีอยุธยา

ชป.

21,000

ประตูระบายนํา บ้านก่อพร้อมระบบส่งนํา

สกลนคร

ชป.

1,249

ประตูระบายนําลํานําพุง-นํากํา อ ันเนืองมาจากพระราชดําริ

สกลนคร

ชป.

2,100

อ่างเก็บนํา ลําสะพุง (พรด.)

ชัยภูม ิ

ชป.

3,100

ั ม ิ (ระยะที1)
บรรเทาอุทกภ ัย เมืองชยภู

ชัยภูม ิ

ชป.

3,440

อ่างเก็บนํา ลํานําชี (พรด.)

ชัยภูม ิ

ชป.

3,100

กรุงเทพมหานคร

พ ัฒนาแหล่งนําธรรมชาติขนาดใหญ่ บึงบอระเพ็ด

นครสวรรค์

กทม.

3,443

17 หน่วยงาน

5,702

ปี งบ 69

พิษณุ โลก

19 หน่วยงาน

1,457

ก่อสร ้าง 9 ปี (61-69)

(ปรับแผน)

กรุงเทพมหานคร

กทม.

2,274

อุโมงค์ระบายนํา ใต้คลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,751

อุโมงค์ระบายนํา ใต้คลองเปรมประชากร

กรุงเทพมหานคร

กทม.

9,800

กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองร ับ EEC)

ระยอง

กปภ.

1,736

ยังไม่เริมดําเนินการโครงการ อยูร่ ะหว่าง
การตังคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ าย

ความก ้าวหน ้า 1.8 %
(เริมก่อสร ้างปี 62 ได ้งบ 394 ล ้านบาท)

ก่อสร ้าง 5 ปี (62-66)

เป็ นส่วนหนึงของเจ ้าพระยา 9 แผน
ความก ้าวหน ้า 1.7 % (ปี 62 ได ้งบ 250
ล ้านบาท)
ความก ้าวหน ้า 2.2 %
(ปี 62 ได ้งบ 49 ล ้านบาท)

ก่อสร ้าง 5 ปี (62-66)

ความก ้าวหน ้า 2.95 %
(ปี 62 ได ้งบ 113 ล ้านบาท)

ก่อสร ้าง 5 (62-66)

ก่อสร ้าง 6 ปี (62-67)

ความก ้าวหน ้า 10.8 %
(ปี 62 ได ้งบ 220 ล ้านบาท)

ก่อสร ้าง 6 ปี (62-67)

ความก ้าวหน ้า 3.4 %
(ปี 62 ได ้งบ 120 ล ้านบาท)

(แผนเดิม) ก่อสร ้าง 6 ปี (62-67)

(ปรับแผน)

ความก ้าวหน ้า 2.5 %
(ปี 62 ได ้งบ 35 ล ้านบาท)
ความก ้าวหน ้า 2.0 %
(ปี 62 ได ้งบ 62 ล ้านบาท)

ก่อสร ้าง 4 ปี (62-65)
ออกแบบ

ศึกษาแล ้วเสร็จ
เตรียมพร ้อมดําเนินการ
ศึกษาแล ้วเสร็จ
เตรียมพร ้อมดําเนินการ

ออกแบบ
ก่อสร ้าง 7 ปี (63-69)

อุโมงค์ระบายนํา ใต้คลองทวีว ัฒนา

(ปรับแผน)

ความก้าวหน้าโครงการ

ความก ้าวหน ้า 1.02 % (ปี 61 เตรียมความ
พร ้อม ก่อสร ้างปี 62 ได ้งบ 650 ล ้านบาท)

ก่อสร ้าง 6 ปี (61-66)

ก่อสร ้าง 10 ปี (63-72)

พ ัฒนาแหล่งนําธรรมชาติขนาดใหญ่ บึงราชชนก

ปี งบ 70

ความก ้าวหน ้า 11.10 %
(ปี 62 ได ้งบ 1,045 ล ้านบาท)

(ปรับแผน)

ก่อสร ้าง 6 ปี (61-66)

ก่อสร ้าง 5 ปี (62-66)

ฟื นฟูพ ัฒนา คลองเปรมประชากร (คลองผดุง - คลองร ังสิต)

ปี งบ 68

ก่อสร ้าง 5 ปี (65-69)

ก่อสร ้าง 7 ปี (61-67)

คลองระบายนําหลากบางบาล-บางไทร

เป็ นส่วนหนึงของเจ ้าพระยา 9 แผน

ก่อสร ้าง 4 ปี (63-66)

พร ้อมดําเนินการ

ก่อสร ้าง 4 ปี (63-66)

พร ้อมดําเนินการ

ก่อสร ้าง 5 ปี (63-67)

ออกแบบแล ้วเสร็จ

แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (63-65)
แผนการบริหารจัดการลดนํ าสูญเสีย 4 ปี (64-67)

กปภ.สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบ ัวลําภู

กปภ.

พังงา,ภูเก็ต

กปภ.

2,507

ออกแบบแล ้วเสร็จ

แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (63-65)
แผนการบริหารจัดการลดนํ าสูญเสีย 5 ปี (64-68)

3,871

ผ่านครม. / ย ังไม่
เสนอขอตงงป.
ั
3 โครงการ

กปภ.สาขาพ ังงา-ภูเก็ต

อุดรธานี,หนองคาย
,หนองบัวลําภู

เชียงราย

22

โครงการป้องก ันและบรรเทาอุทกภ ัยเมืองชุมพร (ลุม
่ นําคลอง
ชุมพร)

ชุมพร

ชป.

1,717

ปร ับปรุง คลองยม - น่าน

สุโขทัย - อุตรดิตถุ์

ชป.

2,875

สํารวจความสูงภูมป
ิ ระเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะ2

กรุงเทพมหานคร

ผท.

1,153

อุโมงค์ระบายนํา ใต้คลองพระยาราชมนตรี

กรุงเทพมหานคร

กทม.

6,130

25

ปี งบ 66

(แผนเดิม) ก่อสร ้าง 3 ปี (61-63)
ทําความเข ้าใจราษฎร

กปภ.สาขาแม่สาย-(ห้วยไคร้)-(แม่จ ัน)-(เชียงแสน)
(รองร ับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

24

ปี งบ 65

(แผนเดิม) ก่อสร ้าง 5 ปี (62-66)

9,580

21

23

ปี งบ 64

ทําความเข ้าใจราษฎร

19
20

ปี งบ 63

2,378

ผ่านกนช. เตรียมเสนอ
ครม. /
ย ังไม่เสนอขอตงงป.
ั
4 โครงการ

18

Project

ออกแบบแล ้วเสร็จ

แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (64-66)
แผนการบริหารจัดการลดนํ าสูญเสีย 5 ปี (64-68)

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

กปภ.

1,471

ออกแบบแล ้วเสร็จ

แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (64-66)
แผนการบริหารจัดการลดนํ าสูญเสีย 4 ปี (65-68)

กปภ.

1,086

แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (65-67)

ออกแบบแล ้วเสร็จ

แผนการบริหารจัดการลดนําสูญเสีย 5 ปี (66-70)

พร ้อมดําเนินการ

ก่อสร ้าง 2 ปี (63-64)
ทําความเข ้าใจราษฎร

ก่อสร ้าง 5 ปี (63-67)

พร ้อมดําเนินการ
ทําความเข ้าใจกับราษฎรเพิมเติม

ขอปรับไปใช ้งบกองทัพ แทนงบบูรฯนํ า
ออกแบบ

ก่อสร ้าง 4 ปี (64-67)

เป็ นส่วนหนึงของเจ ้าพระยา 9 แผน
ระหว่างออกแบบรายละเอียด

แผนงานข ับเคลือนโครงการขนาดใหญ่ 57 โครงการ เรียงตามลําด ับเสนอ คณะกรรมการทร ัพยากรนําแห่งชาติ (กนช.) และโครงการข ับเคลือนเพิมเติม 11 โครงการ

โครงการทีอยูร่ ะหว่างเตรียมความพร้อมเพือข ับเคลือน 32 โครงการ

ลําด ับ

Project

จ ังหว ัด

หน่วยงาน

วงเงิน
โครงการ

26

เขือน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบุรรี มย์ถงึ
คลองมะขามเทศ

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,213

27

เขือน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงบางบอนถึงคลองหนอง
ใหญ่ และช่วงคลองภาษีเจริญถึงคลองบางเชือกหน ัง

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,200

28

เขือนป้องก ันการก ัดเซาะตลิงและค ันป้องก ันนําท่วมตามโครงการ
ั
ั
แก้มลิงคลองมหาชย-คลองสนามช
ย

กรุงเทพมหานคร

กทม.

515

29

เขือน ค.ส.ล. คลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่นํา
เจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,465

30

เขือน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากสถานีสบ
ู นําหนองบอนถึง
คลองปล ัดเปรียง

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,237

31

เขือน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองหนองบอนถึงคลอง
สองห้อง

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,424

32

เขือน ค.ส.ล. คลองภาษีเจริญจากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถงึ สุด
เขตกรุงเทพมหานคร (2)

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,970

33

เขือน ค.ส.ล. คลองบางไผ่บริเวณคลองพระยาราชมนตรีถงึ
บริเวณสุดเขตกทม.

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,084

เขือน ค.ส.ล. คลองบางเขน จากคลองบางบ ัวถึงแม่นําเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,360

35

เขือน ค.ส.ล. และประตูระบายนําคลองพระยาสุเรนทร์คลองคูบ
้ อน
ั จากปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ถงึ คลองแสนแสบ
คลองบางชน

กรุงเทพมหานคร

กทม.

3,212

36

เขือน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมนําเสียคลองแสนแสบจาก
บริเวณประตูระบายนํามีนบุร ี ถึงประตูระบายนําหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,800

37

เขือน ค.ส.ล. คลองสองห้อง ช่วงจากคลองประเวศบุรรี มย์ถงึ
คลองมะขามเทศ

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,002

38

เขือน ค.ส.ล. คลองพระโขนง จากช่วงแม่นําเจ้าพระยาถึงสุด
คลองขุนสกล

กรุงเทพมหานคร

กทม.

3,631

39

เขือน ค.ส.ล. คลองสามวา จากคลองหกวาสายล่างถึงคลองแสน
แสบ

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,963

40

เขือน ค.ส.ล. คลองลาดบ ัวขาวและคลองท ับชา้ งบน จากคลอง
ประเวศบุรรี มย์ถงึ คลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร

กทม.

2,234

41

เขือน ค.ส.ล. คลองประเวศบุรรี มย์ จากบริเวณเขือนเดิมคลอง
จระเข้ขบถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กทม.

4,416

42

ั
ปร ับปรุงแก้มลิงบึงม ักกะสนเพื
อเพิมประสิทธิภาพการระบายนํา
ั
อุโมงค์ระบายนําบึงม ักกะสนและคลองสามเสน
(1)

กรุงเทพมหานคร

กทม.

520

เพิมประสิทธิภาพอาคารบ ังค ับนําพืนทีเกาะร ัตนโกสินทร์และพืนที
ต่อเนือง (1)

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,214

ั
ั
เพิมประสิทธิภาพประตูเรือสญจรคลองช
กพระ
คลองมอญและ
คลองบางกอกใหญ่ และอาคารบ ังค ับนําพืนทีต่อเนือง (2)

กรุงเทพมหานคร

กทม.

1,658

34

43

ปี งบ 63

ปี งบ 64

ปี งบ 65

ปี งบ 66

ปี งบ 67

ปี งบ 68

ปี งบ 69

ปี งบ 70

ความก้าวหน้าโครงการ

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (64-66)

ระหว่างออกแบบรายละเอียด
เตรียมของบ กทม. ปี 64

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (64-66)

ระหว่างออกแบบรายละเอียด
เตรียมของบ กทม.ปี 64

ออกแบบ

ระหว่างออกแบบรายละเอียด
เตรียมของบปี 65

ก่อสร ้าง 2 ปี (65-66)

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างออกแบบรายละเอียด
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (66-68)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 66

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 4 ปี (66-69)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 4 ปี (66-69)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 4 ปี (66-69)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 66

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 2 ปี (65-66)

ระหว่างสํารวจออกแบบและจัดทําแผน
แม่บทการพัฒนาพืนทีบึงโดย ก.คมนาคม

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 2 ปี (65-66)

ระหว่างออกแบบ
ประสาน คณะกรรมการ รัตนโกสินทร์

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 2 ปี (65-66)

ระหว่างสํารวจออกแบบ
เตรียมของบปี 65

แผนงานข ับเคลือนโครงการขนาดใหญ่ 57 โครงการ เรียงตามลําด ับเสนอ คณะกรรมการทร ัพยากรนําแห่งชาติ (กนช.) และโครงการข ับเคลือนเพิมเติม 11 โครงการ
ลําด ับ

โครงการทีอยูร่ ะหว่างเตรียมความพร้อมเพือข ับเคลือน 32 โครงการ
(ต่อ)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

โครงการข ับเคลือนเพิมเติม 11 โครงการ

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Project

จ ังหว ัด

หน่วยงาน

วงเงิน
โครงการ

ผ ันนํา อ่างเก็บนํา ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุร ี

ระยอง - ชลบุร ี

ชป.

8,000

อ่างเก็บนํา คลองลํารูใหญ่

พังงา

ชป.

1,987

ปี งบ 63

ปี งบ 64

ทบทวนการศึกษา

จัดหาทีดิน

ออกแบบ

อ่างเก็บนํา นํากิพร้อมระบบส่งนํา

น่าน

ชป.

3,460

อ่างเก็บนํา คลองว ังโตนด

จันทบุร ี

ชป.

6,950

ั
ั
คลองระบายนําหลาก ชยนาท-ป
่ าสก

ชัยนาท นครสวรรค์
ลพบุร ี สระบุร ี

ชป.

36,400

บรรเทาอุทกภ ัยพืนทีลุม
่ นําเพชรบุรต
ี อนล่าง (พรด.)

เพชรบุร ี

ชป.

13,000

เพิมปริมาณนําต้นทุนเขือนภูมพ
ิ ล

่ งสอน - ตาก
แม่ฮอ

ชป.

71,110

คลองร่วมถนนพุทธมณฑล สาย 5 และอุโมงค์ระบายนําใต้คลอง
แนวลิขต
ิ 1

นครปฐม กทม.

ชป.

12,245

อุโมงค์ระบายนํา ใต้คลองบางนําจืด

สมุทรสาคร

ชป.

8,299

อ่างเก็บนํา นํากอน

น่าน

ชป.

5,250

ปี งบ 65

เพิกถอน

จัดหาทีดิน

พิจารณา สวล.

จัดหาทีดิน

พิจารณา สวล.

จัดหาทีดิน

ปี งบ 66

ปี งบ 67

ปี งบ 68

ปี งบ 69

ระหว่างเพิกถอนพืนทีอุทยาน

ก่อสร ้างอ่างเก็บนํ า 3 ปี (65-67)
ก่อสร ้างระบบส่งนํ า 3 ปี (67-69)

ออกแบบแล ้วเสร็จ / ระหว่าง คชก.พิจารณา

ก่อสร ้าง 5 ปี (65-69)
ก่อสร ้างอ่างเก็บนํ า 3 ปี (65-67)

ออกแบบ
จัดหาทีดิน

ก่อสร ้าง 5 ปี (65-70)

ทําความเข ้าใจราษฎร
ออกแบบ

ออกแบบ
พิจารณา สวล.

ออกแบบ

อ่างเก็บนํา ลําตะเพินตอนบนและระบบผ ันนํา
ั
ผ ันนํา อ่างเก็บนํา ป่าสกชลสิ
ทธิ-มวกเหล็ก-ลําตะคอง
ผ ันนํา โขง เลย ชี มูล (ระยะที 1)
ผ ันนํา เขือนศรีนครินทร์

ก่อสร ้าง 7 ปี (65-71)

จัดหาทีดิน

ก่อสร ้าง 5 ปี (66-70)

จัดหาทีดิน

นครราชสีมา
เลย
กาญจนบุร ี

89,860

ชป.
ชป.
ชป.

6,200
4,000
158,068
16,431

บริหารจ ัดการพืนทีลุม
่ ตําบางพลวง จ ังหว ัดปราจีนบุร ี

ปราจีนบุร ี

ชป.

1,240

บริหารจ ัดการพืนทีลุม
่ ตําลุม
่ นําย ังตอนล่าง จ ังหว ัดร้อยเอ็ด

ร ้อยเอ็ด

ชป.

967

บริหารจ ัดการพืนทีลุม
่ ตําเหนือจ ังหว ัดนครสวรรค์

นครสวรรค์

ชป.

28,710

จัดหาทีดิน

ก่อสร ้าง 5 ปี (65-69)

จัดหาทีดิน

ก่อสร ้าง 5 ปี (65-69)

ออกแบบ

เป็ นส่วนหนึงของเจ ้าพระยา 9 แผน
ยังไม่มแ
ี บบ / ระหว่างคชก.พิจารณา

Feas. Study
& EIA

พิจารณา สวล.
พิจารณา สวล.

EIA

ก่อสร ้าง 5 ปี (66-70)

ระหว่างศึกษา

จัดหาทีดิน
ออกแบบ

ก่อสร ้าง 5 ปี (66-70)

จัดหาทีดิน

ออกแบบ

Feas. Study
& EIA

ยังไม่มแ
ี บบ

จัดหาทีดิน

ออกแบบ

พิจารณา สวล.

ก่อสร ้าง 6 ปี (66-71)

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 5 ปี (66-70)

เป็ นส่วนหนึงของจัดหาแหล่งนํ ารองรับ EEC
ศึกษาแล ้วเสร็จ

ก่อสร ้าง 2 ปี (66-67)

ทําความเข ้าใจราษฎร

Feas. Study

สกลนคร

12 หน่วยงาน

7,445

จัดหาทีดิน

ออกแบบ
ออกแบบ

ก่อสร ้าง 3 ปี (67-70)
ก่อสร ้าง 5 ปี (66-70)

จัดหาทีดิน

ทําความเข ้าใจราษฎร

แผนหล ักการพ ัฒนาหนองหาร จ ังหว ัดสกลนคร

ระหว่างศึกษา
ระหว่างศึกษา

จัดหาทีดิน

จัดหาทีดิน

ออกแบบ

เป็ นส่วนหนึงของเจ ้าพระยา 9 แผน
ยังไม่มแ
ี บบ

ยังไม่มแ
ี บบ / ระหว่างคชก.พิจารณา

จัดหาทีดิน

พิจารณา สวล.

ออกแบบแล ้วเสร็จ / ระหว่าง คชก.พิจารณา
ทําความเข ้าใจกับราษฎรเพิมเติม

เป็ นส่วนหนึงของเจ ้าพระยา 9 แผน
ยังไม่มแ
ี บบ

ก่อสร ้าง 5 ปี (65-69)

พิจารณา สวล.

ชป.

เป็ นส่วนหนึงของเจ ้าพระยา 9 แผน
ระหว่างออกแบบ

ก่อสร ้าง 5 ปี (64-68)

พิจารณา สวล.

ชป.

เป็ นส่วนหนึงของจัดหาแหล่งนํ ารองรับ EEC
ออกแบบแล ้วเสร็จ / ระหว่าง คชก.พิจารณา

ระหว่างออกแบบ

จัดหาทีดิน / ทําความเข ้าใจราษฎร
ออกแบบ

สระบุร ี นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สมุ
ทรปราการ
กาญจนบุ
ร ี - สุพรรณบุร ี

ความก้าวหน้าโครงการ
เป็ นส่วนหนึงของจัดหาแหล่งนํ ารองรับ EEC
ออกแบบแล ้วเสร็จ / สร ้างความชัดเจนเรือง
สัดส่วนนํ าต ้นทุนจากอ่างเก็บนํ าประแสร์กอ
่ น

ก่อสร ้าง 3 ปี (65-67)

ก่อสร ้างระบบส่งนํ า 4 ปี (67-70)

ั
คลองระบายนําหลาก ป่าสก-อ่
าวไทย

ปี งบ 70

ศึกษา Desk Study แล ้วเสร็จ
ศึกษาแล ้วเสร็จ
ศึกษาแล ้วเสร็จ

ออกแบบ
ก่อสร ้าง 10 ปี (63-72)

แผนหล ักการพ ัฒนาหนองกอมเกาะ จ ังหว ัดหนองคาย

หนองคาย

ศึกษาโดย
สทนช.

N/A

แผนหล ักการพ ัฒนาหนองกุดทิง จ ังหว ัดบึงกาฬ

บึงกาฬ

ชป.

1,822

บรรเทาอุทกภ ัย ลุม
่ นําเจ้าพระยา 9 แผน

ลุม
่ นํ าเจ ้าพระยา
ตอนล่าง

ชป.

235,870

บรรเทาอุทกภ ัย พืนทีอําเภอบางสะพาน

ประจวบคีรข
ี ันธ์

ชป.

6,100

บรรเทาอุทกภ ัย เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

จ ัดหาแหล่งนํารองร ับพืนทีเขตพ ัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก (EEC)

ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
ระยอง

ระหว่างศึกษา

จัดหาทีดิน

Feas. Study

ออกแบบ

ก่อสร ้าง 4 ปี (65-68)

ศึกษาแล ้วเสร็จ

ก่อสร ้าง 5 ปี (63-67)

วงเงินทัง 9 แผน ซึงรวมโครงการขนาด
ใหญ่อน
ื ๆ ใน 57 รายการ

Proj. Priority
ก่อสร ้าง 9 ปี (61-69)
พิจารณา สวล.

ศึกษาแล ้วเสร็จ ดําเนินการไปบางส่วน

โครงการอ่างเก็บนําบ ้านไทรทอง
ก่อสร ้าง 9 ปี (60-68)

ศึกษาโดย
สทนช.
19 หน่วยงาน

N/A
124,955

Master Plan &
Feas. Study

EIA

ก่อสร ้าง 4 ปี (67-70)

พิจารณา สวล.

ออกแบบ

แผนศึกษาปี 63

จัดหาทีดิน

Master Plan
ก่อสร ้าง 18 ปี (63-80)

วงเงินทัง EEC ซึงรวมโครงการขนาดใหญ่
อืน ๆ ใน 57 รายการ

