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การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน        

(RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน  (นายทองเปลว  กองจันทร์) ที่ ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหาร                   

กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท า
แผนงานและงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมี
แนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการ
พัฒนาในระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
และพิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา  เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา  ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ  โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น  (พ.ศ.2561  – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง            

(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
  จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่งและตอนปลายสุดของแม่น้้าเจ้าพระยาเหนืออ่าวไทย จากข้อมูลระบบ

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีเนื้อที่ประมาณ 604,422 ไร่ หรือประมาณ 

967 ตารางกิโลเมตร อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 

29 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

  ทิศเหนือ                    ติดต่อ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
             ทิศตะวันออก              ติดต่อ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
             ทิศใต ้                       ติดต่อ  ชายทะเลอ่าวไทย 
             ทิศตะวันตก                ติดต่อ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง แยกพ้ืนที่ออกเป็นด้าน
ตะวันตกและด้านตะวันออก มีลักษณะภูมปิระเทศแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาท้ังสองฝั่งซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด 
2. บริเวณตอนใต้ใกล้ชายทะเล น้้าทะเลท่วมถึงและท่ีดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง 
3. บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก   บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและ

ทางตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ส้าหรับระบายน้้าและเก็บกักน้้า อ้านวยประโยชน์ในด้าน
การชลประทาน การท้านา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิอากาศแบบชายทะเล  อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นใน 

อากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจนเกินไป 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด 26.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 28.9 องศา
เซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสมุทรปราการ 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 26.6 - 30.6 28.9 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 67 - 76 73 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง - 12.8 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 120 - 175 145 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร - 1,756.3 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 604,422  ไร่ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใน 2 ลุ่มน้้า 

ได้แก่ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา และลุ่มน้้าบางประกง ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
ดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 263,710 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 43.71 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีเ่พาะเลี้ยงสัตว์น้้า ประมาณร้อยละ 38.16 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 92.63 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 245,830 40.67 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 230,658 38.16 
พ้ืนที่น้้า 40,147 6.64 
พ้ืนที่นา 30,048 4.97 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 28,436 4.70 
พ้ืนที่ป่า 13,379 2.21 
พ้ืนทีลุ่่ม 12,920 2.13 
ไม้ผล 1,765 0.29 
พืชน้้า 1,086 0.17 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 65 0.01 
ไม้ยืนต้น 63 0.01 
พืชสวน 25 0.01 

 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ร้อยละ 89.65 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 541,890 89.65 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 62,532 10.34 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีจ้านวนครัวเรือนทัง้หมด 733,098 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
11,304 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,310,766 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดสมุทรปราการมีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 34.47 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,762,608 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4  

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 1,310,766 
2565 1,411,506 
2570 1,519,989 
2575 1,636,809 

2580 (อนาคต 20 ปี) 1,762,608 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 691,888 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 4 ของประเทศ และล้าดับที่ 4 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 99.64 และ
ภาคเกษตรร้อยละ 0.36 โดยมีรายได้เฉลี่ย 28,712 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 733,098 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
11,304 ครัวเรือน หรือร้อยละ 1.54 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
สมุทรปราการ ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 795 737 761 
ข้าวนาปรัง 712 670 712 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาและบางประกง  (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของ

ประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการมีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัด 

แม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านอ้าเภอพระประแดง อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทางรวม
ประมาณ 30 กิโลเมตร คลองธรรมชาติ มีจ้านวน 542 คลอง ความยาวคลองรวมทั้งสิ้น 1, 553 กิโลเมตร ประกอบด้วย
คลองธรรมชาติฝั่งตะวันออก จ้านวน 335 คลอง ความยาวรวม 1,168 กิโลเมตร มีความจุรวม ประมาณ 180              

ล้านลูกบาศก์เมตร และคลองธรรมชาติฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา  จ้านวน 200 คลอง ความยาวรวม 385 

กิโลเมตร  มีความจุคลองรวม ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีคลองระบายน้้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคลอง
ธรรมชาติทีส่้าคัญๆ ดังนี้ 

1. คลองหัวเกลือ  อยู่ในเขตต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

3.7 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.09 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2. บางกระเทียม  อยู่ในเขตต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

6.5 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.32 ล้านลูกบาศก์เมตร 
3. คลองสนามพลี  อยู่ในเขตต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

5 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตร 
4. คลองต้นไทร  อยู่ในเขตต้าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 4.8 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.08 ล้านลูกบาศก์เมตร 
5. คลองบางน้้าจืด  อยู่ในเขตต้าบลบางโฉลง อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 9.4 

กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 
6. คลองบางแก้วใหญ่  อยู่ในเขตต้าบลบางแก้ว อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

5.7 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 
7. คลองบางปลาร้า  อยู่ในเขตต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 6.2 

กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตร 
8. คลองบางเหี้ยน้อย  อยู่ในเขตต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

6.7 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
9. คลองบางกระบือ  อยู่ในเขตต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

5.6 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 
10. คลองอ้อมบางปลา  อยู่ในเขตต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

8.5 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร 
11. คลองบางขวางใหญ่  อยู่ในเขตต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 6.2 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.09 ล้านลูกบาศก์เมตร 
12. คลองกระแซงเตย   อยู่ในเขตต้าบลบางพลีใหญ่  อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 6.4 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.19 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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13. คลองหม้อข้าวหม้อแกง  อยู่ในเขตต้าบลคลองสวน-บ้านระกาศ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ            

มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร 
14. คลองบางคา  อยู่ในเขตต้าบลนิยมยาตรา-บ้านระกาศ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 5.4 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร 

คลองชลประทาน รวม 13 คลอง ดังนี้   
1.  คลองบางปลา อยู่ในเขตต้าบลบางปลา-บางปู อ้าเภอเมือง-บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความ

ยาวประมาณ 10.8 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 1.08 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2.  คลองส้าโรง อยู่ในเขตต้าบลส้าโรงเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

33 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 6.6 ล้านลูกบาศก์เมตร 
3.  คลองเจรญิราษฎร์ อยู่ในเขตต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 10.4 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 
4.  คลองบางเสาธง อยู่ในเขตต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 15.5 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.39 ล้านลูกบาศก์เมตร 
5.  คลองพระยาเพชร อยู่ในเขตต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 3.9 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
6.  คลองหนองงูเห่า อยู่ในเขตต้าบลศีรษะจระเข้น้อย-หนองปรือ-บางโฉลง อ้าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 11.7 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.28 ล้านลูกบาศก์เมตร 
7. คลองบางโฉลง อยู่ในเขตต้าบลบางโฉลง อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว

ประมาณ 13 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 
8.  คลองบางนางเพ็ง (บ้านระกาศ) อยู่ในเขตต้าบลบ้านระกาศ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

มีความยาวประมาณ 5.7 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.26 ล้านลูกบาศก์เมตร 
9. คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต อยู่ในเขตต้าบลบางบ่อ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีความ

ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 1.76 ล้านลูกบาศก์เมตร 
10. คลองกัลยา อยู่ในเขตต้าบลบางบ่อ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 

2.9 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร 
11. คลองบางเหี้ย (ด่าน) อยู่ในเขตต้าบลบางเพรียง-คลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

มีความยาวประมาณ 14.7 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 2.94 ล้านลูกบาศก์เมตร 
12. คลองใหม่ (ชายทะเล) อยู่ในเขตต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีความ

ยาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 1.60 ล้านลูกบาศก์เมตร 
13. คลองจระเข ้ อยู่ในเขตต้าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความ

ยาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีความจุคลอง ประมาณ 1.60 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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รูปที ่2-1 ล้าน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดสมุทรปราการ 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่  2  โครงการ  โดยเป็นโครงการประเภท
ระบายน้้า และมีโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่ด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้านวนทั้งสิ้น 12 แห่ง  

สามารถเก็บกักน้้าได้ 0.70 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 249,000 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1,       
ตารางที ่2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.อ่างเก็บน้้า 

      - จ้านวน (แห่ง) - - - - 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
2.แก้มลิง 

      - จ้านวน (แห่ง) - - - - 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
3.ฝาย 

      - จ้านวน (แห่ง) - - - - 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
4.ปตร. 

      - จ้านวน (แห่ง) - - 4 4 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
5.สถานีสูบน้้า 

      - จ้านวน (แห่ง) - - - - 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
6.ระบบส่งน้้า 

      - จ้านวน (แห่ง) - - - - 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
7.ระบบระบายน้้า 

      - จ้านวน (แห่ง) 2 - - 2 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 242,000 - - 242,000 
8.อื่น ๆ  

      - จ้านวน (แห่ง) - - 8 8 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.70 0.70 
  - พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - 7,000 7,000 
รวมทุกประเภท 

      - จ้านวน (แห่ง) 2 - 12 14 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.70 0.70 
  - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 242,000 - 7,000 249,000 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญใ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร คลองด่าน บางบ่อ - 242,000 2465 2477
2 โครงการระบายน ้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ บางโฉลก บางพลี - - 2548 2553

รวม - 242,000

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 
โดยมีอาคารชลประทานที่ส้าคัญภายใต้โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตรและโครงการระบายน้้า

บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ดังตารางที ่2-3  

ตารางที ่ 2-3 โครงการชลประทานภายใต้โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตรและโครงการระบายน้้าบริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 ปตร. ชลหารพิจิตร คลองด่าน บางบ่อ - 242,000 2465 2477
2 สถานีสูบน ้าชลหารพิจิตร 1 คลองด่าน บางบ่อ - - - -
3 สถานีสูบน ้าคลองด่าน 2 คลองด่าน บางบ่อ - - - -
4 สถานีสูบน ้าเจริญราษฎร์ คลองด่าน บางบ่อ - - - -
5 สถานีสูบน ้าบางปลา คลองด่าน บางบ่อ - - - -

6 โครงการระบายน ้าสุวรรณภูมิ บางปลา, บางปู บางพลี, เมือง - - 2549 2553

7 ปตร. คลองลัดโพธ์ิ ทรงคะนอง พระประแดง - - 2538 2549
8 ปตร.บางป้ิง ท้ายบ้าน - - - -
9 ปตร.คลองลัดหลวง ตลาด พระประแดง - - 2500 2500
10 ปตร.คลองกระออม บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ - - 2528 2528
11 ปตร.คลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ - - 2528 2528
12 ปตร.ดอนตะวัน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ - - - -
13 ปตร.ศรีษะจระเข้ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ - - 2546 2546
14 ปตร. ลาดกระบัง หนองปรือ บางพลี - - - -
15 ปตร.ก่ิงแก้ว ราชาเทวะ บางพลี - - - -
16 ปตร.ชวดลากข้าว บางพลี บางพลี - - - -
17 ปตร.บางพลี บางพลี บางพลี - - - -
18 ปตร.คลองเก้า บางปลา บางพลี - - - -
19 ปตร.ชายทะเล บางปู เมือง - - - -
20 สถานีสูบน ้าต้าหรุ บางปู เมือง - - - -

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง
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ตารางที ่ 2-3 โครงการชลประทานภายใต้โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตรและโครงการระบายน้้าบริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ (ต่อ) 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

21 สถานีสูบน ้าบางปลาร้า บางปู เมือง - - - -
22 ปตร.กลางคลองกาหลง บางบ่อ บางบ่อ - - - -
23 ปตร.กลางคลองช้างตายบน บางบ่อ บางบ่อ - - - -
24 ปตร.กลางคลองช้างตายล่าง บางบ่อ บางบ่อ - - - -
25 ปตร.กลางคลองชวดใหญ่ บางบ่อ บางบ่อ - - - -
26 ปตร.กลางคลองยายทิม่ บางบ่อ บางบ่อ - - - -
27 ปตร.กลางคลองตาแม้น บางบ่อ บางบ่อ - - - -
28 ปตร.กลางคลองสบัดจาก บางบ่อ บางบ่อ - - - -
29 สถานีสูบน ้าชลหารพิจิตร 2 คลองด่าน บางบ่อ - - 2548 2553

รวม - 242,000

โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

ท่ี
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่า
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า มีบางส่วนโดยเฉพาะพ้ืนที่ ๆ ห่างไกล
แหล่งน้้าที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 3 บริเวณอ้าเภอบางบ่อ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ปากแม่น้้าเจ้าพระยา มีพ้ืนที่ครอบคลุมบริเวณท้ังสองฝั่งของแม่น้้า 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีล้าคลองธรรมชาติอยู่หลายสาย  อาทิ คลองมหาวงษ์ คลองสรรพสามิต คลองส้าโรง   

เป็นต้น ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้จะเชื่อมโยงกับแม่น้้าเจ้าพระยา สภาพพ้ืนที่จึงเป็นแหล่งน้้าที่ไหลมาจากทางตอนเหนือ
เพ่ือระบายออกสู่ทะเล รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้้าทะเล  สาเหตุน้้าท่วมที่ส้าคัญ 2 ประการ คือ สาเหตุ
ทางธรรมชาติ และสาเหตุทางกายภาพ นั่นคือ 

- ปริมาณน้้าฝน  ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณและ
ความถี่ของฝนมากกว่าปกติ  โอกาสที่จะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยจึงเป็นไปได้สูง จึงท้าให้ปริมาณน้้าในแม่น้้า
ต่างๆ มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และเกิดน้้าท่วมขังในบางพื้นท่ี 

- ปริมาณน้้าเหนือ  ฝนที่ตกในลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา ปริมาณน้้ากระจายไปทั่วบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ 

บางส่วนจะถูกกักเก็บโดยเขื่อนต่างๆ ส่วนที่เหลือจะไหลมาจากจังหวัดตอนบนของทางภาคเหนือลงสู่พ้ืนที่ตอนล่าง  

ผ่านจังหวัดสมุทรปราการออกสู่ทะเล  โดยปกติปริมาณน้้าเหนือจากลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัด
สมุทรปราการจะมีปริมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในปีที่น้้าเหนือมีปริมาณมาก อาท ิปี พ.ศ.2538  มีปริมาณ 

น้้าไหลผ่าน 5,461 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ซึ่งส่งผลให้น้้าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพ้ืนที่ท้ากินของ
ประชาชน  

- น้้าทะเลหนุน ระดับน้้าทะเลที่ข้ึนลงตามธรรมชาติจะมีผลกระทบให้แม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณจังหวัด
สมุทรปราการ มีการขึ้นลงคล้องตามไปด้วย ในช่วงน้้าทะเลหนุนสูงสุด ท้าให้ปริมาณน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้า
ท่วมพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ อ้าเภอพระประแดง และอ้าเภอบางบ่อ 

ช่วงที่น้้าทะเลหนุนสูงจะอยู่ในราวเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 
- ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา  จากการที่น้้าเหนือมีปริมาณสูง และน้้าทะเลหนุนสูง มีช่วงเวลา

สัมพันธ์กันในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นเหตุให้ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาสูงกว่าปกติ จะเกิดผลกระทบ
ท้าให้พื้นที่ลุ่มบางแห่งเริ่มมีน้้าล้นตลิ่ง 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดสมุทรปราการ โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมสูง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ปากแม่น้้าเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบายน้้าและอิทธิพลจาก
ระดับน้้าทะเลขึ้นน้้าลง ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพื้นที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จ้านวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม มีพ้ืนที่ประมาณ 83,558 ไร่ อยู่บริเวณติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา
ก่อนไหลลงทะเลอ่าวไทย ครอบคลุมอ้าเภอพระประแดง อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ ดังแสดง
ในรูปที่ 2-5  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัญหาน้้าท่วมของจังหวัดสมุทรปราการต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น แก้ปัญหาสิ่งกีดขวางและการรุกล้้าทางน้้า
บริเวณปากแม่น้้า เพ่ิมประสิทธิภาพคลองระบายน้้าในพ้ืนที่ให้ระบายน้้าได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก้าหนดหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการน้้าร่วมกันระหว่างภาครัฐกับราษฎรเพ่ือให้การระบายน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในบริเวณ
พ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายน้้า รวมถึงการเก็บน้้าในล้าน้้า ซึ่งกรมชลประทานมีมีแผนพัฒนา
ก่อสร้างทั้งโครงการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล้าดับความส้าคัญต่อไป 
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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 ้าของจังหวัดสมุทรปราการครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจาก
กิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตาราง        
ที ่3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี และ 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 71.75 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 77.28, 83.22 และ 96.50 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 ้าท่วม    

น ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัด
สมุทรปราการกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการ  จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดสมุทรปราการ เท่ากับ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน  กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 50 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 387.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี   
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3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ แยกตามก้าลังการผลิต  (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 227.82 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 289.93 , 302.04 และ 326.27 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสมุทรปราการ 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 71.76                77.28                83.22                96.50                
2 รักษาระบบนิเวศ 30.00                30.00                30.00                30.00                
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 387.69              387.69              387.69              387.69              
  - นอกเขตชลประทาน -                  -                  -                  -                  
  - รวม 387.69              387.69              387.69              387.69              

4 อุตสาหกรรม 227.82              289.93              302.04              326.27              
รวม 717.28              784.90              802.95              840.47              

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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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. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ท่ีมุงสรางความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”   
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) 
5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉรยิะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในลุมน้ําเจาพระยา  
 ในการกําหนดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาจะตอง
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติและนโยบายกลุมจังหวัด โดยวิสัยทัศนและพันธกิจในภาพรวมของ    

ลุมน้ําเจาพระยา สรุปไดดังนี ้ 
 ลุมน้ําเจาพระยา มีความใสสะอาด อุดมสมบูรณ เกิดจากจิตสํานึก การมีสวนรวมของทุกภาคสวนดวย
การบูรณาการ องคความรู ภูมิปญญา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปสูความสมดุลของธรรมชาติและ
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรปราการ 

 วิสัยทัศนจังหวัดสมุทรปราการ คือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” ภายใต วิสัยทัศนในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี (AREA VISION) “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สังคมม่ันคงปลอดภัย” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา 

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และท่ัวถึง 

3) สงเสริมระบบ LOGISTIC สูประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขาย  

การคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน  

4) สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลง 

ทองเท่ียว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของนักทองเท่ียว  

5) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกันและ แกไข
ปญหาภัยคุกคามความม่ันคง พรอมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน 

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 และยุทธศาสตร  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  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 
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4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท่ี 
- เปนโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ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 และการปองกันบรรเทา
น้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามท่ีกลาวแลวขางตน   

 จังหวัดสมุทรปราการ มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 38 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 2 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาดเล็ก 33 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทานได 97,303.50 ไร เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนท่ีปองกันภัยทางน้ําและเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 

0.995 ลานลูกบาศกเมตร ใชวงเงินรวม 3,796.0159 ลานบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามขนาดและระยะ
ดําเนินการ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) 1 1 2

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) 677.8259 463.5000 1141.3259

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 1 2 - 3

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) 890.0000 820.0000 - 1710.0000

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 14 19 - 33

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.920 0.075 - 0.995

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 51,125.00 46,178.50 - 97,303.50

  - วงเงิน (ลานบาท) 385.1900 559.50000 - 944.6900

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 16 22 - 38

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.920 0.075 - 0.995

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 51,125 46,178.50 - 97,303.50

  - วงเงิน (ลานบาท) 1,953.0159 1,843.0000 - 3,796.0159

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป

 

 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรท่ี 3 เปนจํานวน 26 และ 12 โครงการ 

ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4-2 อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา มี
ลักษณะเปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ัง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดท้ังการขาดแคลนน้ําและ 

น้ําทวม 
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ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ - - 2 1,141.3259 2 1,141.3259

ขนาดกลาง - - 3 1,710.0000 3 1,710.0000

ขนาดเล็ก 26 427.6900 7 517.0000 33 944.69000

รวม 26 427.6900 12 3,368.3259 38 3,796.0159

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรที่ 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดสมุทรปราการ 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

โครงการชลประทานขนาดใหญ

งานสถานีสูบน้ําเจริญราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ บางปู เมือง สมุทรปราการ - - 2559 2562 677.8259

ประตูระบายน้ําและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื่น 

โครงการประตูระบายน้ําปากคลองดาน

บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
2564 2566

463.5000   

รวม - - 1,141.3259 

โครงการชลประทานขนาดกลาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําชลหารพิจิตร คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ - - 2558 2561 890.0000 

โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ปดลอมคลองบางปลากด

อําเภอพระสมุทรเจดีย
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

- -
2567 2568 240.0000 

โครงการกอสรางโครงการระบายน้ําคลองดานตอนลาง  บานเพรียง,

คลองดาน
บางบอ สมุทรปราการ

- -
2569 2569 580.0000 

รวม - - 1,710.0000 

ปแลวเสร็จโครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ปกอสราง
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                        บทที่ 4 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดสมุทรปราการ  

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

1 ปรับปรุงทางระบายน้ําปตร.ชายทะเล บางปูใหม เมือง 1,250 0.3 2561 2561 9.8000

2 พนังกั้นน้ําทะเลปลายคลองดาน คลองดาน บางบอ 1,250 - 2562 2562 23.6900

3 ปรับปรุงกําแพงปองกันน้ําเค็มเชื่อมถนนปานวิถ-ีปตร.ชลหารพิจิตร

 1 แหง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร
คลองดาน บางบอ 1,875 - 2563 2563 26.0000

4 ปรับปรุงสะพานขามประตูระบายน้ําชลหารพิจิตร 1 แหง 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร
คลองดาน บางบอ 1,875 - 2563 2563 11.5000

5 ปรับปรุงทางระบายน้ําคลองชายทะเล คลองดาน บางบอ 1,250 - 2564 2564 9.7000

6 ปรับปรุงทางรับน้ําปากคลองระบายน้ําสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี 1,250 0.32 2564 2564 11.2500

7 พนังกั้นน้ําคลองชายทะเลบริเวณสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิ บางปู เมือง 1,250 0.3 2564 2564 15.7500

8 ปรับปรุงทางระบายน้ําสถานีสูบน้ําบางปลารา บางปูใหม เมือง 1,875 - 2564 2564 20.0000

9

ปรับปรุงกําแพงปองกันตลิ่งฝงขวาพรอมอาคารประกอบและ

สวนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ทรงคนอง พระประแดง 2,300 - 2564 2564 110.0000

10 ปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่คุงบางกะเจา ระยะที่ 1

บางยอ, บางกะเจา

, บางกระสอบ, 

บางยอ, บางน้ําผึ้ง,

 ทรงคนอง

พระประแดง 11,800 2564 2564 25.0000

11 กอสราง ปตร.พรอมสถานีสูบน้ําคลองลัดหลวง ตลาด พระประแดง 9,600 - 2565 2565 60.0000

12 ปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่คุงบางกะเจา ระยะที่ 2

บางยอ, บางกะเจา

, บางกระสอบ, 

บางยอ, บางน้ําผึ้ง,

 ทรงคนอง

พระประแดง 11,800 - 2565 2565 25.0000

13 ปรับปรุงสะพานคสล.คลองดาน คลองดาน บางบอ 1,875 - 2565 2565 15.0000

14 ปรับปรุงทางรับน้ําสถานีสูบน้ําเจริญราษฎร บางปู เมือง 1,875 - 2565 2565 22.5000

15 ปรับปรุงระบบควบคุมประตูระบายน้ําโครงการระบายน้ําสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี 3,125 - 2566 2566 24.0000

16 ปรับปรุงปตร.คลองหนึ่งบางปลา บางปลา บางพลี 1,250 0.015 2566 2566 8.0000

17 ปรับปรุงทางระบายน้ําสถานีสูบน้ําบางปลา บางปู เมือง 1,875 - 2566 2566 20.0000

18 ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ําคลองพระองคไชยานุชิต เปร็ง บางบอ 2,812.50 - 2566 2566 18.0000

19 กอสราง ทรบ.ตอนตะวัน บานคลองสวน บานคลองสวน ,1200 - 2566 2566 15.0000

20 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งดานทาย ปตร.คลองลัดโพธิ์ ถึงสะพาน

เพชรหึงษ ทั้ง 2 ฝง
ทรงคนอง พระประแดง 2,300 - 2566 2566 90.0000

21 งานเพิ่มศักยภาพการบริหารน้ําในคลองลัดหลวง ตลาด พระประแดง 9,600 - 2567 2567 50.0000

22 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งฝงซาย ปตร.คลองลัดโพธิ์ จากสะพาน

เพชรหึงษถึงจุดสิ้นสุดดานทายน้ํา
ทรงคนอง พระประแดง 2,300 - 2567 2567 96.0000

23
กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งฝวขวา ปตร.คลองลัดโพธิ์ จากสะพาน

เพชรหึงษถึงจุดสิ้นสุดดานทายน้ํา
ทรงคนอง พระประแดง 2,300 - 2568 2568 96.0000

24 ปรับปรุงปตร.คลองสามบางปลา บางปลา บางพลี 1,250 0.015 2567 2567 8.0000

25 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําบางปลารา บางปู เมือง 1,875 - 2567 2567 9.5000

26 ปรับปรุงปตร.คลองชางตายบน บางบอ บางบอ 1,250 - 2567 2567 15.0000

27 ประตูระบายน้ําคลองสอง บางปลา บางพลี 1,250 0.015 2567 2567 24.0000

28 ประตูระบายน้ําคลองสี่ บางปลา บางพลี 1,250 0.015 2567 2567 24.0000

29 ประตูระบายน้ําคลองหา บางปลา บางพลี 1,250 0.015 2568 2568 24.0000

30 ปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ําตําหรุ บางปูใหม เมือง 3,125 - 2568 2568 9.5000

31 ปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 1 คลองดาน บางบอ 3,125 - 2568 2568 9.5000

32 ปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 2 คลองดาน บางบอ 3,125 - 2568 2568 9.5000

33 ปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ําคลองดาน 2 บางปู เมือง 3,125 - 2568 2568 9.5000

รวม 97,312.50 0.995 944.6900  

ตําบล อําเภอโครงการ ปแลวเสร็จปกอสรางที่
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รายงานแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                                         บทที่ 5 
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บทที ่5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ี 604,422 ไร  เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 263,710 ไร หรือประมาณรอยละ 43.71 

ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทานแลว 249,000 ไร หรือประมาณ      

รอยละ 94.42 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ท่ีอยู ในแผนดําเนินการ  จํานวน  38 โครงการ   เปนโครงการชลประทานขนาดใหญ  2 โครงการ             

โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาดเล็ก 33 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมด
จะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานได 97,303.50 ไร เก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 0.995 ลานลูกบาศกเมตร ใชวงเงินรวม 

3,796.0159 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี้ 

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

 มี โครงการท่ีดํ าเนินการตามแผนระยะสั้น  16 โครงการ เปน โครงการขนาดใหญ  1 โครงการ          
โครงการชลประทานขนาดกลาง 1 โครงการ และขนาดเล็ก 14 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกัก
น้ําไดเพ่ิมอีก 0.92 ลานลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีชลประทาเพ่ิมข้ึน 51,125 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการใน
แผนระยะสั้น 1,953.0159 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 22 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ  1 โครงการ          
โครงการชลประทานขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาดเล็ก 19 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกัก
น้ําไดเพ่ิมอีก 0.075 ลานลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีชลประทาเพ่ิมข้ึน 46,178.50 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการ
ในแผนระยะกลาง 1,843.0000 ลานบาท 

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

 จังหวัดสมุทรปราการยังไมมีแผนการท่ีจะดําเนินการตามแผนระยะยาว ท้ังนี้สํานักงานชลประทานท่ี 11 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของกรมชลประทานจะจัดทําแผนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการชลประทานใรพ้ืนท่ีตอไป 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดสมุทรปราการ 

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

604,422 263,710 249,000 97,304 346,304

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจุบัน
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนท่ีสําหรับบางโครงการท่ีมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาต ิเปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง
การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน
เตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนให
เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายท่ี
ไดวางไวเปนสําคัญ 
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