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ค ำน ำ 
 

 การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 

No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงานและ

งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่

ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนา

ในระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ

พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็น

ฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั 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 

และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูก

ต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับ

ปัญหาที่เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของ

โครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อน

จัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะ

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

 ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ

ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค 

ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภำพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1  สภำพภูมิประเทศ 

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ

เชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพื นที่ 3,228,127 ไร่ หรือประมาณ 5,165 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื นที่

ราบลุ่มประมาณร้อยล่ะ 40 บริเวณพื นที่สองฝั่งแม่น ้าบางปะกงและที่ราบลูกฟูกคลื่นลอนลาดประมาณร้อยล่ะ 11 

และที่ราบสูงและเขตภูเขาด้านตะวันออกประมาณร้อยล่ะ 55 แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอบางคล้า อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว อ้าเภอบางปะกง อ้าเภอบ้านโพธิ์อ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอ

ราชสาส์น อ้าเภอสนามชัยเขต อ้าเภอแปลงยาว อ้าเภอท่าตะเกียบ และอ้าเภอคลองเขื่อน โดยมีอาณาเขตติดต่อ

กับจังหวัดต่างๆ ทั ง 4 ทิศ ดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศใต ้ ติดต่อ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี  

ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 

 

1.2  สภำพภูมิอำกำศ 

 จังหวัด ฉะเชิงเทรามีลักษณะสภาพภูมิอากาศเป็นแบบเขตเมืองร้อน หรืออากาศร้อนชื นแถบเส้นศูนย์สูตร 

อุณหภูมิ จะสูงเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ในเดือนเมษายน จะร้อนที่สุด เดือนที่มี

อุณหภูมิต่้าท่ีสุดคือเดือนธันวาคม โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศตามตารางที่ 1-1 

ตำรำงท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อมูลภูมิอำกำศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ำรำยปี ค่ำเฉลี่ยรำยปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 23.1-33.4 27 

 ความชื นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 56.0-95.2 79 

 ความเร็วลมผิวพื น  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1.67-2.96 2.22 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 1,200-1,860 1,736 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 1,250-1,630 1,389 
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1.3  ทรัพยำกรดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื อที่ประมาณ 3,228,127 ไร ่มีพื นที่ตั งอยู่ในลุ่มน ้าบางปะกง และลุ่มน ้าปราจีนบุรี

เป็นบางส่วนบริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี  

1.3.1 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นพื นที่เกษตรกรรม 1,903,551 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 59 ของจังหวัด 

ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาและไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 23.69 และ22.06 ตามล้าดับ ของจังหวัด หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 78 ของพื นที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตำรำงท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พื นที่นา 764,764 23.69 

ไม้ยืนต้น 712,182 22.06 

พื นที่ป่า 524,789 16.25 

พืชไร่ 342,780 10.61 

สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 324,501 10.05 

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 257,534 7.97 

พื นที่น ้า 94,837 2.93 

พื นที่เบ็ดเตล็ด 82,772 2.56 

ไม้ผล 81,312 2.51 

พื นที่ลุ่ม 22,682 0.70 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 17,461 0.54 

พืชสวน 2,412 0.07 

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 101 0.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2  ทรัพยำกรดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพื นที่

ดอนในเขตดินแห้งมีเนื อที่ร้อยละ 45.30 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

ตำรำงท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 1,462,591 45.30 

ดินในพื นท่ีราบลุ่ม 1,146,432 35.51 

พื นที่เบ็ดเตล็ด 546,678 16.93 

ดินในพื นท่ีลาดชันสูง 71,815 2.22 

ดินในพื นท่ีดอนในเขตดินชื น 610 0.01 
ที่มา : Agri Map (2561) 
 

1.4  สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1  ประชำกร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรามีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 241,767 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

47,694 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั งสิ น 709,889 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 

20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย

ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมขึ นเป็น 821,268 คน 

ตำรำงท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. ประชำกร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 709,889 
2565 736,231 
2570 763,550 
2575 791,883 
2580 (อนาคต 20 ปี) 821,268 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรดว้ยแบบจา้ลองทวกี้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลงั 10 ปี (พ.ศ.2551-2560) 
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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1.4.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรำยได้ 

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 340,913 ล้านบาท อยู่ในล้าดับที่ 

8 ของประเทศ และล้าดับที่ 8 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 94.64 และ 

ภาคเกษตรร้อยละ 5.36 โดยมีรายได้เฉลี่ย 26,062 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3  สภำพกำรเกษตร 

  ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรามีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 241,767 ครัวเรือน โดยเป็น

ครัวเรือนเกษตร 47,694 ครัวเรือน หรือร้อยละ 19.73 ของครัวเรือนทั งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูก

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังแสดงใน 

ตำรำงท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี 643 615 629 

ข้าวนาปรัง 701 625 686 

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 668 659 672 

มันส้าปะหลัง 3,572 3,237 3,334 

อ้อย 11,150 8,750 8,980 

ยางพารา 171 172 188 

ปาล์มน ้ามัน 2208 1956 2015 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรน้ ำและกำรพัฒนำในปัจจุบัน 
 

2.1  ล ำน้ ำและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 จังหวัดเชิงเทราตั งอยู่ในเขตพื นที่ 4 ลุ่มน ้า (ตามการแบ่งลุ่มน ้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ

อุทกวิทยาแห่งชาติ)  คือลุ่มน ้าบางปะกง ปราจีนบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก และเจ้าพระยา  ล้าน ้าและลุ่มน ้าที่

ส้าคัญได้แก่ คลองท่าลาด บางปะกงสายหลัก คลองพระสทึง แม่น ้าพระปง และปราจีนบุรีสายหลักดังรูปที่ 2-1 

2.2  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กประเภทต่างๆที่ด้าเนินการแล้วถึง  

พ.ศ. 2560 จ้านวนทั งสิ น 257 แห่ง สามารถเก็บน ้าได้ 488.19 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่ชลประทาน 754,757 ไร่

รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 ตารางที่ 2-2 และรูปที่ 2-2 

2.3  สถำนกำรณ์น้ ำของจังหวัด 

 2.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

 ข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปที่ 2-4 พบว่าพื นที่มีปัญหาภัยแล้งอยู่ในระดับต่้า

ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์ แปลงยาว พนมสารคาม สนามชัยเขต 

และท่าตะเกียบ มีเป็นพื นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางถึงระดับปานกลาง ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่บริเวณ 

อ้าเภอแปลงยาว สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ  

 2.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วม 

 พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในลักษณะน ้าท่วมฉับพลันและน ้าท่วมล้นตลิ่ง  สภาวะน ้าท่วมฉับพลัน 

FLASH FLOOD) เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องท้าให้เกิดน ้าป่าไหลหลาก  น ้าท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งล้าน ้า (RIVER 

FLOOD) เกิดจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดชันของพื นที่และความลาดชันของล้าน ้าค่อนข้างต่้า 

จึงระบายน ้าได้ช้า หากเกิดฝนตกหนัก ประกอบกับน ้าทะเลหนุน จะท้าให้น ้าท่วมขังเป็นเวลานานดังรูปที่ 2-5  

 จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมซ ้าซากของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมต่้า

ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ส่วนมากอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด เสี่ยงปานกลางประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์อยู่ทางทิศ

ตะวันตกของจังหวัดซึ่งเป็นบริเวณใกล้กับแม่น ้าบางปะกง  และมีพื นที่เสี่ยงสูงประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดง 

ในรูปที่ 2-5 
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 2.3.3 แนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ 

 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ 

(Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื นที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม

ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเค็มรุกล ้า รวมถึงการรองรับพื นที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area 

Base) จ้านวน 1 พื นที่ คือพื นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีพื นที่ประมาณ 3,228,127 ไร่ ครอบคลุมทั ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ตำรำงท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 2                        56                      59                      

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 420                    59.20                  8.55                    488                    

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 56,195                 2,764                  6,580                  65,539                 

2.แก้มลิง -                     

  - จ้านวน (แห่ง) 2                        2                        

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.30                    0                        

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                     -                     

3.ฝาย -                     

  - จ้านวน (แห่ง) 1                        123                    124                    

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 160,125               -                     160,125               

4.ปตร. -                     

  - จ้านวน (แห่ง) 1 1                        2                        

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 404,000               10,000.00             414,000               

5.สถานีสูบน ้า -                     

  - จ้านวน (แห่ง) 1 5                        6                        

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 98,438                 15,650                 114,088               

6.ระบบส่งน ้า -                     

  - จ้านวน (แห่ง) 1 1                        8                        10                      

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                     -                     -                     -                     

7.ระบบระบายน ้า -                     

  - จ้านวน (แห่ง) 2                        2                        

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                     -                     

8.อ่ืน ๆ -                     

  - จ้านวน (แห่ง) 53                      53                      

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.14                    0                        

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 1,005                  1,005                  

รวมทุกประเภท

  - จ านวน (แห่ง) 4                        4                        250                    258                    

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 420.00                59.20                  8.99                    488.19                

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 558,633               162,889               33,235                754,757               
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ตำรำงท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเข่ือนบางปะกง บางแก้ว เมือง -         98,438         2539 2543

2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาคลองสียัด ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ 420.00     56,195         2539 2543

3
งานจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

คลองสียัด (ระยะ 4)
คู้ยายหมี สนามชัยเขต

-         -             
2559 2559

4 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต บางขนาก บางน ้าเปรี ยว -         404,000       2464 2476

420.00    558,633       

1 ฝ่ังซ้ายบางปะกง(ฝายท่าลาด) เกาะขนุน พนมสารคาม -         160,125       2540 2543

2 งานจัดระบบน ้าโครงการท่าลาด (ระยะ 4) เมืองใหม่ ราชสาส์น -         -             2559 2559

3 อ่างเก็บน ้าลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต 4.20        2,764          2526 2527

4 อ่างฯคลองระบม ท่ากระดาน สนามชัยเขต 55.00      -             2530 2533

59.20      162,889       

479.20    721,522      

ปีก่อสร้าง

รวม

โครงการชลประทานขนาดใหญ่

โครงการชลประทานขนาดกลาง

รวม

รวมท้ังส้ิน

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
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บทที่ 3  

ควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป

ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร

จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดฉะเชิงเทราครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม

หลักท่ีส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้าย

น ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี

รายละเอียดดังนี  

3.1  ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร

โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 54.49 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ

จะเพ่ิมเป็น 40.31  41.80 และ 44.96 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2  ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน้ ำ 

 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

ฉะเชิงเทรากับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษา

ระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เท่ากับ46.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู

ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือ
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การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่

เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  

ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 2,884.70 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร

จะเพ่ิมเป็น 2,919.22  , 2,983.67 และ 2,983.67 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้อ งการน ้าเพ่ือการ

อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึง

อัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี

และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 70.99 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 

77.54 , 81.09 และ 87.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

 

ตำรำงท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

 

 

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

1 อุปโภค-บริโภค 38.87                40.31                 41.80              44.96               

2 รักษาระบบนิเวศ 46.50                46.50                 46.50              46.50               

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 830.33               864.85                929.30            929.30             

  - นอกเขตชลประทาน 2,054.37            2,054.37             2,054.37          2,054.37           

  - รวม 2,884.70            2,919.22             2,983.67          2,983.67           

4 อุตสาหกรรม 70.99                77.54                 81.09              87.19               

รวม 3,041.06            3,083.57             3,153.06          3,162.32           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน้ า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนำกำรชลประทำนระดับจังหวัด 

4.1  ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนิน

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่า

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 

3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

4)   การจัดการคุณภาพน ้า 

5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 

6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศำสตร์กรมชลประทำน 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 

  กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ 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  ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และ

สมุทรปราการ มีวิสัยทัศน์คือ “เส้นทางการค้าการลงทุนไปสู่อินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ

นวัตกรรมเกษตรแปรรูประดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพ และ

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี   

 1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาค

ตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน้านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพื นฐานทาง

การเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ (ZONING) เพ่ือให้สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด

รองรับการค้าเสรี  

 3)  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 

  4) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน 

และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศท่ีเอื อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New 

S-Curve) 

 5) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ

โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด ำเนินกำร 

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

 -  โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 

 -  โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 
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 -  โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-พ.ศ.2580 

4.2.2 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร มีแนวทางดังนี  

 -  เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที 

 -  เป็นโครงการพระราชด้าริ 

 -  มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

 -  ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 

 -  เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 

 -  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 

 -  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร 

  กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนา

โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่

เดิม ทั ง 25 ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกัน

บรรเทาน ้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   

  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 72 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 8 

โครงการ และขนาดเล็ก 64 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 

61.94 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 56,000 ไร่ ใช้วงเงินรวม  20,623.15 ล้านบาท ดัง

แสดงตามตารางที่ 4-1 

 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 63 และ 9 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง

เก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาด

แคลนน ้าและน ้าท่วม 
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ตำรำงท่ี 4-1 สรุปแผนการพฒันาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ขนำดโครงกำร 

แผนด ำเนินกำร 

ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว รวม 20 ปี 

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

1. ขนำดใหญ่         

  - จ ำนวน (โครงกำร)                 4                 -                   -                    4  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)          125.00                 -                   -             125.00  

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)          56,165                 -                   -             56,165  

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)     1,736.4617                 -                   -        1,736.4617  

2. ขนำดกลำง         

  - จ ำนวน (โครงกำร)                 3                  3                 -                    6  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)                -               51.70                 -               51.70  

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)                -                   -                   -                   -    

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)     1,376.8822      2,125.0000                 -        3,501.8822  

3. ขนำดเล็ก         

  - จ ำนวน (โครงกำร)                93                 31                 -                 124  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)          132.84               1.31             134.15  

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)            2,000                 -                 2,000  

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)     9,471.3960      8,237.3524      17,708.7484  

รวมทุกขนำด         

  - จ ำนวน (โครงกำร)              100                 34                 -                 134  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)          257.84             53.01                 -             310.85  

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)          58,165                 -                   -             58,165  

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)   12,584.7399    10,362.3524                 -      22,947.0923  
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ตำรำงท่ี 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 
ตำรำงท่ี 4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ 2                912.4617         2               824.0000     4               1,736.4617   

ขนาดกลาง 3                2,125.0000       3               1,376.8822   6               3,501.8822   

ขนาดเล็ก 111             15,732.3845      13             1,976.3649   124            17,708.7494 

รวม 116             18,769.8462      18             4,177.2471   134            22,947.0933 

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย)

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1

โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าคลองสียัด ต.ท่า

ตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ 56,165.00 125.00      2563 2565 440.0000    

2

 โครงการประตูระบายน ้ากลางคลอง 

พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว -          2563 2565 412.0000    

3

สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าบางขนาก บางขนาก บางน ้าเปรี ยว -          2560 2562 472.4617    

4

ประตูระบายน ้าและอาคารประกอบพร้อม

ส่วนประกอบอ่ืน โครงการประตูระบายน ้า

กลางคลอง พระองค์ไชยานุชิต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว -          2563 2565 412.0000    

5 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต -          5.00         2565 2568 600.0000    

6 อ่างเก็บน ้าห้วยกรอกเคียน ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ -          19.20        2565 2568 670.0000    

7 อ่างเก็บน ้าคลองกะพง ท่ากระดาน สนามชัยเขต -          27.50        2566 2568 855.0000    

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน ้าพระ

ยาวิสูตร ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

สองคลอง บางปะกง -          -           2560 2563 425.5334    

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน ้าปาก

ตะคลอง ต้าบลท่าสะอ้าน อ้าเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่าสะอ้าน บางปะกง -          -           2560 2563 498.5468    

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน ้าท่า

ถ่ัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

บางกรูด บ้านโพธ์ิ -          -           2561 2563 452.8020    

รวม 56,165.00 176.70      5,238.3439 

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตำรำงท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
 พ้ืนท่ี ชป. 

(ไร่)

 ความจุ (ล้าน

 ลบ.ม.)
ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 วงเงิน (ล้านบาท)

1 อาคารอัดน ้าบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่ 0.47          2562 2562 20.0000            

2 ฝายบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง 1.56          2562 2562 20.0000            

3 ฝายบ้านคลองใหญ่3 บ่อทอง บ่อทอง 1.13          2562 2562 43.0000            

4 ฝายบ้านคลองโอ่ง วัดสุวรรณ บ่อทอง 1.00          2562 2562 20.0000            

5 อาคารอัดน ้าหนองเหียง 2 เขาหินซ้อน พนมสารคาม 0.24          2563 2563 9.5000             

6 ฝายบ้านยางแดง คู้ยายหมี สนามชัยเขต 0.38          2563 2563 45.0000            

7 เพ่ิมความจุอ่างเก็บน ้าคลองระบม ท่ากระดาน สนามชัยเขต 60.00         2562 2564 300.0000          

8 อาคารอัดน ้าบ้านเอสอาร์ หนองปลาไหล บางละมุง 2562 2562 8.0000             

9 ขุดสระบ้านกองทหาร(4 แห่ง) บางพระ ศรีราชา 2562 2562 15.0000            

10 ท้านบดินบ้านโป่งสะเก็ด เขาไม้แดง บางละมุง 0.20          2562 2562 6.0000             

11

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกร

โดยมิชอบด้วยกฏหมาย  No.378 อาคารบังคับน ้าบ้านเขาซก 1 

พร้อมระบบกระจายน ้า

เขาซก หนองใหญ่ 2562 2562

23.0000            

12

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกร

โดยมิชอบด้วยกฏหมาย No.S 74 ขุดสระเก็บน ้าบ้านมาบนาดี และ

ระบบแพร่กระจายน ้า

ทุ่งพระยา สนามชัยเขต 2562 2562

60.0000            

13

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกร

โดยมิชอบด้วยกฏหมาย  No.378 อาคารบังคับน ้าบ้านเขาซก 2 

พร้อมระบบกระจายน ้า

เขาซก หนองใหญ่ 2562 2562

45.0000            

14

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกร

โดยมิชอบด้วยกฏหมาย  No.468 อาคารบังคับน ้าบ้านคลองใหญ่ 

พร้อมระบบกระจายน ้า

บ่อทอง บ่อทอง 2562 2562

72.0000            

15 อาคารบังคับน ้าบ้านหินดาด หนองเหียง พนัสนิคม 2563 2563 13.0000            

16 พนังกั นน ้าปากคลองพระองค์ไชยานุชิต ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว -          2.10          2561 2561 14.1000            

17
ปรับปรุงระบบควบคุมประตูระบายน ้าตามแนวคันคลองพระองค์ไช

ยานุชิต จ้านวน 4 แห่ง
คลองหลวงแพ่ง เมือง -          -           2563 2563

12.0000            

18 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั นน ้าสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. คลองเข่ือน คลองเข่ือน - 0.25          2562 2562 20.0000            

19 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั นน ้าสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. บางตลาด คลองเข่ือน - 0.25          2562 2562 20.0000            

20 ปรับปรุง ปตร.คลองโปร่งแรด-ชวดวังขอน กม.0+000 บางโรง คลองเข่ือน - 0.25          2562 2562 20.0000            

21 ปรับปรุง ทรบ.คลองบุญประกอบ บางปะกง บางปะกง - 0.25          2562 2562 7.5000             

22 ปรับปรุง ท่อระบายน ้าคลองตางอน บางโรง คลองเข่ือน - 0.25          2562 2562 6.0000             

23 ปรับปรุง สะพานข้ามคลองข้างคันกั นน ้าสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. บางตลาด คลองเข่ือน - -           2562 2562 5.5000             

24 ปรับปรุง สะพานข้ามคลองข้างคันกั นน ้าสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. บางโรง คลองเข่ือน - -           2562 2562 5.5000             

25 ปรับปรุงคลองนครเน่ืองเขต ระยะทาง 19.07 กม. บางน ้าเปรี ยว เมือง  - 2562 2562 1,027.6800        

26 ปรับปรุงคลองบางขนาก ระยะทาง 25.135 กม. บางขนาก บางน ้าเปรี ยว  - 2562 2562 4,464.8100        

27 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า ปตร .กลางคลองเทพ บางปะกง บางปะกง  - 2563 2563 5.2000             

28 ปรับปรุง ปตร.และสถานีสูบน ้าบางขนาก บางขนาก บางน ้าเปรี ยว - 0.21          2563 2563 35.0000            

29 ปรับปรุง ปตร.และสถานีสูบน ้าท่าไข่ หน้าเมือง เมือง - 0.21          2563 2563 35.0000            

30 ปรับปรุงขยายสถานีสูบน ้าบางขนาก บางขนาก บางน ้าเปรี ยว -  - 2563 2563 80.0000            

31 ปรับปรุง สถานีสูบน ้าบางโรง ด้านเหนือน ้า บางโรง คลองเข่ือน -  - 2563 2563 15.0000            



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน า้ระดบัจังหวัดจังหวัด             บทที ่4 

จังหวัดฉะเชิงเทรา                แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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32 ปรับปรุงคลองส้าโรง ระยะทาง  12.30  กม. บางปะกง บางปะกง  - 2562 2562 28.2600            

33 ปรับปรุงคลองตาเอ่ียม ระยะทาง  7.98  กม. สองคลอง บางปะกง  - 2562 2562 20.5500            

34 ปรับปรุง สถานีสูบน ้าประจ้ารัง ด้านเหนือน ้า บางโรง คลองเข่ือน -  - 2564 2564 15.0000            

35 ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองเสรีประชา คลองเปรง เมือง - 0.25          2562 2562 7.5000             

36 ปรับปรุง เคร่ืองคราดขยะพร้อมเคร่ืองสูบน ้า ปตร.กลางคลองชายทะเล บางปะกง บางปะกง -  - 2564 2564 15.0000            

37 ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองลาดน ้าขาว คลองเปรง เมือง - 0.25          2564 2564 7.5000             

38 ปรับปรุง ปตร.และสถานีสูบน ้าท่าถ่ัว บางกรูด บ้านโพธ์ิ - 0.21          2564 2564 35.0000            

39 ปรับปรุงเสริมคันกั นน ้าสายบางขนาก-ท่าไข่ บางขนาก บางน ้าเปรี ยว -  - 2564 2564 100.0000          

40 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองพระยาสมุทร พร้อมสถานีสูบน ้า เทพราช บ้านโพธ์ิ - 0.21          2564 2564 30.0000            

41 ปรับปรุง สถานีสูบน ้าลาดขวาง ลาดขวาง บ้านโพธ์ิ -  - 2564 2564 15.0000            

42 ปรับปรุง สถานีสูบน ้าสองทาง คลองบางห้าง คลองเข่ือน คลองเข่ือน -  - 2564 2564 30.0000            

43 ปรับปรุง สถานีสูบน ้าสองทาง คลองบางอ่าง คลองเข่ือน คลองเข่ือน -  - 2565 2565 30.0000            

44 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองเปรง พร้อมสถานีสูบน ้า เปรง เมือง - 0.21          2565 2565 30.0000            

45 ปรับปรุง ปตร.และสถานีสูบน ้าปากตะคลอง ท่าสะอ้าน บางปะกง - 0.21          2565 2565 35.0000            

46 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองแขวงกล่ันล่าง พร้อมสถานีสูบน ้า เทพราช บ้านโพธ์ิ - 0.21          2565 2565 30.0000            

47 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองขุนพิทักษ์ พร้อมสถานีสูบน ้า ประวเศน์ บ้านโพธ์ิ - 0.21          2565 2565 30.0000            

48 ปรับปรุง สถานีสูบน ้าแสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ -  - 2565 2565 15.0000            

49 ปรับปรุง ประตูระบายน ้าบางตลาด พร้อมสถานีสูบน ้า คลองเข่ือน คลองเข่ือน - 0.25          2565 2565 60.0000            

50 ปรับปรุง สถานีสูบน ้าจางวาง แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ -  - 2565 2565 15.0000            

51 โครงการแก้มลิงแพรกหนามเตียน คลองเข่ือน คลองเข่ือน - 0.20          2565 2565 5.0000             

52 โครงการแก้มลิงบีงบ่อห้าลูก บางน ้าเปรี ยว บางน ้าเปรี ยว - 0.02          2566 2566 4.5000             

53 โครงการแก้มลิงหนองยาว บางน ้าเปรี ยว บางน ้าเปรี ยว - 0.06          2566 2566 4.8800             

54 ปรับปรุงคลองข้างคันกั นน ้าสายบางขนาก-ท่าไข่ บางขนาก บางน ้าเปรี ยว -  - 2566 2566 200.0000          

55 ปรับปรุง ปตร.คลองสาว พร้อมสถานีสูบน ้า วังตะเคียน เมือง - 0.21          2566 2566 30.0000            

56 ปรับปรุง ประตูระบายน ้าปากคลองหนามแดง-บางพระ หนามแดง เมือง - 0.25          2566 2566 25.0000            

57 ปรับปรุง ประตูระบายน ้าปากคลองบางอ้อ-หลักร้อย บางขนาก บางน ้าเปรี ยว - 0.25          2567 2567 25.0000            

58 ปรับปรุง ก้าแพงป้องกันตล่ิง คลองบางขนาก ยาว 200 เมตร บางขนาก บางน ้าเปรี ยว -  - 2567 2567 1.5000             

59 ปรับปรุงปตร.ปากคลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว -          -           2562 2562 50.0000            

60 ปรับปรุงเสริมคันกั นน ้า สมบูรณ์-บางขนาก โยธะกา บางน ้าเปรี ยว -          -           2562 2562 80.0000            

61 ปตร.ปากคลอง 21 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว -          -           2562 2562 69.2600            

62 ปรับปรุง ปตร.กลางคลอง 15 กม.27+170 บึงน ้ารักษ์ บางน ้าเปรี ยว -          -           2562 2562 41.6400            

63 ปรับปรุง ปตร.กลางคลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว -          -           2562 2562 175.1200          

64 ปรับปรุงปตร.ปากคลอง 19  1 แห่ง ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว -          - 2562 2562 25.0000 

65 ปรับปรุงปตร.ปากคลอง 20  1 แห่ง ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว -          - 2562 2562 25.0000 

66 ปรับปรุงคลอง 15 บึงน ้ารักษ์ บางน ้าเปรี ยว -          - 2562 2566 5,670.7000 

67 ปรับปรุงคลอง 16 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว -          - 2562 2564 543.4600 

68 ปรับปรุงคลอง 17 ดอนฉิมพลี,บางน ้าเปรี ยว บางน ้าเปรี ยว -          - 2564 2564 118.0000 

69 ปรับปรุงสถานีสูบน ้าสมบูรณ์ โยธะกา บางน ้าเปรี ยว -          - 2566 2566 180.0000 

70 โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง 18 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว 2562 2562 16.8815 

71 ปรับปรุงคลองส้าโรง ระยะทาง  12.30  กม. บางปะกง 2563 2563 28.2600 

72 ปรับปรุงคลองตาเอ่ียม ระยะทาง  7.98  กม. บางปะกง 2563 2563 20.5500 

73 ปรับปรุงคลองประเวศบุรีรมย์ ระยะทาง  23.320  กม.
ลาดกระบัง / บางบ่อ / 

บ้านโพธ์ิ, เมือง
2564 2566 777.8367 

74 ปรับปรุงคลองประเวศบุรีรมย์ ระยะทาง  23.320  กม.
ลาดกระบัง / บางบ่อ / 

บ้านโพธ์ิ, เมือง
2564 2566 777.8367 

75 อาคารบังคับน ้าท่ี3 (ปตร.บ้านท่าเป้า) คู้ยายหมี สนามชัยเขต 2563 2564 133.0000          
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76 ท่อลอดคลองส่งน ้าสายใหญ่ท่าลาด กม.11+001 หนองแหน พนมสารคาม 2567 2567 4.0000 

77 ท่อลอดคลองส่งน ้าสายใหญ่ท่าลาด กม.14+707 หัวส้าโรง แปลงยาว 2567 2567 4.0000 

78 ท่อลอดคลองส่งน ้าสายใหญ่ท่าลาด กม.16+131 หัวส้าโรง แปลงยาว 2567 2567 4.0000 

79 ท่อระบายน ้าคลองส่วย ท่าพลับ บ้านโพธ์ิ 2563 2563 6.0000 

80 ทรบ.คลองทางเกวียน(1) บางผึ ง บางปะกง 2563 2563 6.0000 

81 ทรบ.คลองบางกรูด หนองบัว บ้านโพธ์ิ 2563 2563 6.0000 

82 ถนนรอบอ่างฯคลองระบม ท่ากระดาน สนามชัยเขต 2566 2566 20.0000 

83 คั นกั นน ้าสายบางนาง-บางหัก บางผึ ง,เขาดิน บางปะกง 2565 2565 57.0000 

84 ท่อระบายน ้าคลองวังด้วน แปลงยาว แปลงยาว 0.16          2564 2564 5.0000 

85 อาคารบังคับน ้าบ้านเทพเจริญและการขุดลอก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ 2566 2566 20.0000 

86 อาคารอัดน ้าช้าระก้าพร้อมขุดลอก เกาะขนุน พนมสารคาม 2566 2566 5.0000 

87 อาคารอัดน ้าพร้อมขุดสระบ้านกระบกหวาน ทุ่งพระยา สนามชัยเขต 2567 2567 20.0000 

88 อาคารบังคับน ้าบ้านอ่างเสือด้าและการขุดลอก ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ 2567 2567 20.0000 

89
ปรับปรุงประตูระบายน ้าหนองบัว พร้อมสถานีสูบน ้า (แยกมาจาก

ปตร.พร้อมสถานีสูบน ้า5แห่ง)
ท่าพลับ บ้านโพธ์ิ 1,000 

0.20          
2565 2565 35.0000 

90
ปรับปรุงประตูระบายน ้าทุ่งช้างและสถานีสูบน ้า (แยกมาจากปตร.

พร้อมสถานีสูบ5แห่ง)
ท่าพลับ บ้านโพธ์ิ 2564 2564 35.0000 

91 อาคารบังคับน ้าบ้านช้าป่างาม ท่ากระดาน สนามชัยเขต 2564 2564 90.0000 

92 ประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้าคลองท่าทองหลาง ท่าทองหลาง บ้านโพธ์ิ 1,000 0.15          2564 2564 40.0000 

93
ปรับปรุงประตูระบายน ้าบางไผ่ พร้อมสถานีสูบน ้า (แยกมาจากปตร.

พร้อมสถานีสูบน ้า5แห่ง)
คลองนา เมือง 2564 2564 35.0000 

94 ระบบระบายน ้าคลองท่าแคพร้อมอาคารประกอบ บางผึ ง บางปะกง 2564 2564 2.0000 

95 ท่อระบายน ้าคลองบางกรูด หนองบัว บ้านโพธ์ิ 2566 2566 5.0000 

96 ท่อระบายน ้าหนองกรด เกาะขนุน พนมสารคาม 2566 2566 5.0000 

97 โครงการระบบสูบผันน ้าโดยท่อจากอ่างเก็บน ้าคลองระบมไปยังลุ่มน ้า ท่ากระดาน สนามชัยเขต 60.00         2562 2564 185.0000 

98 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเก็บกักและระบายน ้าฝายท่าลาด เกาะขนุน พนมสารคาม 2562 2564 120.0000 

99 อาคารอัดน ้าหนองเหียง 2  (เปล่ียนช่ือจากอาคารอัดน ้าหนองเหียง ) เขาหินซ้อน พนมสารคาม 0.24          2563 2563 9.5000 

100 ขุดสระเก็บน ้าบ้านมาบนาดี และระบบแพร่กระจายน ้า ทุ่งพระยา สนามชัยเขต 2563 2563 60.0000 

101 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบางคา บางคา ราชสาส์น 2567 2567 7.0000 

102 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าคลองบางไผ่ บางไผ่ เมือง 2567 2567 10.0000 

103 ปรับปรุง ปตร.กกสับและสถานีสูบน ้า ปากน ้า บางคล้า 2565 2567 360.0000 

104 อาคารเก็บกักน ้าหนองโพรงและการขุดลอก เกาะขนุน พนมสารคาม 2566 2566 15.0000 

105 อาคารเก็บกักน ้าบ้านแถวธารแห่งท่ี 2 บ้านซ่อง พนมสารคาม 2563 2563 15.0000 

106 อาคารเก็บกักน ้าบ้านหนองปรือและการขุดลอก เขาหินซ้อน พนมสารคาม 2567 2567 15.0000 

107 ระบบระบายน ้าคลองหลอดยายค้าพร้อมอาคารประกอบ บางซ่อน บ้านโพธ์ิ 2563 2563 35.4000 

108 แก้มลิงห้วยสารภา คู้ยายหมี สนามชัยเขต 0.12          2568 2568 14.0000 

109 แก้มลิงคลองหนองปรือ คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ 0.10          2568 2568 2.0600 

110 แก้มลิงห้วยแตงก่อย ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ 0.10          2568 2568 3.0400 

111 แก้มลิงคลองเขากล้วยไม้ คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ 0.20          2569 2569 2.0000 

112 แก้มลิงหนองส้าโรง     (แก้มลิงถวายในหลวง) ดงน้อย ราชสาส์น 2569 2569 5.0000 

113
ปรับปรุงประตูระบายน ้านาบน พร้อมสถานีสูบน ้า (แยกมาจากปตร.

พร้อมสถานีสูบน ้า5แห่ง)
คลองนา เมือง 2563 2563 35.0000 
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ตำรำงท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา(ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
 พ้ืนท่ี ชป. 

(ไร่)

 ความจุ (ล้าน

 ลบ.ม.)
ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 วงเงิน (ล้านบาท)

114
ปรับปรุงประตูระบายน ้าพร้อมสถานีน ้าบางนาง(แยกออกมาจาก

ปตร.-สถานีสูบน ้า 7 แห่ง)
ท่าข้าม บางปะกง 2564 2564 45.0000 

115
ปรับปรุงประตูระบายน ้าพร้อมสถานีน ้าบางหัก(แยกออกมาจาก

ปตร.-สถานีสูบน ้า 7 แห่ง)
บางซ่อน บ้านโพธ์ิ 2564 2564 45.0000 

116
ปรับปรุงประตูระบายน ้าพร้อมสถานีน ้าคลองต้นหมัน(แยกออกมา

จากปตร.-สถานีสูบน ้า 7 แห่ง)
บางซ่อน บ้านโพธ์ิ 2565 2565 45.0000 

117
ปรับปรุงประตูระบายน ้าพร้อมสถานีน ้าท่าแค(แยกออกมาจากปตร.-

สถานีสูบน ้า 7 แห่ง)
บางผึ ง บางปะกง 2565 2565 45.0000 

118
ปรับปรุงประตูระบายน ้าพร้อมสถานีน ้าหลอดยายค้า(แยกออกมา

จากปตร.-สถานีสูบน ้า 7 แห่ง)
ท่าข้าม บางปะกง 2565 2565 50.0000 

119
ปรับปรุงประตูระบายน ้าพร้อมสถานีน ้านาล่าง(แยกออกมาจาก

ปตร.-สถานีสูบน ้า 7 แห่ง)
บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ 2564 2564 45.0000 

120
ปรับปรุงประตูระบายน ้าพร้อมสถานีน ้าบ้านโพธ์ิ(แยกออกมาจาก

ปตร.-สถานีสูบน ้า 7 แห่ง)
บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ 2564 2564 45.0000 

121 งานชะลอการรุกตัวของน ้าเค็มในแม่น ้าบางปะกง บางแก้ว เมือง 2562 2562 0.4000 

122
งานป้องกันน ้าเค็มโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางพลวงในเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวไทร บางคล้า 2562 2562 0.8745 

123 งานป้องกันน ้าเค็มในคลองสาขาแม่น ้าบางปะกง บางตีนเป็ด เมือง 2562 2562 0.4500 

124 อาคารบังคับน ้าบ้านซอย 5 (เทพเจริญ) คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ 1.13          2564 2564 20.0000 

รวม 2,000.00      134.15          17,708.75              
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื นที่ 3,228,127 ไร่  เป็นพื นที่เกษตรกรรม 1,903,551 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 59 

ของพื นที่จังหวัด โดยในพื นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทานแล้ว 754,757 ไร่ หรือประมาณ

ร้อยละ 39.65 ของพื นที่เกษตรกรรมทั งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561  –  

พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 134 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่  4 โครงการ โครงการขนาด

กลาง 6 โครงการ และขนาดเล็ก 124 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้

เพ่ิมอีก 310.85 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 58,165 ไร่ รวมเป็น 812,912 ไร่ ใช้วงเงิน

รวม 22,947.0923 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี  

 1) โครงการตามแผนระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั น 100 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ โครงการ

ขนาดกลาง 3 โครงการและขนาดเล็ก 93 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 257.84 

ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพื นที่ชลประทาน 58,165 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั น 

12,584.7399 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 34 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาด

เล็ก 31 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 53.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงิน

งบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 10,362.3524 ล้านบาท 

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

 ไมม่ีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 
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ตำรำงท่ี 5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้าน

สังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พื นที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพื นที่

ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง

การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การ

วางแผนเตรียมความพร้อมตั งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับ

แผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึง

เป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 

พื นท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ น รวมพื นท่ีชลประทานทั งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ นแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

3,228,127 1,903,551 754,757 86,000 840,757

พื นท่ีจังหวัด พื นท่ีเกษตรกรรม พื นท่ีชลประทานปัจจุบัน


