


รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคทายกฎกระทรวง 
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โครงการกิจการสาธารณูปโภค  ตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  มีรายการ 

ดังตอไปนี้ 

๑. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ. ๑  ใหเปนโครงการคลองระบายน้ํา  โดยจําแนก 

เปนโครงการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑-๑  ในบริเวณหมายเลข  สภ.๑-๑-๑   

ถึงหมายเลข  สภ.๑-๑-๗๔  ที่กําหนดไวเปนเสนสีฟาเขม  ใหเปนโครงการปรับปรุงคลองเพ่ือการระบายน้ํา 

และปองกันน้ําทวม  มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๑-๑-๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเปรมประชากร  เริ่มตนจาก 

แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองผดุงกรุงเกษม 

  สภ.๑-๑-๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบส่ี  เริ่มตนจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบสาม  เริ่มตนจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบสอง  คลองลําตนกลวย   

คลองขุดใหม  คลองลําผักชี  คลองงูลัดทับยาว  คลองทับยาว  และคลองจระเขนอย  เริ่มตนจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสอง  (คลองถนน)  คลองบางบัว 

และคลองลาดพราว  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 



 

๒ 

  สภ.๑-๑-๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบเอ็ด  คลองสนามกลางลํา   

คลองลําเจดีย  คลองบึงเขมร  ลําเจียรดับ  และคลองอูตะเภา  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองลําผักชี 

  สภ.๑-๑-๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสิบ  และคลองลําหิน  เริ่มตนจาก 

แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหกวา  เริ่มตนจากคลองสอง   

จนบรรจบกับคลองพระยาสุเรนทร 

  สภ.๑-๑-๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา   คือ  คลองเกา  คลองแบนชะโด   

และคลองตาเตี้ย  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองพระยาสุเรนทร  คลองคูบอน   

และคลองบางชัน  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลําหมอแตก  คลองออเงิน   

คลองหนองตะแคง  คลองหนองบัวมน  คลองกูบแดง  คลองบัว  คลองลําไผ  คลองไผเขียว  คลองสามขา 

และคลองหลุมไผ  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองลาดพราว 

  สภ.๑-๑-๑๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองแปด  คลองส่ีตะวันออก   

คลองลาดงูเหา  และคลองพระราชดําริ  ๒  เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบง 

เขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสามวา  และคลองสองตนนุน   

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดปทุมธานี  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๑๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองออเงินนอย  คลองออเปง   

คลองทาแรง  คลองหนองแขม  และคลองระหัส  เริ่มตนจากคลองออเงิน  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบึงฝรั่ง  เริ่มตนจาก  คลองสิบสาม   

จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 



 

๓ 

  สภ.๑-๑-๑๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสองตะวันออก  คลองพระราชดําริ  ๑   

คลองหนึ่งตะวันออก  และคลองบึงไผ  เริ่มตนจากคลองสามวา  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๑๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางเขน  เริ่มตนจากคลองลาดพราว 

จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา   

  สภ.๑-๑-๑๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองแสนแสบและคลองมหานาค   

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  จนบรรจบกับคลองผดุงกรุงเกษม 

  สภ.๑-๑-๑๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลําหินฝงใต  คลองลําตนไทร 

และคลองนกแขวก  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองบึงใหญ 

  สภ.๑-๑-๒๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  ลํารางแยกปลายคลองเกร็ดและ 

คลองครุ  เริ่มตนจากคลองทาแรง  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๒๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองนครเนื่องเขต  เริ่มตนจาก   

คลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองหลวงแพง 

  สภ.๑-๑-๒๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเล็กและคลองบานเกาะ  เริ่มตนจาก 

คลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองลําหินฝงใต 

  สภ.๑-๑-๒๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางขวด  คลองบางเตยและ 

คลองพิชัย  เริ่มตนจากคลองบางขวด  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ 

  สภ.๑-๑-๒๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบึงทรายกองดิน  คลองบึงใหญ 

คลองลํากอไผ  คลองลําปลาทิว  และคลองหัวตะเข  เริ่มตนจากคลองแสนแสบจนบรรจบกับแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๒๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองไผเหลืองและคลองส่ี  เริ่มตนจาก 

คลองบึงใหญ  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๒๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหลวงแพง  เริ่มตนจาก 

คลองนครเนื่องเขต  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๒๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองทวีวัฒนา  เริ่มตนจาก 

คลองมหาสวัสดิ์  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม 

  สภ.๑-๑-๒๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้าํ  คือ  คลองมหาสวัสดิ์  เริ่มตนจากคลองทวีวัฒนา   

จนบรรจบกับคลองบางกอกนอย 



 

๔ 

  สภ.๑-๑-๒๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางคูเวียง  เริ่มตนจาก 

คลองมหาสวัสดิ์  จนบรรจบกับคลองทวีวัฒนา 

  สภ.๑-๑-๓๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองขุนศรีบุรีรักษ  เริ่มตนจาก 

คลองบางคูเวียง  จนบรรจบกับคลองบางพรม 

  สภ.๑-๑-๓๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองควาย  เริ่มตนจากคลองมหาสวัสดิ์   

จนบรรจบกับคลองบางระมาด 

  สภ.๑-๑-๓๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้าํ  คือ  คลองบัว  เริ่มตนจากคลองมหาสวัสดิ์   

จนบรรจบกับคลองบานไทร 

  สภ.๑-๑-๓๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางซื่อ  เริ่มตนจากคลองลาดพราว   

จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๓๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสามและคลองลาดกระบัง   

เริ่มตนจากคลองบึงขวางจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๓๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลาดบัวขาว  คลองบึงขวาง   

คลองแมจัน  คลองตาพุก  คลองสิงหโตและคลองสลุด  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใตซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๓๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองศรีศุภผล  เริ่มตนจากคลองบางคูเวียง   

จนบรรจบกับคลองบางพรม 

  สภ.๑-๑-๓๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางกอกนอย  เริ่มตนจาก 

คลองมหาสวัสดิ์  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๓๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหลอแหล  คลองมณี  คลองทับชางลาง 

และคลองทับชางบน  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย 

  สภ.๑-๑-๓๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเขมรและคลองสามเสน   

เริ่มตนจากคลองแสนแสบ  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๔๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบานไทร  เริ่มตนจากคลองควาย   

จนบรรจบกับคลองชักพระ 

  สภ.๑-๑-๔๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองชักพระและคลองบางกอกใหญ 

เริ่มตนจากคลองบางกอกนอย  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 



 

๕ 

  สภ.๑-๑-๔๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลัดกัลยาและคลองลัดมะยม   

เริ่มตนจากคลองบานไทร  จนบรรจบกับคลองบางเชือกหนัง 

  สภ.๑-๑-๔๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองพระอง  เริ่มตนจากคลองลําผักชี   

จนบรรจบกับคลองลําปลาทิว 

  สภ.๑-๑-๔๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองผดุงกรุงเกษม  เริ่มตนจาก 

แมน้ําเจาพระยา  ชวงเขตดุสิต  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ชวงเขตบางรัก 

  สภ.๑-๑-๔๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองลัดถมยา  เริ่มตนจากคลองบานไทร   

จนบรรจบกับคลองบางพรม 

  สภ.๑-๑-๔๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางระมาด  เริ่มตนจาก 

คลองขุนศรีบุรีรักษ  จนบรรจบกับคลองลัดถมยา 

  สภ.๑-๑-๔๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางพรม  เริ่มตนจากคลองทววีฒันา   

จนบรรจบกับคลองชักพระ 

  สภ.๑-๑-๔๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางเชือกหนังและคลองมอญ  

เริ่มตนจากคลองทวีวัฒนา  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๔๙ เปนคลองระบายน้ํา  คือ  คลองราชมนตรี  เริ่มตนจากคลองบางเชือกหนัง   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๕๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองตัน  เริ่มตนจากคลองแสนแสบ   

จนบรรจบกับคลองพระโขนง 

  สภ.๑-๑-๕๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางแวก  เริ่มตนจากคลองบางกอกใหญ   

จนบรรจบกับคลองทวีวัฒนา 

  สภ.๑-๑-๕๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองประเวศบุรีรมยและคลองพระโขนง 

เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๕๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองศาลาลอยบน  เริ่มตนจาก   

คลองประเวศบุรีรมย  จนบรรจบกับคลองปลัดเปรียง 

  สภ.๑-๑-๕๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองภาษีเจริญ  เริ่มตนจาก 

คลองบางกอกใหญจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 



 

๖ 

  สภ.๑-๑-๕๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองดาน  และคลองสนามชัย   

เริ่มตนจากคลองบางกอกใหญจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

  สภ.๑-๑-๕๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางสะแก  เริ่มตนจาก 

คลองบางกอกใหญ  จนบรรจบกับคลองดาวคะนอง 

  สภ.๑-๑-๕๗ เปนคลองเ พ่ือการระบายน้ํ า   คือ  คลองสํา เหร   เ ริ่ มตนจาก 

คลองบางกอกใหญ  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

  สภ.๑-๑-๕๘ เปนคลองระบายน้ํา  คือ  คลองศาลาลอยลาง  และคลองปลัดเปรียง   

เริ่มตนจากคลองประเวศบุรีรมยจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใตซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  สภ.๑-๑-๕๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางระแนะและคลองวัดสิงห 

เริ่มตนจากคลองภาษีเจริญ  จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางขุนเทียน  คลองบางมด   

คลองรางแมน้ําและคลองสวน  เริ่มตนจากคลองสนามชัย  จนบรรจบกับคลองนา 

  สภ.๑-๑-๖๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองดาวคะนอง  เริ่มตนจากแมน้ําเจาพระยา   

จนบรรจบกับคลองบางขุนเทียน 

  สภ.๑-๑-๖๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหมื่นแชม  คลองรางขี้เหล็ก   

และคลองโคกเขมร  เริ่มตนจากคลองภาษีเจริญ  จนบรรจบกับคลองบางบอน 

  สภ.๑-๑-๖๓ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางบอน  เริ่มตนจากคลองวัดสิงห   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับ 

จังหวัดสมุทรสาคร 

  สภ.๑-๑-๖๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองบางพ่ึง  คลองรางใหญ  คลองบางจาก   

คลองทาเกวียน  คลองตาสน  และคลองกะออม  เริ่มตนจากแมน้ําเจาพระยา  จนบรรจบกับคลองสวน 

  สภ.๑-๑-๖๕ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองสะแกงาม  เริ่มตนจากคลองบางบอน   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๖ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองเลนเปน  เริ่มตนจากคลองบางบอน   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 



 

๗ 

  สภ.๑-๑-๖๗ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองศาลเจา  เริ่มตนจากคลองบางมด   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๘ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองรางโพธิ์  เริ่มตนจากคลองบางมด   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๖๙ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองระหาญ  เริ่มตนจากคลองระหาญ   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย 

  สภ.๑-๑-๗๐ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหัวกระบอืและคลองนา  เริ่มตนจาก 

คลองสนามชัย  จนบรรจบกับคลองสวน   

  สภ.๑-๑-๗๑ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองรางสะแก  เริ่มตนจากคลองรางแมน้ํา   

จนบรรจบกับคลองหัวกระบือ 

  สภ.๑-๑-๗๒ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองหัวกระบือ  และคลองขุนราชพินิจใจ 

เริ่มตนจากคลองรางโพธิ์  จนบรรจบกับอาวไทย   

  สภ.๑-๑-๗๓ เปนคลองเ พ่ือการระบายน้ํา   คือ  คลองสหกรณ  เริ่มตนจาก 

คลองสนามชัย  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

  สภ.๑-๑-๗๔ เปนคลองเพ่ือการระบายน้ํา  คือ  คลองพิทยาลงกรณ  เริ่มตนจาก   

คลองขุนราชพินิจใจจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 (ข) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑-๒  ในบริเวณหมายเลข  สภ.  ๑-๒-๑   

ที่กําหนดไวเปนเสนประขีดสีฟาเขม  ใหเปนโครงการขยายคลองเพ่ือการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม   

มีรายการ  ดังตอไปนี้   

  สภ.๑-๒-๑ โครงการขยายคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองทวีวัฒนา  จนบรรจบกับ 

คลองภาษีเจริญ 

 (ค) โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.  ๑-๓  ในบริเวณหมายเลข  สภ.  ๑-๓  -๑   

ถึงหมายเลข  สภ.  ๑-๓-๑๐  ที่กําหนดไวเปนเสนประสีฟาเขม  ใหเปนโครงการขุดคลอง  เพ่ือการระบายน้ํา 

และปองกันน้ําทวม  มีความกวาง  ๒๐  เมตร  มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๑-๓-๑ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองแปด  จนบรรจบกับ 

คลองลาดงูเหา 



 

๘ 

  สภ.๑-๓-๒ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําเจดีย  จนบรรจบกับ 

คลองบึงเขมร 

  สภ.๑-๓-๓ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําไผ  จนบรรจบกับ   

คลองบางขวด 

  สภ.๑-๓-๔ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองพระยาสุเรนทร  จนบรรจบกับ 

คลองคูบอน 

  สภ.๑-๓-๕ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําตนกลวย  จนบรรจบกับ 

คลองประเวศบุรีรมย  ขนานกับถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันตก  ถนนรวมพัฒนา  ฟากตะวันตก  และถนนขุมทอง- 

ลําตอยติ่ง  ฟากตะวันตก 

  สภ.๑-๓-๖ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองบึงไผ  จนบรรจบกับ 

คลองสาม 

  สภ.๑-๓-๗ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองลําตนไทร  จนบรรจบกับ 

คลองนกแขวก 

  สภ.๑-๓-๘ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองศาลาลอยลาง  จนบรรจบกับ 

คลองปลัดเปรียง 

  สภ.๑-๓-๙ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองภาษีเจริญ  จนบรรจบกับ 

คลองบางบอน 

  สภ.๑-๓-๑๐ โครงการขุดคลองระบายน้ํา  เริ่มตนจากคลองบางบอน  จนบรรจบกับ 

คลองระหาญ 

๒. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.๒  ในบริเวณหมายเลข  สภ.๒-๑  ถึงหมายเลข   

สภ.๒-๓  ที่กําหนดไวเปนเสนประสีเขียว  ใหเปนโครงการอุโมงคเพ่ือการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม   

มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๒-๑ อุโมงคระบายน้ําตามแนวคลองเปรมประชากรและถนนวงศสวาง   

จากคลองสอง  (คลองถนน)  ถึงแมน้ําเจาพระยา   

  สภ.๒-๒ อุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อ  จากบริเวณท่ีคลองบางซื่อตัดกับ 

ถนนรัชดาภิเษกถึงแมน้ําเจาพระยา   

  สภ.๒-๓ อุโมงคระบายน้ํา  จากบึงหนองบอนถึงแมน้ําเจาพระยา   



 

๙ 

๓. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภท  สภ.๓  ในบริเวณหมายเลข  สภ.๓-๑  ถึงหมายเลข   

สภ.๓-๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนโครงการโรงบําบัดน้ําเสียหรือโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   

มีรายการดังตอไปนี้   

  สภ.๓-๑ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

  สภ.๓-๒ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

  สภ.๓-๓ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียหนองบอน 

  สภ.๓-๔ โครงการโรงบําบัดน้ําเสียคลองเตย 

 




