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การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
แนวเขตที่ดิน นสล.นว.339
พื้นที่ 132,737 ไร่ 56 ตร.วา

ระดับเก็บกัก +24 ม. (รทก.)
พื้นที่ประมาณ 97,213 ไร่

เก็บกักน้ําได้ประมาณ 180.29 ล้าน ลบ.ม.

สถานีสูบน้ําทับกฤช

ปตร.บึงบอระเพ็ด
แผนดําเนินการปี 2561

2

หน่วยทหารช่าง (กองทัพบก)
หน่วยทหารพัฒนา (กองทัพไทย)
ขุดลอก 1,592,000 ลบ.ม.

ฝ ็ ั ้ํ ป

กรมชลประทาน และกรมประมง
ขุดลอก 18 ล้าน ลบ.ม.

แผนดําเนินการ ปี 2560 64

1

แนวเขตห้ามล่า
พื้นที่ 66,250 ไร่

กรมชลประทานขุดลอก 504,000 ลบ.ม.

ฝายเก็บกกนํากรมประมง แผนดาเนนการ ป 2560 - 64

จุดทิ้งดิน เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่

             แผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
1. ขุดลอกตะกอนดนิ 18 ล้านลกูบาศก์เมตร โดยกรมชลประทานและกรมประมง มีแผนดาํเนนิการปี 2560 – 64 งบประมาณ 1,185 ลา้นบาท
2. ก่อสรา้งอาคารบังคับน้าํปากคลองบอระเพด็ บริเวณจุดเชือ่มต่อแม่น้าํนา่น และปรบัปรุงคลอง โดยกรมชลประทาน มีแผนดาํเนนิการปี 2561 
   งบประมาณ 80 ลา้นบาท



การพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

           บึงสีไฟ เดิมมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 
12,000 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นทีค่งเหลือ 5,390 
ไ ่ โ ้ ่ ็ ้ ื้ ี่ ีไร่ โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลพืนท ีมีอาณา
เขตติดต่อ 4 ตําบล คือ ตําบลท่าหลวง 
ตําบลคลองคะเชนทร ์ตําบลโรงช้าง และ
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร 
มีปริมาณน้ําเก็บกัก 20 ล้านลูกบาศก์เมตรบริเวณพื้นที่ขุดลอกดินตะกอน ูุ



การพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

โครงการท่อระบายน้ําบ้านวังทับยา 
(คลอง C1-บึงสไีฟ) พร้อมระบบสง่น้ํา พิกัดโดยประมาณ 47  
QPV  402 179 - 415 165 ระวาง 5041-I ลําดบัชุด L-7018

2

แนวคลองชักน้าํเขา้บึงสีไฟ

ขอบเขตพืน้ทีบ่ึงสีไฟ

1
พื้นที่ขุดลอกตะกอนดนิ 4.8 ล้าน ลบ.ม.

1

             แผนพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
ิ ้ ์ โ ้ ่ ี ํ ิ ปี ป ้1. ขุดลอกตะกอนดนิ 4.80 ลา้นลกูบาศก์เมตร โดยกรมเจา้ท่า มีแผนดาํเนนิการป ี2560 งบประมาณ 320.24 ลา้นบาท

2. เพิ่มประสทิธิภาพคลองชักน้ํา โดยการก่อสรา้งอาคารท่อระบายน้ํา บา้นวังทับยา ( คลอง C.1 - บึงสไีฟ ) พรอ้มปรับปรุงระบบส่งน้าํ โดย
กรมชลประทาน มีแผนดาํเนนิการป ี2560 งบประมาณ 30 ลา้นบาท



การพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา มีพื้นที่ขอบเขตประมาณ 
12 831 ไร่ ซึ่งอย่ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด12,831 ไร ซงอยูในเขตอาเภอเมองพะเยา จงหวด
พะเยา โดยกรมประมงเป็นผู้ดูแลพื้นที่ มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.02 

ปั ั ื ึ ี่ ปเมตร ปัจจบุันคงเหลือความลึกเฉลียประมาณ 1.13 
เมตร ระดับเก็บกักสูงสุด +391.500 ม.รทก. มีปริมาณ
น้ําเก็บกัก 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร



การพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ประตูระบายน้ํากว๊านพะเยา
สถานีประมงน้ําจืดพะเยา 

3
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิกัด 48 QNB 964 - 187

บริเวณกําจัดวัชพืช
บริเวณพื้นที่ขุดลอก

1
บรเวณกาจดวชพช

2

บริเวณพื้นที่ขุดลอก

บริเวณกําจัดวัชพืช

             แผนพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ขุดลอกตะกอนดนิ 1.50 ลา้นลกูบาศก์เมตร โดยกรมประมง มีแผนดาํเนนิการปี 2560 งบประมาณ 68.40 ลา้นบาท
2. กําจดัวัชพืชกว๊านพะเยา 3.0 แสนตนั โดยกรมประมง มีแผนดาํเนนิการปี 2560 – 62 งบประมาณ 12.48 ลา้นบาท
3. เพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักโดยก่อสรา้งฝายพับได้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าํกวา๊นพะเยา เพิ่มความจุจากเดิม 33.84 ลา้นลกูบาศก์
   เมตร เปน็ 53.84 ลา้นลกูบาศก์เมตร โดยกรมชลประทาน มีแผนดาํเนินการปี 2560 งบประมาณ 50 ลา้นบาท



การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ั ั ั            แผนพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
1. กําจดัวัชพืช และขดุลอกตะกอนดนิเสน้ทางเดนิเรือ
    พร้อมวางทุ่นแนวในหนองหาร 2.8 ลา้นลูกบาศก์

โ ี ํ ิี่ ั้ โ    เมตร โดยกรมประมง มีแผนดาํเนนิการ
    ปี 2560 งบประมาณ 120 ลา้นบาท
2. ขุดลอกตะกอนดนิ เพิม่ปริมาณน้าํและเป็นแหล่ง 

ั ์ ั ์ ้ํ 19 200 ์ โ

จุดทีตังโครงการ
บริเวณพื้นที่หนองหาร

1    เพาะพนธุสตวนา 19,200 ลูกบาศกเมตร โดยกรม
    ประมง มีแผนดาํเนินการปี 2560 งบประมาณ5.40 
    ล้านบาท
3 กําจัดวัชพืชใตน้้าํและลอยน้ํา ปรมิาณ 2 0 แสนตนั

1

3. กาจดวชพชใตนาและลอยนา ปรมาณ 2.0 แสนตน 
   โดยกรมประมง มีแผนดาํเนนิการป ี2560   
   งบประมาณ 6.0 ลา้นบาทขุดลอกตะกอนดินใน

บริเวณที่ตื้นเขิน กระจาย
2

่โดยรอบบึง กําจัดวัชพืชที่แพร่กระจาย
โดยรอบบึง3


