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           จังหวัดอุทัยธานี....

เมษายน 2553



น

จ.ตาก

จ. กาญจนบุรี
จ. สุพรรณบุรี

จ. ชัยนาท

จ. นครสวรรคจ. นครสวรรค

ทิศตะวันตก

พื้นที่ 6,730 ตารางกิโลเมตร

หรือ 4.2 ลานไร 

(พื้นที่การเกษตร 40 % ) 



ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัดเฉลีย่ตอหัว   60,630 บาท / คน 

จัดอยูในลําดับ  7 ของภาคเหนือ  และลําดับที่ 45 ของประเทศ 

อาชพีหลัก เกษตรกรรม 

พืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญ เชน ขาว ขาวโพด 

มันสําปะหลัง ออย 

รายไดสวนใหญจากภาคการเกษตร ประมาณ 30 % 



โครงการพระราชดําริ

ในเขตจังหวัดอุทัยธานี





พื้นที่ผิวน้ําเขื่อนศรี

นครินทร

เขื่อนวังรมเกลา

24,237 ไร

อางฯทับเสลา

143,500 ไร

ฝายทัพคลาย

6,096 ไร

อางฯหวยขุนแกว

37,000 ไร

แผนที่แสดงลุมน้ํา
 และอาคารที่สําคัญ
ในจังหวัดอุทัยธานี

อางฯหวยแหละ 1

อางฯหวยแหละ 2

อางฯแมดีนอย

อางฯทากวย

อางฯคลองหวาย

อางฯหวยลึก

-ขุดลอกตะกอนเหนือ ทรบ. ฝงซายเขื่อนวังรม

เกลา

- ขุดลอกแควตากแดดเหนอืเขื่อนวังรมเกลา



โครงการอางเก็บน้ําหวยแหละ 1

         พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 2522

   กอสรางเมื่อป พ.ศ.2527

 พิกัด 47 PNS 450-808

 งบประมาณ  3,756,000.00 บาท



โครงการอางเก็บน้ําหวยแหละ 2

 พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 

2522

  

กอสรางเมื่อป พ.ศ.2526

พิกัด 47 PNS 447-798

งบประมาณ  6,133,000.00 บาท



โครงการอางเก็บน้ําคลองหวาย

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 2522

กอสรางเมื่อป พ.ศ.2526

พิกัด  47 PNS 582-872

งบประมาณ  3,782,400.00 บาท



โครงการอางเก็บน้ําหวยลึก

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 

2522

กอสรางเมื่อป พ.ศ.2526

พิกัด  47 PNS 566-864

งบประมาณ  4,910,500.00 บาท



โครงการอางเก็บน้ําทากวย

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 2522

กอสรางเมื่อป พ.ศ.2526

พิกัด  47 PNS 434-746

งบประมาณ  5,256,000.00 บาท



โครงการอางเก็บน้ําหวยแมดีนอย

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 2522

กอสรางเมื่อป พ.ศ.2526

พิกัด  47 PNS 308-740

งบประมาณ  4,910,500.00 บาท



งานขดุลอกตะกอนเหนือ ทรบ. ฝงซาย 

เขื่อนวังรมเกลา

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 

2551

กอสรางเมื่อป พ.ศ.2551

พิกัด   47 PPT 012-137

งบประมาณ  4,461,000.00 บาท



งานขุดลอกแควตากแดดเหนอืเขื่อนวังรมเกลา

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 

2551

กอสรางเมื่อป พ.ศ.2551

พิกัด  47 NPT 984-148

งบประมาณ  9,872,000.00 บาท



ผลการดําเนินการโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สําคัญ 



งานขุดลอกแควตากแดดเหนือ

เขื่อนวังรมเกลา

งานขุดลอกตะกอนเหนือ ทรบ. ฝงซาย  

เขื่อนวังรมเกลา

เขื่อนวังรมเกลา



โครงการขุดลอกแควตากแดดเหนือเขื่อนวังรมเกลาโครงการขุดลอกแควตากแดดเหนือเขื่อนวังรมเกลา

พระราชดําริ เมื่อป พพระราชดําริ เมื่อป พ..ศศ. . 25512551

ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ

11. . ขุดลอกตะกอนเหนือ ทรบขุดลอกตะกอนเหนือ ทรบ. . ฝงซายวังรมเกลา ปริมาณดินขุด ฝงซายวังรมเกลา ปริมาณดินขุด 105105,,700700  ลบลบ..มม

      งบประมาณ งบประมาณ 44,,461461,,000000  บาทบาท

22. . ขุดลอกแควตากแดดบริเวณเหนือเขื่อนวังรมเกลา ปริมาณดินขุด ขุดลอกแควตากแดดบริเวณเหนือเขื่อนวังรมเกลา ปริมาณดินขุด 

      277277,,720720  ลบลบ..มม.     .     งบประมาณ งบประมาณ 99,,872872,,000000  บาทบาท

      รวมเปนงบประมาณทั้งสิน้  รวมเปนงบประมาณทั้งสิน้  1414,,333333,,000000  บาทบาท



โครงการ ขุดลอกตะกอนเหนือ ทรบ. ฝงซายวังรมเกลา 



โครงการ ขุดลอกแควตากแดดบริเวณเหนือเขื่อนวังรมเกลา



ปที่ดําเนินการ  พ.ศ. 2551

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มความจุในการเกบ็กักน้ําในแควตากแดดปริมาณเหนือเขื่อนวังรมเกลา

2. แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงและลดปญหาขอขัดแยงในการ

  ใชน้ําเกษตรกร



ผลประโยชนที่ไดรบัผลประโยชนที่ไดรบั

11. . เพิ่มปริมาณเกบ็กักได ประมาณ เพิ่มปริมาณเกบ็กักได ประมาณ 300300,,000000  ลบลบ..มม. . เปนการชวยเสริมใหโครงการเปนการชวยเสริมใหโครงการ

      วังรมเกลาซึ่งดูแลพื้นที่การเกษตรประมาณ วังรมเกลาซึ่งดูแลพื้นที่การเกษตรประมาณ 4040,,000000  ไร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

22. . เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา บรรเทาการไหลบาของน้ําและตะกอนทรายเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา บรรเทาการไหลบาของน้ําและตะกอนทราย

      เขาพื้นที่การเกษตรเขาพื้นที่การเกษตร

33. . เปนการรองรบัการดําเนินการ โครงการสบูน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเปนการรองรบัการดําเนินการ โครงการสบูน้ําจากแมน้ําเจาพระยา--เขื่อนวังรมเกลาเขื่อนวังรมเกลา

      ซึ่งจะสามารถเปนแหลงเก็บกักเพื่อระบายน้ําเขาพื้นที่การเกษตรของซึ่งจะสามารถเปนแหลงเก็บกักเพื่อระบายน้ําเขาพื้นที่การเกษตรของ

      โครงการวังรมเกลาโครงการวังรมเกลา



พื้นที่รับประโยชนของโครงการ





การพัฒนาตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ.2552-2553

แผนงาน / กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1. งานปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ 325,000,000 

2. งานกอสรางปรับปรุงระบบเก็บกักน้ํา (งบประมาณรวมกับขอ 1)

3. งานกอสรางปรับปรุงระบบเก็บกักน้ํา ชวง2 86,050,000 

4. งานกอสรางสถานีสูบน้ําบานจักษาและระบบทอสงน้ํา 731,000,000 

5. คาจัดซื้อที่ดิน  71,000,000 

6. งานระบบสงน้ํา สถานีสูบน้ําบานจักษา ชวงที่2 320,000,000 

7. งานปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทาน 261,080,000

8. งานกอสรางสถานีสูบน้ํา 2 แหง และระบบทอสงน้ํา 356,000,000

9. งานกอสรางระบบระบายน้ํา 40,400,000 

10. งานกอสรางระบบคันคูน้ํา 272,300,000 

11. งานปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม  23,000,000 

รวม 2485,830,000

โครงการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสํารวจออกแบบ

การสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาสูเขื่อนวังรมเกลา



แผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรร ในป 2552 -2553

งบกรมชลประทาน (Function)

1. งานปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ

2. งานกอสรางปรบัปรุงระบบเกบ็กักน้ํา

325,000,000 บาท

                                    งบไทยเขมแข็ง (SP2)

1. งานกอสรางปรบัปรุงระบบเกบ็กักน้ํา ชวง 2      86,050,000   บาท

2. งานกอสรางสถานีสูบน้ํา 731,000,000 บาท

    บานจักษาและระบบทอสงน้ํา



• ปริมาณน้าํที่เก็บกักเพิ่มขึ้นจาก 8.00 ลูกบาศกเมตร 

เปน 24.00 ลูกบาศกเมตร

• ขยายพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรในฤดูฝน 79,604 ไร 

ฤดูแลง 31,841 ไร

• แกปญหาอุทกภัยในฤดูฝน

• แกไขปญหาการแยงน้ําของราษฎรในฤดูแลง     ตาม

แนวพระราชดําริ



เขื่อนวังรมเกลา แกมลิง



อุทัยธานี .....

เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เกษตรปลอดภัย

สังคมอุทัยผาสกุ.....

ทํางานเปนทมี รวมมือ  รวมใจอยางเขมแข็ง  

รู รัก สามัคคี เพื่อรวมสรางสงัคมอุทัยใหผาสุกอยางยั่งยืน 


