
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่ดําเนินการในพืน้ที่จังหวัดนครพนม



จํานวน   66 โครงการ

•โครงการพัฒนาแหลงน้าํ  45 โครงการ

•โครงการอื่น ๆ       21 โครงการ



15. โครงการศูนยศิลปาชีพบานหาดแพง หมูที่ 1 ตําบลหาดแพง อาํเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

14. โครงการศูนยศิลปาชีพบานทันสมัยหมู 7 ตําบลมหาชัย  อาํเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

13. โครงการศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดาํริทฤษฎีใหม

12. โครงการฟารมตัวอยางหนองปลาคอเฒา  บานโพนทา ตาํบลกตุาไก  อาํเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

11. โครงการฟารมตัวอยางปาอาหารชุมชนบานโคกสวาง  จังหวัดนครพนม

10. โครงการพัฒนาตําบล (คพต.) พิเศษ หมูที่ 1 บานหาดแพง  ตําบลหาดแพง  จังหวัดนครพนม

9. โครงการบานเล็กในปาใหญ (ปารักน้ํา) อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

8.โครงการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  ตามแนวทางพระราชดาํริ ฯ

7.โครงการโครงการฟารมตัวอยางหนองปลาคอเฒา

6.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธใินเด็กนกัเรียนและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดารและพืน้ทีใ่นแผนภฟูาพัฒนาตามพระราชดํารฯิ ป 2552

5.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

4. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 
3.โครงการการสงเสริมกิจกรรมสหกรณนักเรียน ตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2.โครงการการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1.โครงการการจัดตั้งแหลงเรียนรูโรงเรียนสอนคนฝกควายไถนาตําบลนาเลียง



29. โครงการโครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน (หวยแคน)

28. โครงการโครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน (วังหิน)

27. โครงการโครงการพัฒนาหนองคําไฮ
26. โครงการโครงการจัดหาน้ําใหหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
25. โครงการขุดลอกหวยอีสาว (ตอนบน)

24. โครงการขุดลอกหวยมวย
23. โครงการขุดลอกหวยเซกา
22. โครงการขุดลอกพื้นที่รอบขอบหนองคาด
21. โครงการคนและชุมชนอยูรวมกับน้ํา 

20. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย  

19. โครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาดและการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

18. โครงการอนุรกัษปาและพัฒนาแหลงน้ํากุดเลาะ – กุดกวาง
17. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  บ.ทางหลวง ต.บานแกง อ.นาแก จ.นครพนม

16. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว



41. โครงการปรบัปรุงฝายทดน้าํหวยหนิชะแนน

40. โครงการปรบัปรุงบึงสาธารณะหนองสังข

39. โครงการปรบัปรุงทาํนบดินอางเก็บน้ําหวยวังหวา

38. โครงการประตูระบายน้ําหวยแคน

37. โครงการประตูระบายน้ําบานนาบัว

36. โครงการประตูระบายน้ําบานนาดู

35. โครงการประตูระบายน้ําบานนาขาม

34. โครงการประตูระบายน้ําบานตับเตา

33. โครงการประตูระบายน้ําน้ําก่ําตอนลาง

32. โครงการจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎร บานดอนขาวหลาม

31. โครงการจัดหาน้ําชวยเหลือฟารมตัวอยาง

30. โครงการโครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน (หวยหินกอง)



54. โครงการอางเก็บน้ําบานดอนพัฒนา

53. โครงการอางเก็บน้ําบานดงหมู

52. โครงการอางเก็บน้ําบานดงนอย

51. โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยคําไฮ

50. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําก่ําฯ

49. โครงการฝายน้ําลนหวยวังมวง

48. โครงการฝายน้ําลนหวยเม็ก

47. โครงการฝายน้ําลนหวยโคน

46. โครงการฝายน้ําลนบานฮองโจด

45. โครงการฝายน้ําลนบานโคกสูง

44. โครงการฝายทดน้ําหวยอีเลิง

43. โครงการฝายทดน้ําหวยหวาน

42. โครงการฝายทดน้ําบานโพนดู

66. โครงการอางเก็บน้ําหวยอวน

65. โครงการอางเก็บน้ําหวยหินชะแนน

64. โครงการอางเก็บน้ําหวยวังมวง

63. โครงการอางเก็บน้ําหวยผักดอก

62. โครงการอางเก็บน้ําหวยบุงหมากโมง

61. โครงการอางเก็บน้ําหวยบัง

60. โครงการอางเก็บน้ําหวยบง

59. โครงการอางเก็บน้ําหวยนางออ

58. โครงการอางเก็บน้ําหวยนางยอด

57. โครงการอางเก็บน้ําหวยดงนอย

56. โครงการอางเก็บน้ําหวยกะเบา

55. โครงการอางเก็บน้ําหวยกกคูณ



แนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของจังหวัดนครพนม



• แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม กํากับดูแลการดําเนินการตามโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครพนม

- ตามคําสั่งจังหวัดนครพนม ที ่2151/2551 ลงวนัที2่9 ธ.ค.51

มผีูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

รองผูวาฯ ปลัดจังหวัด หัวหนาสํานกังานจงัหวัด ผอ.สพท.เขต พัฒนาสังคมฯ 
พัฒนาการ เกษตร อตุสาหกรรม พาณิชย ชลประทาน แรงงาน ประชาสัมพันธ 
ทรัพยากรฯ ปศุสัตว ประมง ทองถิ่น นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมอืง 
นายอําเภอ ประธานหอการคา ประธานสมาคมสงเสริมผูประกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลาง ประธานศนูยประสานงานองคกรเอกชน ผูแทนภาคประชาชน ผูแทน
ปราชญชาวบาน ประธานชมรมกลุมออมทรพัยเพื่อการผลติ เปนคณะกรรมการ

เกษตรและสหกรณจังหวัด เปนเลขาฯ



แนวทางการบริหารจัดการ (ตอ)

• คณะกรรมการฯ มีหนาที่

- จัดทําฐานขอมูลโครงการ
- ติดตามการดําเนินงานโครงการ
- ประชุมกรรมการทุกเดือนและรายงานผล
การดําเนินงานตอที่ประชมุจังหวัด 



แนวทางการบริหารจัดการ (ตอ)

• มีคณะทํางานฯในโครงการที่สําคัญ เชน
- โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
- โครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน 

ขยายผลสูปวงชนชาวไทย

- โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ฯ



การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ

• ประชุมคณะทํางานโครงการฯ เพื่อบูรณาการแผนการดําเนินงาน
• ประชุมคณะกรรมการติดตาม กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการฯ เพื่อ

ติดตาม และแกไขปญหาในการดําเนินงาน
• การติดตาม แนะนําการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตามฯ
• รายงานผลการดําเนินงาน



การสนับสนุนการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

*** จัดทําคําของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ***



• ป 2551 งบศูนยเรียนรูฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- เสริมกิจกรรมในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 1 แหง  
จํานวน 40,000 บาท

• ป 2552 งบศูนยเรียนรูฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- เสริมกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 

จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 60,000 บาท

• ป 2553 งบศูนยเรียนรูฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- เสริมกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 180,000 บาท



• ป 2553 งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- เสริมกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทรุกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 500,000 บาท

- เสริมกิจกรรมในโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ 

จํานวน 2 แหง จํานวน 100,000 บาท



• ป 2554 งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- เสริมกิจกรรมในโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ําก่ํา 

13,484,000 บาท

- เสริมกิจกรรมในโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดาร ฯ  โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ 7,330,000 บาท

- เสริมกิจกรรมในโครงการภูมิปญญาแหงแผนดนิ
ขยายผลสูปวงชนชาวไทย 400,000 บาท 



สํานักชลประทานที่สํานักชลประทานที่  77 กรมชลประทานกรมชลประทาน



ปตร.สุรัสวดี (กรมประมง)

ปตร.บานหนองบึง

ปตร.บานนาขาม

ปตร.บานนาคู

ปตร.บานตบัเตา

ปตร.บานนาบวั

ปตร.น้ําก่าํตอนลาง

ปตร.หวยแคน

หนองหารหนองหาร



หนองหาร

ปตร.บานหนองบึง

ปตร.บานนาขาม

ปตร.บานนาคู

ปตร.บานตับเตา

ปตร.บานนาบัว

ปตร.หวยแคน

ปตร.น้ําก่ําตอนลาง

ปตร.สุรัสวดี



หนองหารหนองหาร

หนองหารหนองหาร    มีความจุน้ําประมาณมีความจุน้ําประมาณ  260260  ลานลาน  ลบลบ..มม..

((อยูในความรบัผิดชอบของกรมประมงอยูในความรบัผิดชอบของกรมประมง))



ปตรปตร..สุรสัวดีสุรสัวดี



ปตรปตร..บานหนองบงึบานหนองบงึ

ปตรปตร..บานหนองบึงบานหนองบึง    

ออ..โคกศรีสุพรรณโคกศรีสุพรรณ    จจ..สกลนครสกลนคร

ความจุความจุ    1.871.87 ลานลาน  ลบลบ..มม..

ชวยเหลือชวยเหลือพืน้ที่เกษตรพืน้ที่เกษตร  12,60012,600   ไรไร

กอสรางแลวเสร็จกอสรางแลวเสร็จ  พพ..ศศ.. 25432543



ปตรปตร..บานนาขามบานนาขาม

ปตรปตร..บานนาขามบานนาขาม  

ออ..วังยางวังยาง    จจ..นครพนมนครพนม

ความจุความจุ    3.103.10 ลานลาน  ลบลบ..มม..

ชวยเหลือชวยเหลือพืน้ที่เกษตรพืน้ที่เกษตร  14,40014,400  ไรไร

  กอสรางแลวเสร็จกอสรางแลวเสร็จ  พพ..ศศ.. 25402540



ปตรปตร..บานนาคูบานนาคู

ปตร.บานนาคู                                      
อ.นาแก  จ.นครพนม                               

ความจุ 8.75 ลาน ลบ.ม.

ชวยเหลือพืน้ที่เกษตร 41,400 ไร        

กอสรางแลวเสร็จกอสรางแลวเสร็จ  พพ..ศศ.. 25422542



ปตรปตร..น้ําก่ําตอนลางน้ําก่ําตอนลาง

ปตร.น้ําก่าํตอนลาง                           

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม                           

ความจุ 16.4 ลาน ลบ.ม.

ชวยเหลือพืน้ที่เกษตร 78,600 ไร         

จะแลวเสร็จ พ.ศ. 2552



ปตรปตร..บานตับเตาบานตับเตา

ปตรปตร..บานตับเตาบานตับเตา  

ออ..ปลาปากปลาปาก    จจ..นครพนมนครพนม

ความจุความจุ    0.730.73 ลานลาน  ลบลบ..มม..

ชวยเหลือพืน้ที่เกษตรชวยเหลือพืน้ที่เกษตร  6,0006,000  ไรไร  

  กอสรางแลวเสร็จกอสรางแลวเสร็จ  พพ..ศศ.. 25482548



ปตรปตร..บานนาบัวบานนาบัว

ปตร.บานนาบัว                                   

อ.เรณูนคร  จ.นครพนม                         

ความจุ  1.05 ลาน ลบ.ม.

ชวยเหลือพืน้ที่การเกษตร 9,500 ไร   

กอสรางแลวเสร็จกอสรางแลวเสร็จ  พพ..ศศ.. 25502550



ปตรปตร..หวยแคนหวยแคน

ปตร.หวยแคน                                      

อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม                        

ความจุ  1.90 ลาน ลบ.ม.

ชวยเหลือพืน้ที่การเกษตร 2,500 ไร    

จะแลวเสร็จ พ.ศ. 2552



หนองหาร

ปตร.บานหนองบึง

ปตร.บานนาขาม

ปตร.บานนาคู

ปตร.บานตับเตา

ปตร.บานนาบัว

ปตร.หวยแคน

ปตร.น้ําก่ําตอนลาง

ปตร.สุรัสวดี



สถานภาพพืน้ที่ชลประทานสถานภาพพืน้ที่ชลประทาน  ณณ  ปจจุบันปจจุบัน

•• เปนพื้นที่ทีม่รีะบบสงน้ําเปนพื้นที่ทีม่รีะบบสงน้ํา จํานวนจํานวน      39      39,000,000 ไรไร

•• ยังไมไดดําเนินการกอสรางระบบสงน้ํายังไมไดดําเนินการกอสรางระบบสงน้ํา จํานวนจํานวน    126    126,000,000 ไรไร

รวมพื้นที่ชลประทานเมื่อกอสรางระบบสงน้ําแลวเสร็จรวมพื้นที่ชลประทานเมื่อกอสรางระบบสงน้ําแลวเสร็จ

จํานวนจํานวน  165,000 165,000 ไรไร

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

กอสรางแลวเสร็จกอสรางแลวเสร็จ        
จํานวนจํานวน  2424  แหงแหง           

พทพท..ชปชป.. 39,00039,000  ไรไร  
สถานีสบูน้ําบานสมปอย รับน้ําจาก ปตร.บานนาคู



สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาคูสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาคู

ตต..นาคูนาคู  ออ..นาแกนาแก  จจ..นครพนมนครพนม

ระหวางดําเนินการกอสรางระหวางดําเนินการกอสราง

แผนงานกอสรางแผนงานกอสราง  จะแลวเสร็จจะแลวเสร็จ  พพ..ศศ.. 25532553

พื้นที่ชลประทานพื้นที่ชลประทาน  6,0006,000  ไรไร  



ผลประโยชนที่ไดรบัผลประโยชนที่ไดรบั

•• แหลงน้ําสําหรับการเกษตรแหลงน้ําสําหรับการเกษตร  อุปโภคอุปโภค--บริโภคบริโภค  และเลี้ยงสัตวและเลี้ยงสัตว

•• บรรเทาการเกิดอุทกภัยบรรเทาการเกิดอุทกภัย  

แผนงานแผนงาน  1515  แหงแหง         
แลวเสร็จแลวเสร็จ  1313  แหงแหง         
คงเหลือคงเหลือ  22  แหงแหง

หนองสังข



ประโยชนที่ไดรบัเมื่อกอสรางโครงการแลวเสร็จประโยชนที่ไดรบัเมื่อกอสรางโครงการแลวเสร็จ

1. สามารถสงน้ําใหกับพื้นทีก่ารเกษตร ไดทั้งหมดประมาณ 

165,000 ไร     (สงน้ําใหกับพื้นทีก่ารเกษตรในฤดูแลงได

ประมาณ 47,000 ไร)

2. เปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค และ อุตสาหกรรม

บริเวณลุมน้ําก่าํ ในเขต อ.เมือง  อ.โคกศรีสุพรรณ           

จ.สกลนคร  และ อ.วงัยาง  อ.นาแก  อ.ปลาปาก                 

อ.เรณูนคร  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม

3. บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุมน้ําก่าํ  ในเขตจังหวดั

สกลนคร และ นครพนม



จัดสรรน้ําใหกับ พท.ชป.
ของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

จํานวน  24 แหง     
พท.ชป. 39,000 ไร



ฤดฝูน ปลูกขาวเต็มพื้นที่ 
จํานวน  39,000 ไร  



ฤดแูลง  ปลูกขาวนาปรงั พชืไร และพืชผักตางๆ 
ฤดูแลงป 51/52 เขต พท.ชป.
ของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา   
พื้นที่ปลกูพืช 2,047 ไร



ชนิดพชืที่ปลูกในฤดแูลงชนิดพชืที่ปลูกในฤดแูลง  ปป  51/5251/52

ชนิดพืชชนิดพืช ขาวขาว มะเขือเทศมะเขือเทศ ยาสูบยาสูบ ขาวโพดขาวโพด ถั่วลิสงถั่วลิสง แตงโมแตงโม อื่นๆอื่นๆ รวมรวม

จํานวนจํานวน

((  ไรไร  ))
493493 372372 310310 257257 3535 3030 440440 2,0472,047



ขาวนาปรัง



ขาวโพด



มะเขือเทศมะเขือเทศ
พริกพริก

แตงโมแตงโม

พืชไร - พืชผักอื่นๆ



ดอกไมชนิดตางๆดอกไมชนิดตางๆ  เพือ่ทําเมล็ดพนัธเพือ่ทําเมล็ดพนัธ



จัดสรรน้ําเพือ่เปนน้ําดบิผลิตน้ําประปา        
และเพื่ออุปโภค-บริโภค ของราษฎรริมลําน้ํา

สถานีสบูน้ําดิบเหนือ ปตร.บานนาคู

ระบบสูบน้ําดิบผลิตประปา

ใชใน อ.นาแก จ.นครพนม



จัดสรรน้ําเพือ่เปนน้ําดบิผลิตน้ําประปา        
และเพื่ออุปโภค-บริโภค ของราษฎรริมลําน้ํา

สถานีสบูน้ําดิบเหนือ ปตร.บานนาคู

ระบบสูบน้ําดิบผลิตประปา

ใชใน อ.นาแก จ.นครพนม



ในฤดูฝน ป 2552 กรมชลประทานใหการสนับสนนุเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่      
ชวยเหลือพื้นที่ทาํนาป เนือ่งจากฝนทิ้งชวง ในเขตพื้นทีโ่ครงการฯ      

จํานวน 11 เครื่อง พื้นที ่4,400 ไร 

การชวยเหลือพืน้ที่ที่ยังไมมีระบบสงน้ํา        
ซึ่งมีแผนงานที่จะกอสรางระบบสงน้ํา



การพฒันาองคกรผูใชน้ําการพฒันาองคกรผูใชน้ํา



ประชมุจัดตัง้/ฟนฟูกลุมผูใชน้ําฯ

กลุมพืน้ฐานของสถานีสูบน้ํา      
ในเขตพื้นทีโ่ครงการ

ยกระดับกลุมผูใชน้ําฯ กลุมพื้นฐาน
เปนกลุมบริหารการใชน้ําฯ            
จํานวน 4 กลุม สถานีสูบน้ํา 4 แหง



นําเกษตรกรศึกษาดูงาน                
องคกรผูใชน้ําฯ ที่ประสบความสําเร็จ

ศึกษาดูงานการพัฒนาองคกรผูใชน้ําฯ กลุมบริหารการใชน้ําบานใหมพัฒนา      
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2552



ในฤดูฝน ป 2552 กรมชลประทานใหการสนับสนนุเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่      
ชวยเหลือพื้นที่ทาํนาป เนือ่งจากฝนทิ้งชวง ในเขตพื้นทีโ่ครงการฯ      

จํานวน 11 เครื่อง พื้นที ่4,400 ไร 

การชวยเหลือพืน้ที่ที่ยังไมมีระบบสงน้ํา        
ซึ่งมีแผนงานที่จะกอสรางระบบสงน้ํา



การพฒันาองคกรผูใชน้ําการพฒันาองคกรผูใชน้ํา



ประชมุจัดตัง้/ฟนฟูกลุมผูใชน้ําฯ

กลุมพืน้ฐานของสถานีสูบน้ํา      
ในเขตพื้นทีโ่ครงการ

ยกระดับกลุมผูใชน้ําฯ กลุมพื้นฐาน
เปนกลุมบริหารการใชน้ําฯ            
จํานวน 4 กลุม สถานีสูบน้ํา 4 แหง



นําเกษตรกรศึกษาดูงาน                
องคกรผูใชน้ําฯ ที่ประสบความสําเร็จ

ศึกษาดูงานการพัฒนาองคกรผูใชน้ําฯ กลุมบริหารการใชน้ําบานใหมพัฒนา      
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2552



นํายุวชลกรซึ่งเปนลูกหลานของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการฯ ศึกษาดูงานดานการเกษตร 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิเมื่อวันที ่25-26 มีนาคม 2552

จัดฝกอบรมยุวชลกรตามโครงการยุวชลกรเรียนรูงานชลประทาน



ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดาํเนินงานปญหาและอุปสรรคที่พบในการดาํเนินงาน

ดานจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาดานจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา



1. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบางแหงชํารดุไมสามารถใชงานได มอเตอรและปมปสูบน้ํา        
ใชงานมานาน ประสทิธิภาพในการสบูน้ําลดลง



2. คลองสงน้ําชํารุดเสยีหาย มีการรั่วซึม ไมสามารถสงน้ําไดอยางทั่วถึง



3. คลองสงน้ําของสถานีสูบน้ําบางแหงขาดการดูแลบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
ประสทิธิภาพในการสงน้ําลดลง



4. ระบบสงน้ําชลประทานยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จสมบูรณตามแผนงาน          
ทําใหเกดิปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากโครงการฯ ไดไมเต็มตามศักยภาพ

พื้นที่ชลประทานตามแผนงาน 165,000 ไร                                 
กอสรางแลวเสร็จ 39,000 ไร  คิดเปน 24% ของพื้นที่โครงการ
พื้นที่ยังไมดําเนนิการกอสราง 126,000 ไร  คิดเปน 76% ของพื้นที่โครงการ



จบการนําเสนอจบการนําเสนอ


