
รายงานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากรายงานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริจังหวัดสุโขทัยพระราชดําริจังหวัดสุโขทัย
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 25532553

ครั้งที่ ครั้งที่ 55  วันพฤหัสบดีที ่วันพฤหัสบดีที ่88  เมษายน เมษายน 25532553
ณ โรงแรมท็อปแลนด อณ โรงแรมท็อปแลนด อ..เมือง จเมือง จ..พิษณโุลกพิษณโุลก

รถคอกหมู



ขอมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัยขอมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย

- จังหวัดสุโขทัย เปนจังหวัดในภาคเหนือตอนลางอยูหางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 440 กิโลเมตร เปนเมืองที่มีเรื่องราว

ทางโบราณคดี และประวัติศาสตรเกาแกที่ทรงคุณคา ทั้งในสวนของ

แผนดินกําเนิดพอขุนรามคําแหง และมรดกทางวัฒนธรรม

- พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม เนื้อที่ทั้งหมดจํานวน 6,596 

ตารางกิโลเมตร หรือ 4 ลานไรเศษ มีแมน้ํายมไหลผานจากทิศเหนือ

ลงใต ในชวงฤดูฝนจะประสบปญหาน้ําทวม ในฤดูแลงจะขาดแคลนน้ํา

เพื่อการเกษตร และการอปุโภคบริโภค



- จังหวัดสุโขทัย มีประชากรทั้งสิน้ 626,143 คน แบงการปกครอง

เปน 9 อําเภอ 84 ตําบล 843 หมูบาน 91 อปท.

- ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุโขทัยในป 2551 คิดเปนมูลคา 

35,089 ลานบาท ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 56,109 บาท/คน/ป

- วิสัยทัศนจังหวัดสุโขทัย  “ สุโขทัยเมืองแหงมรดกโลก 

ทองเที่ยวประทับใจ ”



- ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

   (1) การสงเสริมการทองเที่ยว

   (2) การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหา

                     ความยากจน

   (3) พัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอม

- จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทางการเกษตร 2,065,493 ไร 

คิดเปนรอยละ 50.10 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

- พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ออย ใบยาสูบเบอรเลย 

ถั่วเหลอืง ขาวโพด และถั่วเขียว



- สภาพปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

จังหวัดไดเรงพัฒนาดานชลประทานอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2547 

ถึงปจจุบันไดดําเนินโครงการพัฒนาไปแลวกวา 4,925 ลานบาท 

สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 199,000 ไร เปน 427,000 ไร

..................



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

- จังหวัดสุโขทัย มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ แยกเปน

   (1) โครงการดานการบริหารจัดการน้ํา จํานวน 13 โครงการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 10 โครงการ อยูระหวางดําเนนิการ 3 โครงการ

   (2) โครงการดานการบริหารจัดการที่ดิน จํานวน 1 โครงการ 

(อยูระหวางดําเนนิการ)



รายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  11. . โครงการขุดลอกหนองตะครอโครงการขุดลอกหนองตะครอ

            ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 55  ตต..ยางซาย อยางซาย อ..เมือง จเมือง จ..สุโขทัย สุโขทัย 

            --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ํา ทรงมีพระราชดํารเิกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ํา 

                โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ําในฤดูฝนที่มีมาก โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ําในฤดูฝนที่มีมาก 

                เอาไวใชประโยชนในฤดูแลงเอาไวใชประโยชนในฤดูแลง

            --  พื้นที่หนองน้ํา พื้นที่หนองน้ํา 4242  ไร ลึกเฉลี่ย ไร ลึกเฉลี่ย 22  มม. . พรอมบันไดลงสระ พรอมบันไดลงสระ 22  แหง แหง 

                  เก็บกักน้ําได เก็บกักน้ําได 00..060060  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

            --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25392539  

            --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25392539  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    22. . โครงการขุดลอกหนองหวยหนังโครงการขุดลอกหนองหวยหนัง

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 1010  ตต..ยางซาย อยางซาย อ..เมือง จเมือง จ..สุโขทัย สุโขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                    เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535    ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนา

                    แหลงน้ํา โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ําแหลงน้ํา โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ํา

                    ในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง ในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง 

              --  พื้นที่หนองน้ํา พื้นที่หนองน้ํา 3535  ไร ลึกเฉลี่ย ไร ลึกเฉลี่ย 22  มม. . พรอมอาคารรับพรอมอาคารรับ--ระบายน้ํา ระบายน้ํา 

                    2 2 แหง ขนาดทอ แหง ขนาดทอ 22 22..0000xx22..0000  มม. . เก็บกักน้ําได เก็บกักน้ําได 00..100100  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25392539  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25392539  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    33. . โครงการขุดลอกหนองลํานังโครงการขุดลอกหนองลํานัง

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 22  ตต..ปากพระ อปากพระ อ..เมือง จเมือง จ..สุโขทัย สุโขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                    เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนา

                    แหลงน้ํา โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ําแหลงน้ํา โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ํา

                    ในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง ในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง 

              --  พื้นที่หนองน้ํา พื้นที่หนองน้ํา 4545  ไร ลึกเฉลี่ย ไร ลึกเฉลี่ย 22..5050  มม. . พรอมอาคารรับน้ํา พรอมอาคารรับน้ํา 

                    ขนาดทอ ขนาดทอ 22-- 22..0000xx22..0000  มม. . และอาคารระบายน้าํขนาด และอาคารระบายน้าํขนาด 11--ØØ11..0000  มม. . 

                    เก็บกักน้ําได เก็บกักน้ําได 00..110110  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25392539  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25392539  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    44. . โครงการขุดลอกบึงใหญโครงการขุดลอกบึงใหญ

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 33,,99  ตต..บานสวนบานสวน,,ตาลเตี้ย อตาลเตี้ย อ..เมือง จเมือง จ..สุโขทัย สุโขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริวา แมน้ํายมในฤดฝูนทรงมีพระราชดําริวา แมน้ํายมในฤดูฝน

                  มีน้ํามาก ในฤดูแลงน้ําเกือบจะไมมี ใหมีการขุดลอก ใหสงน้ํามีน้ํามาก ในฤดูแลงน้ําเกือบจะไมมี ใหมีการขุดลอก ใหสงน้ํา

                  และนําน้ําไปเก็บกักไวตามหนองบึงธรรมชาติและนําน้ําไปเก็บกักไวตามหนองบึงธรรมชาติ

              --  พื้นที่บึง พื้นที่บึง 11,,000000  ไร ความลึก ไร ความลึก 33..0000--55..0000  มม. . เก็บกักน้ําได เก็บกักน้ําได 77..5050  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25352535  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25422542  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    55. . โครงการปรับปรุงหนองตะเขโครงการปรับปรุงหนองตะเข

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 22  ตต..ปากพระ อปากพระ อ..เมือง จเมือง จ..สุโขทัย สุโขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริใหหาทางเก็บกักน้ําในทรงมีพระราชดําริใหหาทางเก็บกักน้ําใน

                  ฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง       ฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง       

              --  ทอระบายน้ําขนาด ทอระบายน้ําขนาด 22ØØ22..4040xx22..40 40 มม. . ยาว ยาว 1313..5050  มม. . 

                  เก็บกักน้ําได เก็บกักน้ําได 00..150150  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25442544  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25442544  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    66. . โครงการปรับปรุงหนองหวยสมคันใหญโครงการปรับปรุงหนองหวยสมคันใหญ

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 11,,22  ตต..ปากพระ อปากพระ อ..เมือง จเมือง จ..สุโขทัย สุโขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริใหหาทางเก็บกักน้ําในทรงมีพระราชดําริใหหาทางเก็บกักน้ําใน

                  ฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง       ฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง       

              --  อาคารรับน้ําเขาขนาด อาคารรับน้ําเขาขนาด 22-- 22..4040xx22..40 40 มม. . ยาว ยาว 1313..5050  มม. . 

                  จํานวน จํานวน 1 1 แหง อาคารระบายน้ําออกขนาด แหง อาคารระบายน้ําออกขนาด 22-- 22..4040xx22..40 40 มม..  

         ยาว ยาว 1313..5050  มม. . จํานวน จํานวน 11  แหง เก็บกักน้ําได แหง เก็บกักน้ําได 00..200200  ลาน ลบลาน ลบ..มม. . 

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25442544  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25462546  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    77. . โครงการทรบโครงการทรบ..ทาไมแดงทาไมแดง

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 44  ตต..ไทยชนะศึก อไทยชนะศึก อ..ทุงเสลี่ยม จทุงเสลี่ยม จ..สุโขทัย สุโขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   เปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   

                  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1313  กก..ยย. . 25372537  ทรงมีพระราชดําริ ใหวางโครงการและกอสรางทรงมีพระราชดําริ ใหวางโครงการและกอสราง

                  ฝายทดน้ําในลําน้ําแมมอก แทนฝายทดน้ําทาไมแดงที่กรมสงเสริมฝายทดน้ําในลําน้ําแมมอก แทนฝายทดน้ําทาไมแดงที่กรมสงเสริม

                  สหกรณไดกอสรางไวเดิมสหกรณไดกอสรางไวเดิม

              --  ขนาด ขนาด 44-- 22..9090xx33..00 00 มม. . ยาว ยาว 4747..5050  มม.       .       

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25392539  

              --  สิ้นสดุการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25402540  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    88. . โครงการทรบโครงการทรบ..ชัยมงคลชัยมงคล

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 11  ตต..เขาแกวศรีสมบรูณ อเขาแกวศรีสมบรูณ อ..ทุงเสลี่ยม จทุงเสลี่ยม จ..สโุขทัย สโุขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

                  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1313  กก..ยย. . 25372537  ทรงมีพระราชดําริ ใหวางโครงการและกอสรางทรงมีพระราชดําริ ใหวางโครงการและกอสราง

                  ฝายทดน้ําในลําน้ําแมมอก ที่บริเวณทายบาน หมูที่ ฝายทดน้ําในลําน้ําแมมอก ที่บริเวณทายบาน หมูที่ 11  

                  ตต..เขาแกวศรีสมบรูณ อเขาแกวศรีสมบรูณ อ..ทุงเสลี่ยม จทุงเสลี่ยม จ..สโุขทัยสโุขทัย

              --  ทอระบายน้ําขนาด ทอระบายน้ําขนาด 44-- 22..9090xx33..00 00 มม. . ยาว ยาว 4747..5050  มม. . 

                  พรอมติดตั้งเครื่องกวานบานระบาย      พรอมติดตั้งเครื่องกวานบานระบาย      

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25392539  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25402540  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



    99. . โครงการขุดลอกหนองกระสาโครงการขุดลอกหนองกระสา

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 55  ตต..เกาะตาเลี้ยง อเกาะตาเลี้ยง อ..ศรีสําโรง จศรีสําโรง จ..สโุขทัย สโุขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนา

                  แหลงน้ํา โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ําแหลงน้ํา โดยทรงใหพิจารณาโครงการ เพื่อหาแนวทางเก็บกักน้ํา

                  ในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลงในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง

              --  พื้นที่หนองน้ํา พื้นที่หนองน้ํา 42 42 ไร ความลึก ไร ความลึก 22..0000 มม. . พรอมบันไดลงสระ พรอมบันไดลงสระ 22  แหงแหง

                    เก็บกักน้ําได เก็บกักน้ําได 00..130130  ลาน ลบลาน ลบ..มม.       .       

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25382538  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25382538  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



1010. . โครงการขุดลอกหนองลี้โครงการขุดลอกหนองลี้

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 33  ตต..บานปอม อบานปอม อ..คีรีมาศ จคีรีมาศ จ..สุโขทัย สุโขทัย 

              --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริใหหาแนวทางเก็บกักน้ําทรงมีพระราชดํารใิหหาแนวทางเก็บกักน้ํา

                  ในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลงในฤดูฝนที่มีมาก เอาไวใชประโยชนในฤดูแลง

              --  พื้นที่หนองน้ํา พื้นที่หนองน้ํา 560 560 ไร ความลึกเฉลี่ย ไร ความลึกเฉลี่ย 33..9090 มม. . พรอมอาคารรับพรอมอาคารรับ

                  ขนาด ขนาด 11--ØØ11..0000  มม. . ยาว ยาว 4040..0000  มม. . จํานวน จํานวน 1010  แหงแหง

                  เก็บกักน้ําได เก็บกักน้ําได 33..500500  ลาน ลบลาน ลบ..มม.       .       

              --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25422542  

              --  สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป สิ้นสุดการดําเนินงานแลวตั้งแตป 25452545  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



1111. . โครงการอางเก็บน้ําหวยไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอางเก็บน้ําหวยไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                ที่ตั้งของโครงการ บานโซกเปอย หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ บานโซกเปอย หมูที่ 77  ตต..นาขุนไกร อนาขุนไกร อ..ศรีสําโรง ศรีสําโรง 

              จจ..สุโขทัย สุโขทัย 

            --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  ทรงมีพระราชดําริใหชวยเหลือราษฎร ทรงมีพระราชดําริใหชวยเหลือราษฎร 

                ซึ่งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรซึ่งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร

            --  กอสรางอาคารระบายน้ําลน กวาง กอสรางอาคารระบายน้ําลน กวาง 88..4040  มม. . ยาว ยาว 7777..5050  มม. . 

                พรอมอาคารประกอบ กอสรางทอสงน้ําชนิดทอเหล็ก พรอมอาคารประกอบ กอสรางทอสงน้ําชนิดทอเหล็ก ØØ  00..5050  มม. . 

                ยาว ยาว 5656  มม. . กอสรางถนนลูกรังกวาง กอสรางถนนลูกรังกวาง 66  มม. . ระยะทาง ระยะทาง 11..66  กมกม. . 

                พรอมทอลอด พรอมทอลอด 5 5 แหงแหง

            --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25522552  

            --  ยังดําเนินการอยูถงึเดือนกุมภาพันธ ไดผลงาน ยังดําเนินการอยูถงึเดือนกุมภาพันธ ไดผลงาน 9595%%  



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



1212. . โครงการปรับปรุงคลองตาแดง พรอมอาคารประกอบจังหวัดสุโขทัยโครงการปรับปรุงคลองตาแดง พรอมอาคารประกอบจังหวัดสุโขทัย

              ที่ตั้งของโครงการ บานเขาดินไพรวัลย หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ บานเขาดินไพรวัลย หมูที่ 44  บานผาแดง หมูที่ บานผาแดง หมูที่ 1111    

              ตต..นาขุนไกร อนาขุนไกร อ..ศรีสําโรง จศรีสําโรง จ..สุโขทัย สุโขทัย 

            --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 88  ตต..คค. . 25512551

            --  ขุดลอกคลองตาแดง และกอสรางอาคารทอลอดถนนอัดน้ํา ขุดลอกคลองตาแดง และกอสรางอาคารทอลอดถนนอัดน้ํา 

                  จํานวน จํานวน 33  แหง ขนาดทอกวาง แหง ขนาดทอกวาง 22..4040  มม. . สูง สูง 22..4040  มม. . 

            --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25522552  

            --  ยังดําเนินการอยูถงึเดือนกุมภาพันธ ยังดําเนินการอยูถงึเดือนกุมภาพันธ 25532553  ไดผลงาน ไดผลงาน 8686..008008  % % 

                จะแลวเสรจ็ ภายในวนัที่ จะแลวเสรจ็ ภายในวนัที่ 3131  มีนาคม มีนาคม 25532553



กม.4+785 ดานทาย กม.4+785 ดานหนา

กม.6+730 ดานทาย กม.6+730 ดานหนา

รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



กม.8+200 ดานหนา

กม.8+200 ดานทาย

รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



1313. . โครงการปรับปรุงคลองสระเกษ พรอมอาคารประกอบจังหวัดสุโขทัยโครงการปรับปรุงคลองสระเกษ พรอมอาคารประกอบจังหวัดสุโขทัย

              ที่ตั้งของโครงการ บานหวยไคร หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ บานหวยไคร หมูที่ 55  ตต..วังน้ําขาว อวังน้ําขาว อ..บานดานลานหอย บานดานลานหอย 

              จจ..สุโขทัย สุโขทัย 

            --  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 88  ตต..คค. . 25512551

            --  ขุดลอกคลองสระเกษ และกอสรางอาคารทอลอดถนนอัดน้ํา ขุดลอกคลองสระเกษ และกอสรางอาคารทอลอดถนนอัดน้ํา 

                  จํานวน จํานวน 44  แหง ขนาดทอกวาง แหง ขนาดทอกวาง 22..4040  มม. . สูง สูง 22..4040  มม. . 

            --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25522552  

            --  ยังดําเนินการอยูถงึเดือนกุมภาพันธ ยังดําเนินการอยูถงึเดือนกุมภาพันธ 25532553  ไดผลงาน ไดผลงาน 9999..005005  % % 

                จะแลวเสรจ็ ภายในวนัที่ จะแลวเสรจ็ ภายในวนัที่ 3131  มีนาคม มีนาคม 25532553



งานขุดบอกอสรางงานขุดบอกอสราง ระหวางดําเนินการกอสรางระหวางดําเนินการกอสราง

ระหวางดําเนินการกอสรางระหวางดําเนินการกอสราง ผลการดําเนินการกอสรางลาสุดผลการดําเนินการกอสรางลาสุด

รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



งานขุดบอกอสรางงานขุดบอกอสราง ระหวางดําเนินการกอสรางระหวางดําเนินการกอสราง

ระหวางดําเนินการกอสรางระหวางดําเนินการกอสราง ผลการดําเนินการกอสรางลาสุดผลการดําเนินการกอสรางลาสุด

รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



งานขุดบอกอสรางงานขุดบอกอสราง ระหวางดําเนินการกอสรางระหวางดําเนินการกอสราง

ระหวางดําเนินการกอสรางระหวางดําเนินการกอสราง ผลการดําเนินการกอสรางลาสุดผลการดําเนินการกอสรางลาสุด

รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



1414. . โครงการจัดทีด่ินทํากินใหกับสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยโครงการจัดทีด่ินทํากินใหกับสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย

              ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ ที่ตั้งของโครงการ หมูที่ 1010  ตต..คลองมะพลับ อคลองมะพลับ อ..ศรนีคร จศรนีคร จ..สุโขทัย สุโขทัย 

            --  เปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี      เปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี      

            --  สมาชิกเขารวมโครงการฯ จํานวน สมาชิกเขารวมโครงการฯ จํานวน 100100  ราย ตั้งแตป พราย ตั้งแตป พ..ศศ. . 25402540  

                สมาชิกไดทําประโยชนในที่ดิน ซึ่งไดรับเปนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสมาชิกไดทําประโยชนในที่ดิน ซึ่งไดรับเปนเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

                เปนหนังสือขออนุญาตการทําประโยชนในที่ดิน จํานวน เปนหนังสือขออนุญาตการทําประโยชนในที่ดิน จํานวน 33  ราย ราย 

                เปนหนังสือแสดงการทําประโยชนในที่ดิน จํานวน เปนหนังสือแสดงการทําประโยชนในที่ดิน จํานวน 99  ราย และราย และ

                เปนโฉนดจํานวน เปนโฉนดจํานวน 7676  ราย ทดลองอยู จํานวน ราย ทดลองอยู จํานวน 66  ราย และเปนแปลงราย และเปนแปลง

                ที่ยังวางอยู ที่ยังวางอยู 66  แปลง แปลง 

            --  เริ่มดําเนินโครงการ ป พเริ่มดําเนินโครงการ ป พ..ศศ. . 25382538  

            --  ยังดําเนินการอยูยังดําเนินการอยู



รูปภาพโครงการรูปภาพโครงการ



ผลการดาํเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริผลการดาํเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัยที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัย
โครงการอางเก็บน้ําหวยไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอางเก็บน้ําหวยไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ที่ตั้งของโครงการที่ตั้งของโครงการ  

หมูที่ หมูที่ 77  ตต..นาขุนไกร อนาขุนไกร อ..ศรีสําโรง จศรีสําโรง จ..สโุขทัยสโุขทัย

พระราชดําริของพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เมื่อวันที่  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เมื่อวันที่  88  ตต..คค.  .  25512551  

ทรงมีพระราชดําริกับแมทัพภาคที่ ทรงมีพระราชดําริกับแมทัพภาคที่ 33  และผูวาราชการจังหวัดสโุขทัย และผูวาราชการจังหวัดสโุขทัย 

เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1212  ธธ..คค. . 25352535  เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดสโุขทัยเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดสโุขทัย

ทรงใหความชวยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ําสําหรบัอุปโภคบริโภค และทรงใหความชวยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ําสําหรบัอุปโภคบริโภค และ

ทําการเกษตร โดยการขุดลอกคลองตาแดง ขุดลอกคลองสระเกษ พรอมอาคารทําการเกษตร โดยการขุดลอกคลองตาแดง ขุดลอกคลองสระเกษ พรอมอาคาร

ทดน้ํา และกอสรางอางเก็บน้ําหวยไครทดน้ํา และกอสรางอางเก็บน้ําหวยไคร



ลักษณะโครงการกอสรางอางเก็บน้ําลักษณะโครงการกอสรางอางเก็บน้ํา

  --  กอสรางทํานบดินที่ กอสรางทํานบดินที่ 11  กวาง กวาง 66  มม. . ยาว ยาว 159159  มม. . สูง สูง 1212  มม..

  --  กอสรางทํานบดินที่ กอสรางทํานบดินที่ 22  กวาง กวาง 66  มม. . ยาว ยาว 149149  มม. . 

  --  กอสรางอาคารระบายน้ําลน กวาง กอสรางอาคารระบายน้ําลน กวาง 88..4040  มม. . ยาว ยาว 7777..5050  มม. . 

                                พรอมอาคารประกอบพรอมอาคารประกอบ

  --  กอสรางทอสงน้ําชนิดทอเหล็ก กวางกอสรางทอสงน้ําชนิดทอเหล็ก กวาง 00..50 50 มม. . ยาว ยาว 5656  มม..

  --  กอสรางถนนลูกรงักวาง กอสรางถนนลูกรงักวาง 66  มม. . ระยะทาง ระยะทาง 11..66  กมกม. . พรอมทอลอด พรอมทอลอด 

                                55  ชองชอง

ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน

เดือนกุมภาพันธ เดือนกุมภาพันธ 2553 2553 ไดผลงาน ไดผลงาน 9494..48 48 %%

คาดวาจะแลวเสร็จคาดวาจะแลวเสร็จ  

เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม 25532553



ปญหาอุปสรรคปญหาอุปสรรค

ไมมีไมมี

ไดรับงบประมาณจัดสรรไดรับงบประมาณจัดสรร

เมื่อ เมื่อ 13 13 กก..คค. . 2552 2552 วงเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณ  3535,,911911,,200200..00 00 บาทบาท  

แยกเปนแยกเปน

งานดําเนินการเอง งานดําเนินการเอง                             3535,,169169,,042042..00  00  บาทบาท  

งานจางเหมา งานจางเหมา ((คายายแนวเสาไฟฟาคายายแนวเสาไฟฟา)              )              742742,,158158..0000    บาทบาท

ใชเงินงบประมาณในป ใชเงินงบประมาณในป 2552                     2552                     1818,,286286,,074074..95  95  บาทบาท  

กันเงินเหลื่อมปใชปงบประมาณ กันเงินเหลื่อมปใชปงบประมาณ 2553      2553      1717,,625625,,125125..05  05  บาทบาท



โครงการอางเก็บน้ําหวยไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอางเก็บน้ําหวยไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งานขุดเปดรองแกนเขื่อนดินงานขุดเปดรองแกนเขื่อนดิน

งานกอสรางถนนทดแทนน้ําทวมงานกอสรางถนนทดแทนน้ําทวม



งานกอสรางทอลอดถนนงานกอสรางทอลอดถนน

ทดแทนน้ําทวม กมทดแทนน้ําทวม กม..11++643643

งานกอสรางทางระบายน้ําซึม งานกอสรางทางระบายน้ําซึม 

ทายเขื่อน ทายเขื่อน ((Toe DrainToe Drain))



งานกอสรางทอสงน้ํา งานกอสรางทอสงน้ํา 

ลงลําน้ําเดิม ลงลําน้ําเดิม ((River OutletRiver Outlet))

ทํานบดินแหงที่ ทํานบดินแหงที่ 11



ทํานบดินแหงที่ ทํานบดินแหงที่ 22

ทํานบดินแหงที่ ทํานบดินแหงที่ 22



ทางระบายน้ําลน ทางระบายน้ําลน ((Spill WaySpill Way))

ทางระบายน้ําลน ทางระบายน้ําลน ((Spill WaySpill Way))



เสาวัดระดับน้ําในตัวเขื่อนเสาวัดระดับน้ําในตัวเขื่อน

ปายชื่อโครงการปายชื่อโครงการ



ปายชื่อโครงการปายชื่อโครงการ



การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย

- หนวยงานเจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบ ไมไดมีการถายโอน

- กลุมผูใชน้ําในแตละพื้นที่จะเปนผูจดัการในการใชประโยชน 

              และการบํารุงรักษา

ขอเสนอแนะ

- ควรมีหนวยงานกลางเขามาเปนเจาภาพหลักในการบริหาร 

              จัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่

- ควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อฟนฟูโครงการเกาใหใชประโยชน

              ไดเต็มที่




