โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครพนม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณประตูระบายน้ําสุรัสวดี จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
ความเปนมาของโครงการ
ลุมน้ําก่ําเปนลุมน้ําสาขาหนึ่งของลุมน้ําโขง ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอเมือง อําเภอโคกศรีสุพรรณ
อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร และ อําเภอวังยาง อําเภอนาแก อําเภอเรณูนคร อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๔๔๐ ตร.กม. ไหลไปบรรจบกับแมน้ําโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมลุม
น้ําก่ํามีตนกําเนิดจากเขตปาสงวนแหงชาติภูพาน จังหวัดสกลนครปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอป ประมาณ ๑,๔๐๐
ลานลูกบาศกเมตร สวนใหญจะไหลลงแมน้ําโขง หรือกอใหเกิดอุทกภัยสวนในฤดูแลงเกิดปญหาการขาดแคลน
น้ําเพื่อทําการเกษตร รวมทั้งน้ําอุปโภค-บริโภค
เมื่อวันที่ ๑๔ , ๑๘ และ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริให
กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อกอสรางโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา จังหวัดสกลนคร – นครพนม และ
ทรงวางโครงการดวยพระองคเอง ดังภาพรางเคาโครงพระราชทานเพื่อชวยแกปญหาในเรื่องน้ําทวมพื้น ที่
เพาะปลูกในฤดูฝน และชวยราษฎรในทองถิ่นบริเวณ 2 ฝงลําน้ําก่ํา ใหมีน้ําใชในการเกษตร การอุปโภค –
บริโภคในฤดูแลงดวย กรมชลประทานไดสนองพระราชดําริ ในการดําเนินงาน โดยวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา
ประกอบดวย บริษัทแอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท คอนซัลแทนท ออฟเทคโนโลยี จํากัด และบริษัท ที
เอ แอนด อี คอนซัลแทนส จํ ากัด เป น ผู ศึกษาความเหมาะสม และวิเ คราะห ผ ลกระทบสิ่ งแวดล อม และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อเดือน เมษายน 2537

ลายพระหัตถที่ทรงรางรูปแบบโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม มีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
- เพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในเขตสองฝงลําน้ําก่ํา
- เพื่อเปนแหลงเก็บกักน้ําจํานวน ๖๘.๒๕๗ ลานลบ.ม.และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได ๑๖๕,๐๐๐ ไร
- เพื่อพัฒนาการเกษตรกรรม จัดการเกษตรแบบผสมผสาน โดยระดมการสนับสนุนการพัฒนา จาก
หนวยงานราชการตางทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการใหราษฏรในโครงการไดมีบทบาทและมีสวนรวม
- เพื่อปรับปรุงรายไดและมาตรฐานการครองชีพของราษฎรในพื้นที่โครงการ ใหอยูในระดับเดียวกับ
คาเฉลี่ยของชาวชนบททั่วไปในประเทศไทย
- เพื่อเสริมสรางความมั่งคงใหพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
ลักษณะของโครงการ
ผลการศึกษาไดกําหนดลักษณะและที่ตั้งของโครงการประกอบดวย โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําตอนบน และ
โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําตอนลาง
๑. งานกอสรางอาคารบังคับน้ํา (ประตูระบายน้ํา) จํานวน ๗ แหงประกอบดวย
๑.๑ ประตูระบายน้ําในลําน้ําก่ํา จํานวน ๔ แหง ดังนี้
๑.ประตูระบายน้ําบานหนองบึง ตําบลดานมวงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เปนประตู
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็ก โคงขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร จํานวน ๒ ชอง
(ความจุในลําน้ําที่ระดับเก็บกัก ๑.๘๗ ลานลบ.ม.)
๒. ประตูระบายน้ําบานนาขาม ตําบลวังยาง กิ่งอําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เปนประตูระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กโคง ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร จํานวน ชอง (ความจุในลํา
น้ําที่ระดับเก็บกัก 3.10 ลานลบ.ม.)
๓. ประตูระบายน้ําบานนาคู ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม เปนประตูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานระบายเหล็กโคง ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร จํานวน ๓ ชอง (ความจุในลําน้ําที่
ระดับเก็บกัก ๘.๗๕ ลาน ลบ.ม.)
๔. ประตูระบายน้ําน้ําก่ําตอนลาง ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปนประตูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กตรง ขนาดกวาง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๔
ชอง (ความจุในลําน้ําที่ระดับเก็บกัก ๓๕.๖๐ ลาน ลบ.ม.)

๑.๒ ประตูระบายน้ําในลําน้ําบัง จํานวน ๒ แหง ดังนี้
๑. ประตูระบายน้ําบานตับเตา ตําบลหนองเทาใหญ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนประตู
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กโคง ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร จํานวน ๓ ชอง
(ความจุในลําน้ําที่ระดับเก็บกัก ๐.๗๓ ลานลบ.ม.)
๒. ประตูระบายน้ําบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เปนประตูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร จํานวน ๓ ชอง (ความจุในลําน้ําที่ระดับเก็บกัก ๑.๐๕ ลาน ลบ.ม.)
๑.๓ ประตูระบายน้ําในลําหวยแคน จํานวน ๑ แหง ดังนี้
๑. ประตูระบายน้ําหวยแคน ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปนประตูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กตรง ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๗๐ เมตร จํานวน ๓
ชอง (ความจุในลําน้ําที่ระดับเก็บกัก ๑.๙๐ ลาน ลบ.ม.)
๒. งานพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ
เปนงานพัฒนาหนองบึงที่มีพื้นที่ตั้งแต ๕๐ ไร ขึ้นไป จํานวน ๑๕ แหง เปนงานกอสรางคันดินรอบหนองบึง
และอาคารประกอบพรอมขุดลอก มีพื้นที่ ขุดลอก รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๒ ไร และสามารถเก็บกักน้ําได ๑๕.๒๖
ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. บึงไฮ ต.โคกกอง อ.เมือง จ.สกลนคร พื้นที่ขุดลอก ๒๐๐ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๐.๙๗๐ ลานลูกบาศกเมตร
๒. บึงคัน ต. โพนนาแกว อ.โพนนาแกว จ. สกลนคร พื้นที่ขุดลอก ๕๒๐ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๒.๗๔๐
ลานลูกบาศกเมตร
๓. บึงกลาง ต. เชียงสือ อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร พื้นที่ขุดลอก ๑๖๙ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๑.๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร
๔. บึงแดง ต. โคกกอง อ.เมือง จ.สกลนคร พื้นที่ขุดลอก ๙๑ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๐.๖๕ ลานลูกบาศกเมตร
๕. บึงจอก ต.โคกกอง อ.เมือง จ.สกลนคร พื้นที่ขุดลอก ๕๐ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๐.๒๔๕ ลานลูกบาศกเมตร
๖. บึงแต ต.ดานมวงคํา อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พื้นที่ขุดลอก ๔๘๐ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๒.๙๘
ลานลูกบาศกเมตร
๗. บึ งไมต าย ต.ด านมว งคํา อ.โคกศรี สุ พรรณ จ.สกลนคร พื้น ที่ขุดลอก ๖๗ ไร สามารถเก็บ กักน้ํ าได
๐.๔๒๗ ลานลูกบาศกเมตร
๘. หนองคําฮุย ต.แมดนาทม อ.โคกศรี สุ พรรณ จ.สกลนคร พื้น ที่ขุด ลอก ๙๔ไร สามารถเก็บกักน้ําได
๐.๔๓๐ ลานลูกบาศกเมตร
๙. หนองทาเรือ ต.แมดนาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พื้นที่ขุดลอก ๑๓๓ ไร สามารถเก็บกักน้ําได
๐.๗๖๐ ลานลูกบาศกเมตร
๑๐. หนองขาว ต.วังยาง กิ่ง อ.วังยาง จ.นครพนม พื้นที่ขุดลอก ๑๙๕ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๑.๒๘๐
ลานลูกบาศกเมตร
๑๑. หนองแวง ต.หนองบอ อ.นาแก จ.นครพนม พื้นที่ขุดลอก ๕๐ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๐.๒๕๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร
๑๒. หนองบัวทอง ต.วังยาง กิ่ง อ.วังยาง จ.นครพนม พื้นที่ขุดลอก ๕๙ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๐.๔๙ ลาน
ลูกบาศกเมตร
๑๓. หนองสังข ต.หนองสังข อ.นาแก จ.นครพนม พื้นที่ขุดลอก ๔๐๐ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๒.๔ ลาน
ลูกบาศกเมตร
๑๔. หนองกุดยาง ต.หนองสังข อ.นาแก จ.นครพนม พื้นที่ขุดลอก ๖๐ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๐.๒๓๕
ลานลูกบาศกเมตร
๑๕. หนองเลิงเตา ต.นาคู อ.นาแก จ.นครพนม พื้นที่ขุดลอก ๘๔ ไร สามารถเก็บกักน้ําได ๐.๔๐๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร

๓. งานระบบสงน้ําชลประทาน(สูบน้ําดวยไฟฟา)
เป นโครงการกอสรางสถานี สู บน้ํ าพร อมระบบส งน้ํามีพื้น ที่ได รับ ประโยชนจ ากโครงการ ๗๒,๕๐๐ ไร
(โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําตอนลาง) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๔๒ “ใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนินการกอสรางอาคารบังคับน้ําในลําน้ําก่ําเพียงเตี้ย ๆ เพื่อใหเก็บน้ํา
ทวมพื้นที่เพียงเล็กนอยกอน เนื่องจากขณะนี้ยังมีปญหาที่ดินที่ถูกน้ําทวม ราษฎรเรียกรองคาตอบแทนสูงมาก
แตถาจะไมพิจารณากอสรางก็เสียดาย เพราะถาสรางอาคารบังคับน้ําในลําน้ําก่ําตอนลางนี้ไดแลว จะชวยพื้นที่
บริเวณริมฝงโขงนี้ไดอยางมาก อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากอสรางอาคารบังคับน้ําในลําน้ําก่ําตอนลางเพียง
ระดับต่ําไดแลว ตอไปถาสามารถเจรจาปญหาที่ดินที่ถูกน้ําทวมไดในราคาที่เหมาะสมแลว ซึ่งพิจารณากอสราง
อาคารบังคับน้ําใหสามารถเก็บกักไดมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกับโครงการหวยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี ที่ทําสําเร็จ
แลว สําหรับการสูบน้ําจากลําน้ําก่ําตอนลางขึ้นไปใชประโยชนนั้น ใหราษฎรทั้งสองฝงสูบน้ําไปใชกันเอง” กรม
ชลประทานได ส นองพระราชดํ าริ โ ดยได พิจ ารณาศึก ษาระดั บ เก็บ กักที่เ หมาะสม มีลั กษณะโครงการเป น
โครงการขนาดกลาง โดยกอสรางประตูระบายน้ําเพื่อเก็บกักและยกระดับน้ําใหสูงขึ้น มีขนาดความจุอางฯ ที่
ระดับเก็บกัก ๑๖.๔ ลาน ลบ.ม. ระดับเก็บกักสูงสุด +๑๓๗.๕๐ เมตร รทก. มีพื้นที่ผิวน้ําทวม ๑๒.๙๐ ตร.กม.
และกอสรางระบบสงน้ํา สามารถจัดสรรน้ําใหพื้นที่ชลประทาน ๗๒,๕๐๐ ไร มีรายละเอียดดังนี้
๑. งานกอสรางอาคารบังคับน้ํา (ประตูระบายน้ํา) จํานวน ๑ แหงประกอบดวย ๑. ๑ โครงการประตูระบาย
น้ํา น้ําก่ําตอนลาง เปนงานกอสรางประตูระบายน้ําพรอมอาคารประกอบบริเวณบานโนนสังข ตําบลน้ําก่ํา
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หางจากปากน้ําก่ํา ประมาณ ๑.๗ กิโลเมตร โดยการกอสรางอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง ๑๐ เมตร สูง ๙ เมตร จํานวน ๔ ชอง สามารถระบายน้ําได ๑,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที
๒. งานระบบสงน้ําชลประทาน (สูบน้ําดวยไฟฟา) เปนงานกอสรางสถานีสูบน้ําพรอมระบบสงน้ําเพื่อสงน้ํา
ใหพื้นที่รอบอางฯ ๗๒,๕๐๐ ไร
๓. โครงการประตูระบายน้ําหวยแคน เปนงานกอสรางประตูระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ บริเวณ บาน
โพธิ์ทอง ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๖.
เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ชอง สามารถระบายน้ําได ๒๑๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที พื้นที่ ไดรับประโยชน
๓,๕๐๐ ไร
การจายเงินคาทดแทนที่ดินและทรัพยสิน
๑. งานกอสร างประตูร ะบายน้ํ า ของโครงการพัฒนาลุ มน้ําก่ําตอนบน ได จ ายเงิน คาทดแทนที่ดิ น และ
ทรัพยสินเสร็จเรียบรอยแลว
๒. งานกอสรางประตูระบายน้ํา น้ําก่ําตอนลาง ในบริเวณที่จะกอสราง ปตร. นั้น ไดดําเนินการจัดซื้อเสร็จ
เรียบรอยแลว คงเหลือบริเวณอางเก็บน้ํา ไดรังวัดแยกแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว รวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๙ แปลง เนื้อ
ที่ ๑๒,๖๗๑-๑-๑๙ ไร มี รว.๔๓ ก จํานวน ๓๕ แผน เปนที่มีเอกสารสิทธิ์จํานวน ๕๓๕ แปลง เนื้อที่ ๓,๕๑๑๑-๗๕ ไร และที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ จํานวน ๑,๑๑๓ แปลง เนื้อที่ ๙,๑๕๙-๒-๔๔ ไร คณะกรรมการกําหนดคา
ทดแทนทรัพยสินมีมติกําหนดคาทดแทนที่ดินที่มี เอกสารสิทธิ์ไรละ ๓๗,๐๐๐ บาท เทากันทุกแปลงทุกอําเภอ
และที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เทากันทุกแปลงทุกอําเภอ ยังไมมีการเบิกจายคาทดแทน
ที่ดินและทรัพยสิน บริเวณอางฯ ขณะนี้อยูระหวางเรงดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน กันยายน ๒๕๔๘ ปจจุบันดําเนินการไปแลว ๘๐ % (จํานวน ๗๖๘ แปลงเนื้อที่ ๖,๕๙๐ ไร) และ
จะจายคาทดแทนฯ ไดเสร็จ ภายในป ๒๕๔๙
๓. งานพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ ไมมีการจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากบริเวณกอสรางเปนหนองบึงสาธารณะเดิม
ราษฎรใชประโยชนรวมกัน อยูในความดูแล ของ อบต. ไดสํารวจออกแบบและขออนุญาตใชที่ดินเรียบรอยแลว
๔. งานกอสรางระบบสงน้ํา เดิมการกอสรางระบบสงน้ํา (สูบน้ําดวยไฟฟา) ดําเนินการโดยกรมพัฒนาและ
สงเสริมการพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีโดยการกอสรางสถานีสูบน้ําและคลอง สงน้ํา ซึ่งไม
มีการจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากมีลักษณะเปนการกอสรางสถานีเล็ก ๆ และกอสรางคูน้ํา ใหสามารถ สงน้ําไดใน

พื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ไร ปจจุบันงานสูบน้ําดวยไฟฟา ได มารวมอยูในกรมชลประทานแลว ในการ
ดําเนินงานตอในเรื่องระบบสงน้ํานี้ อยูระหวาง การพิจารณาของกรมชลประทาน เพื่อใหการกอสรางระบบสง
น้ําสามารถสงน้ําใหพื้นที่ที่จะตองดําเนินการตอไปอีก ๑๑๘,๓๐๐ ไร ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรมี การ
จัดซื้อที่ดินเพื่อการกอสรางคลองสายใหญและสายซอย อีกทั้งใหเกิดความเปนธรรมกับราษฎร เพราะจะตอง
เสียที่ดินจํานวนมาก สําหรับคูสงน้ําที่ตอจาก คลองสายซอย จะไมมีการจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากราษฎรจะไดรับ
ประโยชนโดยตรง การขอใชที่ดินของราษฎร จะไดรับความยินยอมไมมีปญหาในการกอสราง
ผลการกอสรางที่ไดดําเนินการไปแลว ตั้งแตเริ่มป ๒๕๓๘ ถึง ป ๒๕๕๔ มีดังนี้
กอสรางประตูระบายน้ําแลวเสร็จ จํานวน ๘ แหง
๑. ประตูระบายน้ําบานหนองบึง จ.สกลนคร กอสรางป ๒๕๔๐ แลวเสร็จ ป ๒๕๔๓
๒. ประตูระบายน้ําบานนาขาม จ.นครพนม กอสรางป ๒๕๓๘ แลวเสร็จป ๒๕๔๐
๓. ประตูระบายน้ําบานนาคู จ.นครพนม กอสรางป ๒๕๓๙ แลวเสร็จป ๒๕๔๒
๔. ประตูระบายน้ําบานตับเตา จ.นครพนม กอสรางป ๒๕๔๖ แลวเสร็จป ๒๕๔๘
๕. ประตูระบายน้ําบานนาบัว จ.นครพนม กอสรางป ๒๕๔๘ แลวเสร็จป ๒๕๕๐
๖. ประตูระบายน้ําหวยแคน จ.นครพนม กอสรางป ๒๕๕๐ แลวเสร็จป ๒๕๕๒
๗. ประตูระบายน้ําน้ําก่ําตอนลาง จ.นครพนม กอสรางป ๒๕๔๙ แลวเสร็จป ๒๕๕๒
โครงการพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ ทั้งหมด ๑๕ แหง กอสรางแลวเสร็จทั้งหมด ๑๕ แหง
ลักษณะโครงการพัฒนาหนองบึงขนาดใหญที่ดําเนินการเสร็จแลว ๑๕ แหง งานกอสรางระบบสงน้ํ า
ไดดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ํา ซึ่งสามารถสงน้ําใหพื้นที่ชลประทานไดแลว ๒๗,๗๐๐ ไร ที่เหลืออยูระหวาง
พิจารณาออกแบบ ๑๑๘,๓๐๐ ไร
โครงการที่จะดําเนินการตอไป
เพื่อใหการดําเนินงานแลวเสร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว กรมชลประทานไดวางแผนการ
ดํ า เนิ น งานก อ สร า งโครงการพั ฒ นาลุ ม น้ํ า ก่ํ า อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จ.สกลนคร-นครพนม ใน
ปงบประมาณ ๒๕๔๘ และใหแลวเสร็จโครงการในป ๒๕๕๓ ดังนี้ ๑. โครงการระบบสงน้ําชลประทาน (สูบน้ํา
ดวยไฟฟา) ในเขตโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ จ.สกลนคร – นครพนม พื้น ที่
๑๒๕,๖๘๓ ไร ราคาคากอสราง ๓,๙๒๕,๔๖๓,๑๐๐ บาท จะของบปกติดําเนินการในป ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวม
ระยะเวลาดําเนินการ ๘ ป ถาไดรับงบประมาณตามที่ไดวางแผนงานดังกลาวขางตน การกอสรางโครงการ
พัฒนาลุมน้ําก่ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร-นครพนม จะแลวเสร็จสมบูรณ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙

