ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย วรวรรณ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 04:36 น. - แก้ไขล่าสุด วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 03:47 น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการระบบส่งน้ำจากเขื่อนน้ำอูน

ไปยังพื้นที่ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ทำบุญตักบาตรพระภิกษูสงฆ์ และกิจกรรมปลูกต้นไม้

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๗ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๗&nbsp;

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
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ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร

ที่เข้าร่วม โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา) ให้แก่

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖&nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตโครงการ

สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา&nbsp;วันที่&nbsp;วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนาปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

วันที่&nbsp;วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกร กรมชลประทาน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
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ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร ๑ วัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

&nbsp;ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร&nbsp; วัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตโครงการสานพลัง

ประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าหน้าของเกษตรกร ที่เข้า

ร่วม โครงการ โครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดุูทำนาปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
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ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ

เยี่ยมการ ดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; ออกตรวจสอบพื้นที่เตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และคณะ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการปลูก

พืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ &nbsp;ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ &nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;เรื่อง การเรียกเสนอราคาให้ค่าตอบแทน

ในการเข้าประกอบกิจการ ณ ร้านค้าสวัสดิการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ครั้งที่ ๒)&nbsp;
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ฝ่ายส่งน้ของนายกรั
ำและบำรุฐงรัมนตรี
กษาทีในคราวประชุ
่ ๒&nbsp;โครงการส่
น้ำและบำรุ
รักษาน้
ำอูน&nbsp;
มคณะรัฐงมนตรี
วันที่ ง๑๐
กันยายน
๒๕๖๑ ขอรายงานผลการดำเนินงานข้อสั่งการ
ฝ่ายส่งและสถาบั
น้ำและบำรุนเกษตรกรดี
งรักษาที่ ๒เด่โครงการส่
และบำรุงรักษาน้
ำอูน&nbsp;
มการคั
เลือกเกษตรกร
นแห่งชาติงดน้้าำนการประมง
ประจำปี
๒๕๖๑ เข้วันาทีร่ว่ ๑๒
กันดยายน
๒๕๖๑
โครงการส่
กษาน้ำอูน ต้อนรับ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ
วันทีงน้่ ๓ำและบำรุ
สิงหาคมงรั๒๕๖๑
ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๑
โครงการส่
ำและบำรุงวัรันกทีษาน้
คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
ครั้งทีงน้่ ๑/๒๕๖๑
่ ๑๙ำอูมินถุนประชุ
ายน ม๒๕๖๑
ประชุม(ระยะที
เร่งรัดการปฏิ
บัติงาน ง"งานก่
อสร้างสถานี
สูบำน้อูนำด้จัวงยไฟฟ้
า ฝ่ายส่งน้วัำนและบำรุ
งรักษาทีมิถ่ ๗ุนายน ๒๕๖๑
่ ๑) โครงการส่
น้ำและบำรุ
งรักษาน้
หวัดสกลนคร"
ที่&nbsp;๑๙
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
ษาน้ำอูน&nbsp; ทำบุญครบรอบปี
ตักบาตรพระภิ
กษุสวังฆ์นทีและกิ
กต้นไม้
เนื่องในวั
นคล้ายวังนรักสถาปนากรมชลประทาน
ที่ ๑๑๖
่ ๑๓ มิจกรรมปลู
ถุนายน ๒๕๖๑
ฝ่ายส่เนื
งน้่อำงในวั
และบำรุ
กษาที
่ ๒ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาคลองส่
&nbsp;
นคล้งารัยวั
นสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีงทน้ี่ำ๑๑๖
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ฝ่ายส่งภายใต้
น้ำและบำรุ
งรักษาที่ ๖ยดำเนิ
้ใช้บัต๒๕๖๑
รสวัสดิการแห่งรัฐ
"โครงการไทยนิ
ม ยั่งนยืการจ้
น" วันาทีงแรงงานผู
่ ๔ มิถุนายน
ฝ่ายส่งภายใต้
น้ำและบำรุ
งรักษาที่ ๕ยดำเนิ
้ใช้บัต๒๕๖๑
รสวัสดิการแห่งรัฐ
"โครงการไทยนิ
ม ยั่งนยืการจ้
น" วันาทีงแรงงานผู
่ ๔ มิถุนายน
ฝ่ายส่งภายใต้
น้ำและบำรุ
งรักษาที่ ๒ยดำเนิ
้ใช้บัต๒๕๖๑
รสวัสดิการแห่งรัฐ
"โครงการไทยนิ
ม ยั่งนยืการจ้
น" วันาทีงแรงงานผู
่ ๔ มิถุนายน
ผู้อำนวยการโครงการส่
น้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ และ ๗
วันที่ ๔ มิถุนายนง๒๕๖๑
ประกาศ&nbsp; โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp; เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๑
ฝ่ายส่ง"โครงการไทยนิ
น้ำและบำรุงรักยษาที
ำและบำรุงรั๒๕๖๑
กษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ม ยั่ง๗ยืนโครงการส่
" วันที่ ๒๘งน้พฤษภาคม
ฝ่ายส่ง"โครงการไทยนิ
น้ำและบำรุงรักยษาที
ำและบำรุงรั๒๕๖๑&nbsp;
กษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ม ยั่ง๖ยืนโครงการส่
" วันที่ ๒๘งน้พฤษภาคม
ฝ่ายส่ง"โครงการไทยนิ
น้ำและบำรุงรักยษาที
ำและบำรุงรั๒๕๖๑&nbsp;
กษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ม ยั่ง๒ยืนโครงการส่
" วันที่ ๒๘งน้พฤษภาคม
ฝ่ายส่ง"โครงการไทยนิ
น้ำและบำรุงรักยษาที
ำและบำรุงรั๒๕๖๑&nbsp;
กษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ม ยั่ง๔ยืนโครงการส่
" วันที่ ๒๘งน้พฤษภาคม
ฝ่ายส่งก่น้อำนการส่
และบำรุ
กษาที
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน ประชุมชี้แจงกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
งน้งำรัฤดู
ฝน ่ ปี๒ ๒๕๖๑
วันงทีน้่ ๒๘
พฤษภาคม
๒๕๖๑
ผู้อำนวยการโครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้ำอูน&nbsp; ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖
วันที่ิ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑&nbsp;
โครงการส่
กษาน้ำอูน ต้อนรับ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ
วันทีงน้่ ๓ำและบำรุ
สิงหาคมงรั๒๕๖๑
โครงการส่
น้ำและบำรุงรักเยีษาน้
ำอูน&nbsp;นดร.
วิวัฒน์&nbsp;
ศัลยกำธร&nbsp;
มนตรีช่ววัยว่นทีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้องมคณะ&nbsp;
่ยมชมการดำเนิ
งานโครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้ำอูรันฐ&nbsp;
่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ฝ่ายส่งน้ครัำและบำรุ
่ ๖ &nbsp;โครงการส่
งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
้งที่ ๒ วันงทีรั่ก๕ษาที
เมษายน
๒๕๖๑
ฝ่ายส่งน้ครัำและบำรุ
ษาทีมี่ น๑าคม
&nbsp;โครงการส่
งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
้งที่ ๒ วันงทีรั่ก๒๖
๒๕๖๑
ฝ่ายส่งน้ครัำและบำรุ
ษาทีมี่ น๒าคม
&nbsp;โครงการส่
งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
้งที่ ๒ วันงทีรั่ก๒๖
๒๕๖๑
ฝ่ายส่งน้ครัำและบำรุ
ษาทีมี่ น๒าคม
&nbsp;โครงการส่
้งที่ ๒ วันงทีรั่ก๒๕
&nbsp;๒๕๖๑งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;เรื่อง การหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี &nbsp;๒๕๖๐/๒๕๖๑
ฝ่ายส่งวัน้นำทีและบำรุ
งรักษาที
่ ๑ &nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
่ ๖ มีนาคม
๒๕๖๑
ฝ่ายส่งวัน้นำทีและบำรุ
งรักษาที
่ ๒ &nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
่ ๖ มีนาคม
๒๕๖๑
ฝ่ายส่งวัน้นำทีและบำรุ
งรักษาที
่ ๕ &nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
่ ๖ มีนาคม
๒๕๖๑&nbsp;
ฝ่ายส่งวัน้นำทีและบำรุ
งรักษาที
่ ๖ &nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
่ ๖ มีนาคม
๒๕๖๑
ฝ่ายส่งวัน้นำทีและบำรุ
งรักษาที
่ ๒ &nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๑
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ฝ่ายส่งวัน้นำทีและบำรุ
งรักษาที
่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"
่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๑
ฝ่ายส่งวัน้นำทีและบำรุ
งรักษาที
่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม &nbsp;ยั่งยืน"&nbsp;
่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๑
&nbsp;โครงการส่
ำและบำรุ
ำอูน &nbsp;ลงพื
้นที่ติดตามความก้าวหน้
ศูนย์เรียนรูง้กน้ารเพิ
่มประสิงรัทกธิษาน้
ภาพการผลิ
ตสินค้าเกษตร&nbsp;&nbsp;
วันาทีดำเนิ
่ ๘ กุนมงาน
ภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการส่
งน้ำวและบำรุ
งรักษาน้ำอูวนยงานในสั
&nbsp;ร่งวกัมต้
อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑
และร่
มงานสภากาแฟหน่
ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
&nbsp;วันที่ ๗ กุมภาพัเขต
นธ์ ๒๕๖๑
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๑
ษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันทีงน้่ ๒๔
มกราคม
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
รักษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื
้นที่ติดตามความก้
าวหน้มกราคม
าของเกษตรกร
"๕ ประสาน
สืบงสานเกษตรทฤษฏี
ใหม่ ถวายในหลวง"
วันที่ ๒๔
๒๕๖๑ ที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่
ษาน้ำทอูธินภาพการผลิ
&nbsp;ลงพื
ตามความก้
าวหน้นทีาดำเนิ
งาน &nbsp;๒๕๖๑
ศูนย์งน้เรีำยและบำรุ
นรู้การเพิงรั่มกประสิ
ตสิ้นนทีค้่ตาิดเกษตร
&nbsp;วั
่ ๒๓ นมกราคม
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๕ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑&nbsp;

โครงการส่
ษาน้ำทอูธินภาพการผลิ
&nbsp;ลงพื
ตามความก้
าวหน้นทีาดำเนิ
นงาน &nbsp;๒๕๖๑
ศูนย์งน้เรีำยและบำรุ
นรู้การเพิงรั่มกประสิ
ตสิ้นนทีค้่ตาิดเกษตร
&nbsp;วั
่ ๓ มกราคม
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักดษาน้
ำอูนมลิ&nbsp;ประชุ
เร่งอรัมอาคารประกอบ"
ดการปฏิบัติงาน "งานขุ
ลอกแก้
มลิงหนองมุ
&nbsp;และ
"งานขุ
ลอกแก้
งหนองหวายมพร้
วันที่ ด๒๑
ธันวาคม
๒๕๖๐่ย พร้อมอาคารประกอบ"
โครงการส่
งน้งำน้และบำรุ
งรังกรัษาน้
ำอู่ น๗ &nbsp;ประชุ
มเร่งรั๒๕๖๐
ดการปฏิบัติงาน "งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ฝ่ายส่
ำและบำรุ
กษาที
วันที่ ๒๐ ธันวาคม
โครงการส่
งน้ำและบำรุวิตงรัลำน้
กษาน้
&nbsp;จั
ทรรศการ
ครบรอบ
&nbsp;"สายชี
ำอูำนอู" น&nbsp;วั
นทีด่ นิ๑-๒
ธันวาคม
๒๕๖๐๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน&nbsp;
ฝ่ายส่งน้(พบปะเกษตรกรก่
ำและบำรุงรักษาทีอนการส่
่ ๓ &nbsp;ประชุ
สามัญปี ครั้งที่ วั๒/๒๕๖๐
งน้ำฤดูแล้งมใหญ่
ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑)
นที่ ๒๘ พฤศจิกายน &nbsp;๒๕๖๐
ฝ่ายส่งน้วันำและบำรุ
งรักษาที
่ ๕ ๒๕๖๐
&nbsp;ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ประจำปี ๒๕๖๐/๖๑
ที่ ๒๘ พฤศจิ
กายน
โครงการส่
น้ำำและบำรุ
งรักษาน้ำอูวนิตลำน้
&nbsp;ประชุ
มคณะทำงานดำเนิ
ดงานนที"ครบรอบ
๕๐กายน
ปี ๒๕๖๐&nbsp;
เขื่องนน้
อูน &nbsp;สายชี
ำอูน" &nbsp;ครั
้งที่ ๒/๒๕๖๐นการจั
&nbsp;วั
่ ๒๗ พฤศจิ
&nbsp;โครงการส่
น้ำและบำรุ
งรักษาน้
น &nbsp;ร่
วมเป็๒๕๖๐
นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
ครั้งที่ ๑๒ งประจำปี
๒๕๖๐
วันทีำ่อู๒๗
พฤศจิกายน
&nbsp;ฝ่
ายส่งน้ำและบำรุองนการส่
รักษาทีง่ น้๓ำฤดู
&nbsp;ประชุ
มใหญ่สามัญปีวันครัที่ ้ง๒๗
ที่ ๒/๒๕๖๐
(พบปะเกษตรกรก่
แล้ง ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑)
พฤศจิกายน &nbsp;๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุงรัวักนษาน้
ำอูนพฤศจิ
&nbsp;ประชุ
มคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
ครัง้ น้ทีำ่ ๒/๒๕๖๐
ที่ ๑๕
กายน ๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
รักษาน้
น &nbsp;ประชุ
หารือการจั
&nbsp;ครบรอบ
&nbsp;"สายชี
วิตงลำน้
ำอูนำ"อูครั
้งที่ ๑/๒๕๖๐ ม&nbsp;วั
นทีด่ ๖งานพฤศจิ
กายน ๒๕๖๐ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุน &nbsp;ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร &nbsp;วันที่ ๒ พฤศจิกายน &nbsp;๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
ำและบำรุงรักตษาน้
อูน &nbsp;ทอดกฐิ
นสามัคคีงโคน
ประจำปี
" เพื&nbsp;วั
่อสมทบทุนทีก่่ อ๒๙
สร้าตุงวิลหาคม
ารเจดี
ย์ "&nbsp;
ณ วังดน้ดอยเทพเนรมิ
บ้าำนนาเชื
อก ตำบลแร่ อำเภอพั
จังหวั๒๕๖๐
ดสกลนคร
&nbsp;๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
กษาน้ำอูน &nbsp;ตั้งองค์กฐิน ณ อาคารฝึกอบรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
วันทีงน้่ ๒๘
ตุลาคมงรั&nbsp;๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุจพระปรมิ
งรักษาน้ำนอูทรมหาภู
น &nbsp;ร่
วมพิลธยเดช
ีถวายดอกไม้
จันนทน์
เนื่องในพิ
วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็
มิพลอดุ
&nbsp;วั
ที่ ๒๖
ตุลาคมธีถ&nbsp;๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ทำและบำรุ
งรักษาน้
ลงพื้น&nbsp;วั
ที่ติดตามความก้
าการดำเนิ
นงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิ
ธิภาพการผลิ
ตสินำค้อูานเกษตร
นที่ ๒๐าวหน้
ตุลาคม
๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
งน้่อำงจากอุ
และบำรุ
งรักยษาน้
ำอูน &nbsp;ประชุ
มเพื๒๕๖๐
่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ
อันเนื
ทกภั
&nbsp;วั
นที่ ๑๘ ตุลาคม
โครงการส่
งน้่อำงจากอุ
และบำรุ
งรักยษาน้
ำอูน &nbsp;ประชุ
มเพื๒๕๖๐
่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ
อันเนื
ทกภั
&nbsp;วั
นที่ ๑๗ ตุลาคม
โครงการส่
งน้่อำงจากอุ
และบำรุ
งรักยษาน้
ำอูน &nbsp;ประชุ
มเพื๒๕๖๐
่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ
อันเนื
ทกภั
&nbsp;วั
นที่ ๑๖ ตุลาคม
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้
าวหน้าของเกษตรกร
&nbsp;"
๕ ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ถวายในหลวง
" &nbsp;วันทีที่เ่ ข้๔าร่ตุวลมโครงการ
าคม ๒๕๖๐
โครงการส่
ษาน้กันำอูยายน
น พิธ๒๕๖๐
ีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ สายธารแห่งจิตอาสา
คนลุงน้่มำน้และบำรุ
ำอูน วันงทีรั่ ก๒๗
&nbsp;โครงการส่
ษาน้ำ๒๕๖๐
อูน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ สายธารแห่งจิตอาสา
คนลุ่มน้ำอูนงน้วัำนและบำรุ
ที่ ๒๕ กังรันกยายน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
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โครงการส่
ษาน้่ยำมชมกลุ
อูน ได้พ่มาคณะทำงานจั
ปี น้ำอูน
ลงพืง้นน้ทีำและบำรุ
่สัมภาษณ์งรัแกละเยี
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้ดอทำหนั
มครามงสืวัอนทีที่ร่ ะลึ
๑๕กครบรอบ
กันยายน ๕๐
&nbsp;๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน ต้อนรับคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน
วันงทีน้่ ำ๑๔
กันยายน
๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
รักษาน้ำอูน &nbsp;เข้
าร่วมโครงการสั
หลักกัสูนตยายน
รการคั๒๕๖๐&nbsp;
ดเลือกสถาบัน
เกษตรกรผู
้ใช้น้ำงชลประทานดี
เด่น ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๑มมนาเชิ
(รอบตังดปฏิ
สินบ) ัตวันิการ
ที่ ๑๔
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๑๓ &nbsp;กันยายน ๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน&nbsp;๒๕๖๐
ต้อนรับคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน&nbsp;
วันงทีน้่ ำ๑๓
&nbsp;กั
นยายน
โครงการส่
ษาน้ำอูน &nbsp;เข้าร่วมงานโครงการ &nbsp;"ต้นแบบการฟื้นฟูแปลงนาข้าววิกฤตภัยน้ำท่วม"
วันงทีน้่ ำ๘และบำรุ
กันยายนงรัก๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำศูและบำรุ
ษาน้่มำประสิ
อูน ลงพื
่ติดตามความก้
าการดำเนิ
นงาน
&nbsp;
นย์เรียนรูงรั้กการเพิ
ทธิ้นภทีาพการผลิ
ตสินค้าวหน้
เกษตร
&nbsp;วั
นที่ ๘ กันยายน &nbsp;๒๕๖๐
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
รักจำนวน
ษาน้ำอู๓นพ.ศ.
&nbsp;คณะกรรมการตรวจติ
ด๒๕๖๐&nbsp;
ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่
ายเพิ่มเติามตรวจเยี่ยม
&nbsp;ประจำปี
๒๕๖๐ ของกลุ
ดในส่
วนของจังหวัดสกลนคร ชุดที่ ๑ &nbsp;เข้
งานงบกลุ
่มจังหวังดบประมาณ
งาน
&nbsp;วั
นที่ ๕่มกัจันงหวั
ยายน
โครงการส่
รักษาน้ำอูน &nbsp;ร่วมกับเกษตรกรบ้านหนองไผ่พัฒนาคลองส่งน้ำสาย R-9L
วันทีง่ น้๑ำกัและบำรุ
นยายนง๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุงรักษาน้อำงอูจันงหวั
&nbsp;ร่
วมพิธ&nbsp;วั
ีเปิดอ่างเก็นทีบ่ น้๒๕
ำห้วสิยทรายขมิ
้น ตำบลพังขว้าง
&nbsp;&nbsp;อำเภอเมื
ดสกลนคร
งหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมชี้แจงการดำเนินการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมชลประทาน
วันทีงน้่ ๒๒
สิงหาคม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ &nbsp;วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
น้ำบและบำรุ
งรักษาน้
ำอูนา&nbsp;ให้
โทรทัศ๒๕๖๐&nbsp;
น์ TNN &nbsp;24 ช่อง 16&nbsp;
เกี่ยงวกั
สถานการณ์
น้ำของอ่
งเก็บน้ำน้ำสอูัมนภาษณ์
วันที่ ส๔ถานี
สิงหาคม
&nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจพื้นที่น้ำท่วม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วม วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐&nbsp;
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
งรักษาน้
ำอูน า&nbsp;ให้
ถานีกรกฎาคม
โทรทัศน์ &nbsp;ช่
เกี่ยงน้วกัำบและบำรุ
สถานการณ์
น้ำของอ่
งเก็บน้ำน้สำอูัมนภาษณ์
วันทีส่ ๓๑
๒๕๖๐ อง 3
โครงการส่
น้ำบและบำรุ
งรักษาน้
ำอูนา&nbsp;ให้
ถานีกรกฎาคม
โทรทัศน์ TNN
เกี่ยงวกั
สถานการณ์
น้ำของอ่
งเก็บน้ำน้ำสอูัมนภาษณ์
วันที่ ส๓๑
๒๕๖๐ช่อง 16
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ประชุมสถานการณ์น้ำและแนวทางการปฏิบัติ
วันทีงน้่ ๓๑
กรกฎาคม
๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
ำและบำรุ
งปรักสถานการณ์
ษาน้
ำอูน ต้นอ้ำนรั
บรองอธิ
อมคณะ
บรรยายสรุ
ของอ่
างเก็บน้ดีำฝน้่าำยวิอูนชาการกรมชลประทาน
และสถานการณ์น้ำท่วพร้
มในพื
้นที่จังหวัดสกลนคร
วัรับนฟัทีงน้่ง๒๙
กรกฎาคม
๒๕๖๐
สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) &nbsp;วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ Happy Body Happy Heart
วันงทีน้่ ำ๒๖
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
น้ำและบำรุ
งรัฝกนษาน้
อูน &nbsp;ฝ่
ายส่กรกฎาคม
งน้ำและบำรุ
งรักษาที่ ๖ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
ก่องนการส่
งน้ำฤดู
ปี ำ๒๕๖๐
วันที่ ๒๕
๒๕๖๐
&nbsp; การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน&nbsp; วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๒๔
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๔
กรกฎาคม
๒๕๖๐&nbsp;
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โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ก่อนการส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๐
วันทีงน้่ ๑๘
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน๒๕๖๐
จัดการฝึ
วชลกร เรี๒๕๖๐
ยนรู้งานชลประทานหลักสูตร ๑ วัน
ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ.
วันกทีอบรมยุ
่ ๑๘ กรกฎาคม
โครงการส่
และบำรุ&nbsp;วั
งรักษาน้นำทีอู่ น๑๗&nbsp;ร่
วมประชุ
ม " โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
ระดังน้บำอำเภอ
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๗
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
ำอูน &nbsp;ฝ่
งน้ำและบำรุ
งรักษาที่ ๖ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
ก่อนการส่
งน้ำฤดูงรัฝกนษาน้
ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ายส่
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐&nbsp;วันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๑๔
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๑๔
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุงรักษาน้
น &nbsp;จันดเฉลิ
กิจมกรรมเฉลิ
มพระเกีย๖๕
รติสพรรษา
มเด็จพระเจ้
่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินงน้ทรเทพยวรางกู
ร เนื่อำอูงในโอกาสวั
พระชนมพรรษา
วันที่ า๗อยูกรกฎาคม
&nbsp;โครงการส่
ำและบำรุ
ำอูน ลงพืตสิ้นนทีค้่ตาิดเกษตร
ตามความก้
าวหน้นาทีการดำเนิ
นงาน ๒๕๖๐
ศูนย์เรียนรูง้กน้ารเพิ
่มประสิงรัทกธิษาน้
ภาพการผลิ
&nbsp;วั
่ ๖ กรกฎาคม
โครงการส่
ำและบำรุงรักษาน้
น &nbsp;จันดเฉลิ
กิจมกรรมเฉลิ
มพระเกีย๖๕
รติสพรรษา
มเด็จพระเจ้
่หัวมหาวชิ๒๕๖๐
ราลงกรณ
บดินงน้ทรเทพยวรางกู
ร เนื่อำอูงในโอกาสวั
พระชนมพรรษา
วันที่ า๖อยูกรกฎาคม
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักงษาน้
ำอูน ประชุ
ปัจฉิำมอูนินเทศโครงการศี
กษาความสมเหมาะสมการ
ปรังบน้ปรุ
งโครงการส่
น้ำและบำรุ
งรักมษาน้
จังหวัดสกลนคร
&nbsp;วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
งรักษาน้ำอูน &nbsp;ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑ รายการ
วันทีงน้่ ๔ำและบำรุ
กรกฎาคม
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน เข้าร่วมให้ข้อมูลการดำเนินโครงการดาวล้อมเดือน
วันทีงน้่ ๓ำและบำรุ
กรกฎาคม
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐&nbsp;
ษาน้ำอูน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ท่อส่งน้ำที่ ๕R คลอง LMC
วันทีงน้่ ๓ำและบำรุ
กรกฎาคม
โครงการส่
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๓และบำรุ
กรกฎาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
งน้บำข้และบำรุ
งรักลูษาน้
อูน &nbsp;ประชุ
กซ้ดอมความเข้
าใจการตรวจสอบข้
ลบุคลากรภาครั
สำหรั
าราชการ
กจ้าำงประจำ
และผู้รับเบีม้ยซัหวั
บำนาญ &nbsp;วั
นที่ ๓๐ มิถอุนมูายน
๒๕๖๐ ฐ&nbsp;
&nbsp;โครงการส่
งน้ำและบำรุ
ษาน้ำอูน เข้๒๕๖๐
าร่วมอบรมโครงการเสริ
างสมรรถนะเกษตรไทย แผนงานบรูณาการ
เชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงรังกบประมาณ
วันที่ ๓๐ มิถุนายนมสร้
๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ทำการขุดลอกคูส่งน้ำก่อนการส่งน้ำฤดูฝนสาย R-9L
วันงทีน้่ ำ๓๐
มิถุนายน
๒๕๖๐
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐&nbsp;
ษาน้ำอูน ฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง
วันทีง่ น้๓๐ำและบำรุ
มิถุนายน
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน ฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง
วันทีง่ น้๒๙ำและบำรุ
มิถุนายน
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันทีงน้่ ๒๙
มิถุนายน
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐&nbsp;
ษาน้ำอูน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันทีง่ น้๒๙ำและบำรุ
มิถุนายน
การส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐&nbsp;
ษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันทีง่ น้๒๘ำและบำรุ
มิถุนายน
โครงการส่
งทีรั่ไกด้ษาน้
ำอูน ประชุจากการก่
มคณะทำงานกำหนดอั
ตราเงิ
นชดเชยพิ
ศษแทนการจั
ิน
รและบำรุ
าษฎร
ร๒๕๖๐&nbsp;&nbsp;
ับผลกระทบ
อสร้างโครงการเขื
่อนน้
ำอูน จังเหวั
ดสกลนคร ดครัหาที
้งที่ด&nbsp;๒/๒๕๖๐
วัให้นงแทีน้ก่่ ำ๒๗
มิถุนายน
&nbsp;โครงการส่
งรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ งมิน้ถำุนและบำรุ
ายน ๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
และบำรุงปีรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูวันนทีร่ว่ ๒๗
มจัดมินิถทุนรรศการงาน
ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
จังหวังน้ดำสกลนคร
ายน ๒๕๖๐"๕&nbsp;
&nbsp;โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักมิษาน้
ำอูน ๒๕๖๐
ร่วมมือ ร่วมใจ เตรียมสถานที่จัดนิทรรศการงาน "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง
" วันที่ ๒๖
ถุนายน
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
วันทีงน้่ ๒๖
มิถุนายน
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๒๖
มิถุนายน
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันทีงน้่ ๒๖
มิถุนายน
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โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
น ฝึกอบรมยุ
วชลกรในรั
ยน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง
ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ.ำอู๒๕๖๐
วันที่ ๒๓
มิถุนายน้วโรงเรี
๒๕๖๐&nbsp;
&nbsp;โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ ๒๓ มิงถนุ้นำายน
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐&nbsp;
ษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๒๓
มิถุนายน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
&nbsp;โครงการส่
กษาน้ทำธิอูภนาพการผลิ
ลงพื้นที่ตติดสิตามความก้
วหน้าการดำเนิ
&nbsp;ศูนย์เงรีน้ยำนรูและบำรุ
้การเพิ่มงรัประสิ
นค้าเกษตรา&nbsp;วั
นที่ ๒๒นงาน
มิถุนายน ๒๕๖๐
&nbsp;โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้ำอูน &nbsp;ร่
วมประชุมหารื&nbsp;วั
อการจัดนนิทีท่รรศการ
&nbsp;"๕ ประสานสื
บสานเกษตรทฤษฏี
ใหม่ ถวายในหลวง"
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
น ฝึมิกถอบรมยุ
วชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ&nbsp;
&nbsp;พ.ศ.
๒๕๖๐
วันทีำ่ อู๒๐
ุนายน ๒๕๖๐
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีง่ น้๑๙ำและบำรุ
มิถุนายน
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐&nbsp;
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๙
มิถุนายน
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
น &nbsp;ประุ
ุมการประชาสั
มพันธ์การส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์
และการทำธุ
รกรรมผ่
านอิำนอูเตอร์
เน็ต วันที่ ช๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุงรักจากการก่
ษาน้ำอูนอสร้
&nbsp;ประชุ
มคณะทำงานกำหนดอั
ตราเงินครัชดเชยพิ
เศษแทนการจัดวัหาที
ินให้มิแถกุ่นรายน
าษฎร๒๕๖๐ &nbsp;
ที่ได้งรน้ับำผลกระทบ
างโครงการเขื
่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
้งที่ &nbsp;๑/๒๕๖๐
นที่ด๑๕
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
กษาน้ำอูน ทำบุญวัถวายภั
และทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ
๑๑๕ ปีงรักรมชลประทาน
นที่ ๑๓ตตาหารเพล
มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๒
มิถุนายน
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีง่ น้๑๒ำและบำรุ
มิถุนายน
โครงการส่
งน้ำและบำรุงรั๒๕๖๑
กษาน้ำอูและแผนงานปี
น &nbsp;ร่วมประชุ
คณะทำงานเร่
าย และติดตามความพร้อมงานตามร่าง
พรบ.&nbsp;พ.ศ.
๒๕๖๒ม(สชป.๕)
วันที่ ง๗รัดมิการเบิ
ถุนายนกจ่๒๕๖๐
โครงการส่
กษาน้ำอูน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันทีงน้่ ๗ำและบำรุ
มิถุนายนงรั๒๕๖๐
โครงการส่
รักษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมเตรียมการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง งานงบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๓ งาน
วันทีง่ น้๖ำมิและบำรุ
ถุนายนง๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
กษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๕ำและบำรุ
มิถุนายนงรั๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
กษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๕ำและบำรุ
มิถุนายนงรั๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้ำอูน ลงพืใหม่
้นที่ตถวายในหลวง"
ิดตามเกษตรกรที
่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎี
" ๕ ประสานสื
บสานเกษตรทฤษฎี
&nbsp;วั
นที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ใหม่
โครงการส่
กษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ &nbsp;
วันทีงน้่ ๕ำและบำรุ
มิถุนายนงรั๒๕๖๐
โครงการส่
กษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑ำและบำรุ
มิถุนายนงรั๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำวัและบำรุ
อูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
&nbsp;
นที่ ๑ มิงถรัุนกษาน้
ายน ำ๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน ลงพื้นที่ติดใตามเกษตรกรที
่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎี
ใหม่
&nbsp;"
๕ ประสานสื
บสานเกษตรทฤษฎี
หม่ ถวายในหลวง"&nbsp;
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที
่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎี
ใหม่
&nbsp;"
๕ ประสานสื
บสานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ถวายในหลวง"&nbsp;
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
การส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐
โครงการส่
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีง่ น้๓๑ำและบำรุ
พฤษภาคม
๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
งรักษาน้
ำอูน&nbsp;
&nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีง่ น้๓๑ำและบำรุ
พฤษภาคม
๒๕๖๐
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โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๓๐
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๓๐
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุงรัรกณาการแผนการดำเนิ
ษาน้ำอูน &nbsp;เข้านร่การสิ
วมสัม่งมนาเชิ
งปฏิบัตำิก"ารครัเรี้งที่อ่ง๔"ยุ&nbsp;วั
ทธศาสตร์นกทีารบริ
ารจัดการน้๒๕๖๐&nbsp;
ำ
&nbsp;และการบู
กีดขวางทางน้
่ ๒๓ หพฤษภาคม
&nbsp;
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๒๓
พฤษภาคม
๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๓
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๓
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๓
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๒๒
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๒๒
พฤษภาคม
๒๕๖๐
&nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
อูน ร่ตวมงานวั
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day)
และบริการการเกษตร
&nbsp;
เพื่อเริง่มรัต้กนษาน้
ฤดูกำาลผลิ
ใหม่ ปีน๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๘
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมเตรียมความพร้อมฤดูส่งน้ำนาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๗
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๕
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๕
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๑๑
พฤษภาคม
๒๕๖๐
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐&nbsp;
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๙ำและบำรุ
พฤษภาคม
โครงการส่
งรัก&nbsp;๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๘ำและบำรุ
พฤษภาคม
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน&nbsp;
&nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๔ำและบำรุ
พฤษภาคม
โครงการส่
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๓ำและบำรุ
พฤษภาคม
โครงการส่
งรัก&nbsp;๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีงน้่ ๒ำและบำรุ
พฤษภาคม
โครงการส่
งรัก&nbsp;๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันทีง่ น้๑ำและบำรุ
พฤษภาคม
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
กษาน้ำอูงนรัก&nbsp;ลงพื
้นที่ติดนตามความก้
าวหน้า๒๕๖๐
งานจ้างก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
&nbsp;ฝ่
ายส่งน้งำรัและบำรุ
ษาที่ ๗ &nbsp;วั
ที่ ๑ พฤษภาคม
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๖
เมษายน
&nbsp;๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๔
เมษายน
&nbsp;๒๕๖๐
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๔
เมษายน
&nbsp;๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
และบำรุ
งรักษาน้
ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันงทีน้่ ำ๒๔
เมษายน
&nbsp;๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
ำอูนยประชุ
หารืดสกลนคร
อและให้ค&nbsp;วั
ำปรึกษาการบริ
ดการน้๒๕๖๐&nbsp;
ำ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
&nbsp;วิ
ทยาเขตเฉลิ
มพระเกี
รติ จังมหวั
นที่ ๒๑หารจั
เมษายน
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
กษาน้ำอู๒๕๖๐
น &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ &nbsp;
&nbsp;วั
นที่ ๒๐งรัเมษายน
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ &nbsp;
วันทีงน้่ ๑๙
เมษายน
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โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ &nbsp;
วันทีงน้่ ๑๙
เมษายน
โครงการส่
ำและบำรุ
งรัก๒๕๖๐
ษาน้ำอูน &nbsp;ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ &nbsp;
วันทีงน้่ ๑๙
เมษายน
&nbsp;การส่งน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ &nbsp;ปี &nbsp;๒๕๖๐
&nbsp;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว &nbsp;วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
โครงการส่
งน้ำและบำรุงรักษาน้
น &nbsp;ลงพืวัน้นทีที่ ่ต๓๑
ิดตามความก้
าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ำอูถวายในหลวง
มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ &nbsp;วันที่ &nbsp;๓๐ มีนาคม &nbsp;๒๕๖๐ &nbsp;
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ&nbsp; วันที่ ๓๐ มีนาคม &nbsp;๒๕๖๐
&nbsp; โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;ออกกำลังกาย ภายใต้โครงการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ &nbsp;วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ &nbsp;วันที่ &nbsp;๒๘ &nbsp;มีนาคม &nbsp;๒๕๖๐&nbsp;
โครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้
&nbsp;ให้
การต้
อนรับคณะศึ
งานจากมหาวิ
วิทยาเขตเฉลิ
มพระเกี
ยรติำอูจันงหวั
ดสกลนคร
&nbsp;วั
นที่ ๑๗กษาดู
มีนาคม
๒๕๖๐ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
&nbsp;&nbsp;เรื
วิดิทัศน์่อสงัม&nbsp;นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาษณ์พิเศษพลเอก &nbsp;ฉัตรชัย &nbsp;สาริ
กัลยะ &nbsp;รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ &nbsp;
ปี ๒๕๖๐
ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน &nbsp;กุมภาพันธ์ &nbsp;๒๕๖๐&nbsp;
ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน &nbsp;มกราคม &nbsp;๒๕๖๐
การส่งน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐&nbsp;
&nbsp;การหยุดส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๕๙ และการส่งน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
กำหนดการส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๕๙&nbsp;
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
ที่ ๒๐/๒๕๕๙ &nbsp;เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดการวางระบบการควบคุม ภายในสำนักงานชลประทานที่ ๕
ประชุมจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ &nbsp;๒๕๖๐
&nbsp;๒๕๖๐&nbsp;
พิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมเยาวชน สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปีงบประมาณ &nbsp;พ.ศ ๒๕๖๐ &nbsp;วันที่ ๖ กุมภาพันธ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
การฝึกประจำปี
อมรมเกษตรกรโครงการส่
งเสริ&nbsp;วั
มและพัฒนนาการเกษตรหลั
กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๒๕๖๐
ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ประชุมสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
รวมพลั
งแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรั
กดี และร่
วมร้าลึนกคล้
ถึงพระบาทสมเด็
จ
&nbsp;&nbsp;พระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุกลภัยเดช
ในโอกาสวั
ายวันพระราชสมภพปี
ที่ ๘๙ &nbsp;วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ร่วมประชุมชี้แจงงานพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ลงนามแสดงความอาลั
พระบาทสมเด็
พระปรมินทรมหาภู
ิพลอดุ
ลยเดช
มหิ๒๕๕๙
ตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร ยสยามิ
นทราธิราจบรมนาถบพิ
ตร วันทีม่ ๑๐
พฤศจิ
กายน
การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน ( JMC ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ &nbsp;วันที่ ๘ พฤศจิกายน &nbsp;๒๕๕๙
ประชุมตรวจติด&ตามสถานการณ์
ข้าวตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
&nbsp; &nbsp; พร้อมเตรียมข้อมูลรายงานผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษ
ตรและสหกรณ์
nbsp; วันที่ ๘ พฤศจิ
กายน &nbsp;๒๕๕๙
ประชุมฝ่านระบบ VDO CONFERNCE "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน" &nbsp;วันที่ ๒๗ &nbsp;ตุลาคม ๒๕๕๙
ตรวจสอบพื
ที่แปลงใหญ่
ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่เพื่อ&nbsp;วั
เตรียมความพร้
ของรัฐ้นมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นที่ ๑๙อมในการตรวจราชการ
ตุลาคม ๒๕๕๙
บรรยายแนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง &nbsp;ของกรมชลประทาน &nbsp;วันที่ ๕ ตุลาคม &nbsp;๒๕๕๙&nbsp;
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งาน ชลประทาน ๑ วัน &nbsp;รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ กันยายน &nbsp;๒๕๕๙&nbsp;
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งาน ชลประทาน ๑ วัน &nbsp;รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔ กันยายน &nbsp;๒๕๕๙&nbsp;
&nbsp;ชีวิตพอเพียง &nbsp;ชีวิตเป็นสุข
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ &nbsp;วันที่ &nbsp;๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายอำพล
&nbsp;เสนาณรงค์
&nbsp;องคมนตรี
&nbsp;พร้
มด้วกรกฎาคม
ยรองเลขาธิ๒๕๕๙
การ กปร. และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน&nbsp; &nbsp;
ของโครงการส่
งน้ำและบำรุ
งรักษาน้ำอูน &nbsp;
วันที่ อ๒๒
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย &nbsp;ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา &nbsp;ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ &nbsp;วันที่ ๑๓ กรกฎาคม &nbsp;๒๕๕๙ &nbsp;
ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน &nbsp;วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙&nbsp;
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ &nbsp;วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙&nbsp;
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙&nbsp;
วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๑๔ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ &nbsp;วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙&nbsp;
&nbsp; การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น &nbsp;ประจำปี ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙&nbsp;
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเตรียมความพร้อมการส่งน้ำในฤดูฝน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน วันที่ ๑๘ พฤษภาคม &nbsp;๒๕๕๙
&nbsp;" ก้าวสู่ชลประทานยุคใหม่ ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ "
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
&nbsp; บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ &nbsp;ในเขตตำบลต้นผึ้ง วันที่ ๑๐ &nbsp;พฤษภาคม &nbsp;๒๕๕๙
รับพระราชทานโล่รางวัล ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙&nbsp;
&nbsp;วีดีทัศน์งานชลประทานท้องถิ่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร &nbsp;วันที่ ๒๘ เมษายน &nbsp;๒๕๕๙
&nbsp; ประชุมประชาคมที่บ้านบะทองใหม่ ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม &nbsp;วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
&nbsp; ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและข้าวเปลือกคุณภาพ นาปี ปี ๒๕๕๙/๖๐ วันที่ ๗ เมษายน &nbsp;๒๕๕๙
ครัประชุ
้งที่ ๒/๒๕๕๙
มหัวหน้าส่วัวนนราชการในสั
ที่ ๗ เมษายนงกั๒๕๕๙
ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
&nbsp;ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพังโคน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙&nbsp;
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว &nbsp;ประจำเดือน &nbsp;มีนาคม &nbsp; ๒๕๕๙
มีโครงการอบรมเพื
นาคม ๒๕๕๙&nbsp;
่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และปัญหาจากราคาสินค้าเกษตร &nbsp;วันที่ ๒๙
&nbsp;ติดป้ายประกาศรณรงค์ประหยัดน้ำและงดทำนาปรังและป้ายประกาศพื้นที่เขตชลประทาน &nbsp;วันที่ ๒๘ &nbsp;มีนาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสกลนคร &nbsp;วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙&nbsp;
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อยและประปาหมู่บ้าน &nbsp;เขตตำบลนาหัวบ่อและตำบลพอกน้อย วันที่ ๑๔ มีนาคม &nbsp;๒๕๕๙
ออกพื้นของเกษตรกรในการบริ
ที่เยี่ยมเกษตรกรและตรวจสอบผลผลิ
ตในพื
ที่การเกษตรพร้อมทั
้งสอบถามความพึ
พอใจ&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
หารจัดการน้ำฤดู
แล้ง้น&nbsp;&nbsp;ปี
๒๕๕๘/๒๕๕๙
วันทีง่ 14
มีนาคม ๒๕๕๙&nbsp;
จัดรายการวิทยุ "ชลประทานพบเกษตรกร"&nbsp; วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕๙&nbsp; &nbsp;
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&nbsp; ๖&nbsp;
ร่วศูมฝึ
ประสิ
ภาพศู
ย์เรียวนรู
มพระเกีนยทีรสมเด็
พระเทพรั
นย์กศอบรมโครงการเพิ
ึก&nbsp;
ษา สร้า&nbsp;
งคน สร้่มางป่
า พัทฒธินาคุ
ณนภาพชี
ิต"้เฉลิ
&nbsp;วั
่ ๙ มีนจาคม
๒๕๕๙ตนราชสุ
&nbsp;ดาฯสยามบรมราชกุมารี " ๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน&nbsp;
&nbsp;๒๕๕๙
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาการเกษตร จากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๘ &nbsp;มีนาคม
ประชุมแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๕ &nbsp; วันที่ ๔ มีนาคม &nbsp;๒๕๕๙&nbsp;
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑ มีนาคม &nbsp;๒๕๕๙
&nbsp;ประชุมเกษตรกรเพื่อชี้แจงสถานการณ์และติดตามผลผลิตฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สร้างฝายกระสอบทรายชั่วคราวเพื่อยกระดับน้ำในลำน้ำอูนให้สามารถสูบน้ำได้และช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค &nbsp;วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
&nbsp; พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน &nbsp;วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙&nbsp;
&nbsp;&nbsp; เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพสถานีสูบน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙&nbsp;
&nbsp;เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่การเกษตรและเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ&nbsp;วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙&nbsp;
&nbsp;ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมแปลงการเกษตรพืชใช้น้ำน้อย&nbsp;วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ &nbsp;
&nbsp;เกษตรกรและกลุ่มใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ &nbsp;วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ตำบลไอหย่อง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ &nbsp;๒๕๕๙ &nbsp;
&nbsp;เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ &nbsp;วันที่ ๓ &nbsp;กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙&nbsp;
การประชุมการจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) &nbsp;วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙&nbsp;
เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ &nbsp;วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗ วันที่ &nbsp;๒๐ มกราคม ๒๕๕๙&nbsp;
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ วันที่ &nbsp;๑๙ มกราคม ๒๕๕๙&nbsp;
&nbsp;ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ วันที่ &nbsp;๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
&nbsp;แจ้งสถานการณ์น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๗ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp;ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp;ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน&nbsp;ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
" ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
&nbsp;การประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘&nbsp;
&nbsp;การประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานงดการทำนาปรังในฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘&nbsp;
&nbsp;ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานงดการทำนาปรังในฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมเวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘&nbsp;
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
&nbsp;ประชุ
มซ้อมความเข้
บัตบิการเบิ
จ่ายค่๒๕๕๘
าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามพระราชบั
ญญัตาิปใจแนวทางปฏิ
ระกันสังคม (ฉบั
ที่ ๔)กพ.ศ.
กิจกรรมการส่งเสริม การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
&nbsp;กิจกรรมการส่งเสริม การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี่ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

13 / 14

ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย วรวรรณ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 04:36 น. - แก้ไขล่าสุด วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 03:47 น.

&nbsp; กิจกรรมการส่งเสริม การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ &nbsp;
&nbsp; ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558&nbsp;
&nbsp;ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหย่ฝั่งซ้าย (LMC) ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558&nbsp;
&nbsp;ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำฤดูฝน ปี 2558
งานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2558&nbsp;
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบรูณ์รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
&nbsp;การประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน&nbsp;
ประกาศรายชื
และระเบี
ยบเกี่อ่ยผูวกั
้มีสบิทการสอบในการสอบเพื
ธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวั่อดเลืความเหมาะสมกั
อกสรรเป็นลูกจ้บาตำแหน่
งชั่วคราวรายเดื
ง กำหนดวั
อนน เวลา สถานที่สอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ขอความร่วมมือปะชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นนลู้ำกประจำสั
จ้างชั่วคราวรายวั
น ตำแหน่
พนักักนงานขั
nbsp;
&nbsp;รายงานสถานการณ์
ปดาห์ ระหว่
างวันทีง่ 30
ยายนบรถยนต์
- 6 ตุล&าคม
2556
การแจ้งและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2556
ฝ่ขอความร่
ายส่งน้ำฯวมมื
ที่ อ3ประชาสั
จัดโครงการฝึ
วชลกรเรีายวนรูประจำเดื
้งานชลประทาน
(หลัก2556&nbsp;
สูตรรั้วโรงเรียน 3 ชั่วโมง)
มพันธ์กทอบรมยุ
างหอกระจายข่
อน สิงหาคม
รายงานกิ
จ
กรรมการพั
ฒ
นาคลองส่
ง
น้
ำ
เฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
12
สิ
ง
หามหาราชิ
น
ี
รายงานสถานการณ์
น้ำ ระหว่
นที่ 12 - 18 สิางหาคม
2556อน&nbsp;
ขอความร่วมมือประชาสั
มพันาธ์งวั
ทางหอกระจายข่
ว ประจำเดื
กรกฎาคม 2556
โครงการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ 13 มิถุนยน 2556
เชิญชวนประกวดภาพถ่าย หัวข้อ &nbsp;"ความสุขกับชลประทาน"&nbsp; ดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัคร
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2556
แผนการดำเนินงานสวัสดิการโครงการฯ น้ำอูน
ปราชญ์ชาวบ้านหรือเกษตรกรแกนนำ
ขนาดเสื้อและตัวอย่าง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2556
รายงานผลการจั
ดสรรน้ำมและผลการเพาะปลู
กพืาชวฤดูประจำเดื
แล้งปี 2555/2556
วันที่ 1 ธ.ค. 55 ถึง 20 ก.พ. 56)
ขอความร่วมมือประชาสั
พันธ์ทางหอกระจายข่
อน กุมภาพั(ตั
นธ์้งแต่
2556
รายงานผลการจั
ด
สรรน้
ำ
และผลการเพาะปลู
ก
พื
ช
ฤดู
แ
ล้
ง
ปี
2555/56
(ตั
ง
้
แต่
ว
น
ั
รายงานผลการผลการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/2556 ที่ 1 ธ.ค. 55 ถึง 28 ม.ค. 56)
ประกาศอำเภอพังโคน เรื่อง การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2555/2556 ในเขตพื้นที่โครงการฯ น้ำอูน
รายงานผลการจัดสรรน้ำและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/56 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 ถึง 15 ม.ค. 56)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2556
"เขื่อนน้ำอูน" แบ่งเวลาผันน้ำ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2555
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกลูวมมื
กจ้อางชั
่วคราวรายวั
ตำแหน่งวิศวกรสำรวจ
&nbsp;ขอความร่
ประชาสั
มพันธ์นทางหอกระจายข่
าว แผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 2555/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ
ขอความร่
ว
มมื
อ
ประชาสั
ม
พั
น
ธ์
ท
างหอกระจายข่
า
ว
ประจำเดื
ยายน 2555
2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดืออนน กัสิงนหาคม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 255 5
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2555
ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ทางขอกระจ่ายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2555
ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ทางขอกระจ่ายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2555
ขอความร่
วมมืออประชาสั
ททางหอกระจายข่
าว ประจำเดืออนน ธัพฤศจิ
นวาคม 2554
ขอความร่
ประชาสัมมมพัพัพันนนธ์แธ์ธ์ผนการส่
างหอกระจายข่
ขอความร่ววมมื
มือประชาสั
งน้ำฤดูแาล้วงปีประจำเดื
2554/2555 กายน 2554
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