
การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มำ : www.facebook.com/naampan

ภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง   
อ่ำงน�้ำพำนยั่งยืน

“
”

ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดาและ ต�าบลนาสะอาด อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน�้าอ่างเก็บน�้าน�้าพาน 

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 3
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 การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟอู่างเกบ็น�า้ทีม่คีวามส�าคัญต่อการด�ารงชวีติของคนในพืน้ท่ี เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากแหล่งน�้าเดิม ในการอุปโภค บริโภคและ

ประกอบอาชีพของประชาชน ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างความมั่นคงของน�้าภาค     

การผลิต ทีก่รมทรพัยากรน�า้เร่งด�าเนนิการ เพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�า้โดยเฉพาะในฤดแูล้ง

 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน�้า ได้แนะน�าและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

และท�าประมงเป็นรายได้เสริม นอกจากการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

อดีต ปัจจุบัน

พ.ศ.2559  

พ.ศ.2555  

พ.ศ.2519  

พ.ศ.2558 

พ.ศ.2545 

พ.ศ.2562  

ปัจจุบัน

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนิน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

แหล่งน�้าอ่างเก็บน�้า
น�้าพาน พื้นที่ 44 ไร่

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
การกักเก็บน�้า

• ผู้น�าชุมชนและประชาชน 
อ.สร้างคอม ท�าเรื่องขอ

ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน�้า
น�้าพาน เพื่อแก้ปัญหา

อุทกภัยและเก็บน�้า
ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

• กรมทรัพยากรน�้า (ส�านักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทเดิม) ได้พัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้า

ในเขตลุ่มน�้าห้วยหลวงตอนล่าง
พร้อมก่อสร้างอ่างเก็บน�้าน�้าพาน 

• องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลและ
ประชาชนได้จัดตั้ง
กลุ่มแพ เพื่อให้
บริการนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวอ่างเก็บน�้า 
ซึ่งจุดเริ่มต้นของ
แหล่งท่องเที่ยวที่
โด่งดังภายใต้ชื่อ 
“ล่องแพอ่างน�า้พาน”

• ประชาชนต�าบล
สร้างคอม ต�าบล
เชียงดาและต�าบล
นาสะอาด ร่วมกัน
จัดตั้งศูนย์ประสาน
การพัฒนาอ่าง
น�้าพานขึ้น 

• อ�าเภอสร้างคอม คัดเลือก
อ่างเกบ็น�า้น�า้พาน เป็นหนึง่ใน
แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีของดี 
อ.สร้างคอม• อ่างเก็บน�้าน�้าพาน มีภาคีเครือข่ายหลัก           

จาก 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดา
และต�าบลนาสะอาด จังหวัดอุดรธานีและจากภาค
ประชาคมเพื่อประสานความร่วมมือกันในการ
บริหารและจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง
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ที่มำ : www.facebook.com/naampan

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน�้าอ่างเก็บน�้าน�้าพาน  
ที่ตั้ง  :  ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดาและต�าบลนาสะอาด  อ�าเภอสร้างคอม 

   จังหวัดอุดรธานี

ประเภท  :  อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วยคลองส่งน�้าชนิดคอนกรีต  มีพื้นที่รวมกว่า  

   4,300 ไร่  ตั้งอยู่ในอ�าเภอสร้างคอม ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 3 ต�าบล ได้แก่   

   ต�าบลสร้างคอม ต�าบลเชียงดาและต�าบลนาสะอาด  

ความจุ  : 224,500  ลบ.ม. พืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์  350 ไร่   
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • ควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยและผู้น�ำชุมชน อ่างเก็บน�้าน�้าพานมีขนาดใหญ่ 
ครอบคลุม 3 ต�าบลในอ�าเภอสร้างคอม ผู้น�าชุมชนจึงเป็นแกนหลักในการประสานความ      
ร่วมมือของแต่ละชุมชนเข้าด้วยกัน และเมื่อทั้ง 3 ชุมชนมีเป้าหมายการด�าเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคี 3 ต�าบลจึงเกิดขึ้น
 • กำรบรูณำกำรภำครฐั เอกชน ชมุชน นอกจากการพัฒนาแหล่งน�า้จากภาคเีครอืข่าย 
3 ต�าบลแล้ว หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานีต่างก็ให้การสนับสนุน รวมทั้งภาคเอกชน  
อีกด้วย ได้แก่ โครงการเร่งก�าจัดจอกหูหนูยักษ์ในอ่างเก็บน�้าน�้าพาน ซ่ึงระบาดขยายพันธุ์      
ปิดผวิน�า้ สร้างความเดอืดร้อนให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก ทางจงัหวดัได้ระดมสรรพ
ก�าลงัจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน
 • จติส�ำนกึท่ีมต่ีอท้องถิน่ อ่างเกบ็น�า้น�า้พานเป็นสญัลกัษณ์ (Landmark) ทีส่�าคัญของ
อ�าเภอสร้างคอม คนในชมุชนเองได้ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้เพือ่เลีย้งครอบครวั  พวกเขา
ต่างผูกพันและหวงแหนแหล่งท�ากิน เมื่อมีโครงการใดเกิดขึ้นก็ตาม  คนในพื้นที่ก็อยากเข้ามา
มีส่วนร่วมวางแผน ด�าเนินการ และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชุมชน

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน 119 ครัวเรือน มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
 • เกษตรกรในพื้นที่มีน�้าเสริมเพื่อการเกษตร สามารถเพาะปลูกนอกฤดูกาลได้
 • เป็นแหล่งประมงท่ีส�าคัญของชุมชน ในปี 2561 จ.อุดรธานี สนับสนุนให้ปรับปรุง
ตลาดเมืองใหม่สร้างคอม เป็น ตลาดประชารัฐตลาดต้องชม เพื่อจ�าหน่ายสินค้าจากปลาสด 
ปลาแปรรูป สัตว์น�้า สินค้าเกษตรจากชุมชม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน
 • ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
 • คนในชุมชนร่วมสร้างแหล่งท่องเที่ยว “ล่องแพอ่างน�้าพาน” จนได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละหลายล้านบาท
 • คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการโยกย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่

วัดโพธิ์ศรีโพนฆอง

วัดสวางบำเพ็ญผล

โรงพยาบาลสรางคอม

ถนนสาย 2329

ถนนสาย 2329

ถนนสาย 5027

วัดสามัคคีบําเพ็ญผล

โรงเรียนสรางคอมวิทยา

โรงเรียน บาน. โคกสะเเกเเจง

วัดสามัคคีนิยม

โรงเรียนบานดงผักเทียม

วัดอุดมวิทยาราม

โรงเรียนบานแมดวิทยาคม

โรงเรียนบานนาหวา

โรงเรียนบานนาสะอาด

วัดหายโศก นาสะอาด

อางเก็บน้ำกุดซวย

หนองปากโพง

คลองหลวงหนองคาย อุดรธานี

คลองหลวงหนองคาย อุดรธานี

วัดปาสงบจิต

วัดโพธิ์ศรีสมพร 

วัดโพธิ์ศรีสวาง

แผนที่โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าพาน

ที่มำ  : www.matichon.co.th
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