ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

ยใหญ่
“แหล่สร้งาน�งชี้ำวห้ิตวใหม่
ให้ชาวโนนแก้ง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำห้วยใหญ่
บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ต�ำบลตบหู อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 11
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”

การพยากรณ
เตือนภัย

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ปัจจุบัน

04

• ประชาชนในพื้นที่จัดตั้ง “กลุ่มเกษตรรุ่งเรืองบ้านโนนแก้ง”
เครือข่ายทางการเกษตรที่ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น�้ำน้อย เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งปี โดย กรมทรัพยากรน�้ำ
ให้การสนับสนุนด้านน�้ำเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

03
พ.ศ. 2560 – 2561

• กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้
แหล่งน�ำ้ ห้วยใหญ่เป็นแหล่งน�ำ้ ต้นทุน
เพื่อต่อยอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้น�้ำอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความรู้
กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้
และการปลูกพืชใช้น�้ำน้อย

“กลุ ่ ม ผู ้ ใช้ น� ำ้ บ ้ า นโนนแก้ ง ได้ จั ด ตั้ ง และ
บริ ห ารเครื อ ข่ า ยทางการเกษตรกั น เองจน
ประสบความส�ำเร็จและเป็นโครงการต้นแบบ
ให้กับโครงการอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานและ
น�ำเสนอโครงการในลักษณะใกล้เคียงกัน”
นายวิเวช สุทธิประภา

“เมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้น ชุมชนมีน�ำ้ใช้อย่าง
พอเพี ย ง ชาวบ้ า นลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
เนื่ อ งจากมี ร ะบบกระจายน� ำ้ พ ลั ง งานแสง
อาทิตย์เข้ามาส่งเสริมในการเพาะปลูก ท�ำให้
มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น”

นายนิธิพันธ์ ถมนาม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนแก้ง ม.5
การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2559
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การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ สาธารณะ ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญของชุมชน เป็นภารกิจหลัก
ทีก่ รมทรัพยากรน�ำ้ เร่งด�ำเนินงาน เพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�ำ้ อุปโภค บริโภคและท�ำการเกษตร
รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่ เพราะน�้ำคือปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการ
ด�ำรงชีวิต ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ด�ำเนินการขุดลอกและขยายแหล่งน�้ำ รวมถึงก่อสร้างท่อ
น�้ำเข้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน 8 จุด เพื่อเก็บกักน�้ำในปริมาณที่มากขึ้น เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้นำ�้ ของชุมชน ต่อมาด�ำเนินการก่อสร้างโครงการระบบกระจายน�ำ้ ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการน�้ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในชุมชน

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ ภาค 11

02
• กรมทรัพยากรน�้ำ ได้รับการประสาน
จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลตบหูและ
ผู้น�ำหมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุน
โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ ห้วยใหญ่
ที่มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน�้ำ
ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย
ในฤดูนำ�้ หลาก เมือ่ โครงการฯ แล้วเสร็จ
กรมทรัพยากรน�้ำ ได้ส่งมอบโครงการ
ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลตบหูและ
ประชาชนในพื้นที่ดูแลต่อไป

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

01
• ประชาชนบ้านโนนแก้ง ต.ตบหู อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาน�้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร
ในฤดูฝน และขาดแคลนน�้ำอุปโภค บริโภค
และท�ำการเกษตรในฤดูแล้งทุกปี

อดีต

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำห้วยใหญ่
ที่ตั้ง

:

ประเภท :
ความจุ :

บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ต�ำบลตบหู อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ขุดลอกและขยายแหล่งน�้ำ ระบบกระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง
336,483 ลบ.ม.
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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ปัจจัยความส�ำเร็จ

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำห้วยใหญ่

• น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มาปรั บ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ประชาชนในพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งการ
บริหารจัดการน�ำ้ อย่างเหมาะสมและการปลูกพืช
ใช้นำ�้ น้อย ในฤดูแล้งเพือ่ ความพออยูพ่ อกินใน
ชีวิตตามศาสตร์พระราชา
• ผู้น�ำชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เข้มแข็ง ผูน้ ำ� ชุมชนมีสว่ นส�ำคัญในการ
ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อให้ภาครัฐเข้ามาด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชน
• เพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งน�ำ้ เดิมให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด กรมทรัพยากรน�ำ้ ด�ำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�ำ้ ห้วยใหญ่ รวมทัง้
ระบบกระจายน�ำ้ ไปยังพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหลายโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำเต็มศักยภาพ

หนองหวยไผ
คลองซอม

ความส�ำเร็จ

• ประชาชน จ�ำนวน 149 ครัวเรือน ได้
ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค
• เกษตรกรมีนำ�้ ใช้เพือ่ การเกษตรหลาก
หลายรูปแบบตลอดปี
• เพือ่ แก้ปญ
ั หาขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้ง
และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน
• เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ และอนุ รั ก ษ์
แหล่งน�้ำตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุล
• เกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น�้ำและกลุ่มพืช
ผลการเกษตร สร้างความสามัคคีในชุมชน
• ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้
เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
64

หนองหวยใหญ

โรงเรียนบานโนนแกง

วัดบานโนนแกง

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
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