ประเภทโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01

03

งหัวบึง
“ร่วมพัฒศูนนาบึ
ย์รวมใจชุมชนย่านรี
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง
บ้านท่าทองด�ำ หมู่ที่ 2 ต�ำบลย่านรี อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงาน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 6

”

นโยบาย /
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ /
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ำสาธารณะ

04

02

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงน้ำ

05

การพยากรณ
เตือนภัย

/ แผนแมบท 20 ปี

ดานที่ 6

ดานที่ 1

การบริหารจัดการ

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภคtะ

ดานที่ 5

การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน
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ดานที่ 2
ดานที่ 4

การจัดการ
คุณภาพน้ำ
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

ดานที่ 3

การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย
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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

01
พ.ศ. 2552

กรมทรัพยากรน�้ำ ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาบึงหัวบึง
แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติของต�ำบลย่านรี
ที่มีสภาพตื้นเขิน ด้วยการ
ปรับปรุงและขุดลอกแหล่งน�้ำ

04
ปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้น�ำหมู่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น�้ำร่วมกัน
บริหารจัดการและบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำ
ให้คงความสมบูรณ์ โดยมีกรมทรัพยากรน�ำ้
เป็นที่ปรึกษาโครงการ

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน�้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
รวมถึงระบบการกระจายน�้ำไปยังทุกพื้นที่ในชุมชนอย่างเท่าเทียม คือยุทธศาสตร์หลักที่
กรมทรัพยากรน�้ำน�ำมาพัฒนาแหล่งน�้ำบึงหัวบึง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ น�ำไปสู่การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำอย่างเต็มศักยภาพในระยะยาว
  “ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน�ำท้ ไี่ ด้มาส�ำรวจ
และก่อสร้างโครงการฯนี้เพื่อประชาชนต�ำบล
ย่านรี ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกพืชผักสวนครัว มีความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก”
นายปกรณ์ สมบัติมาก

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลย่านรี

“ทุ ก วั น นี้ เ กษตรกรได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
โครงการฯ ท�ำให้มีน�ำ้กินน�ำ้ใช้และท�ำการ
เกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี ชาวบ้านมีอาชีพที่
มัน่ คงขึน้ ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก”

นายสมบูรณ์ มิ่งพา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าทองด�ำ
การเปลี่ยนแปลง

02
พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน�้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูบงึ หัวบึง ระยะ 2
เพือ่ แก้ปญ
ั หาแหล่งน�ำ้ ต้นทุนไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้น�้ำของประชาชน
ในพื้นที่
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อดีต

03
พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน�้ำ ก่อสร้างระบบ
กระจายน�ำ้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับโครงการฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน�้ำและ
บริหารจัดการน�้ำได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

ปัจจุบัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง

บ้านท่าทองด�ำ หมู่ที่ 2 ต�ำบลย่านรี อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภท : ขุดลอกแหล่งน�้ำและก่อสร้างระบบกระจายน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 		
			 จ�ำนวน 1 แห่ง
ความจุ : 651,000 ลบ.ม. ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนทีส
่ นับสนุนระบบประปา 36,000 ลบ.ม.ต่อปี
			 พืน้ ทีเ่ กษตรได้รบั ประโยชน์ 1,590 ไร่
ที่ตั้ง

:
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แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง

ปัจจัยความส�ำเร็จ

• แกนน� ำ ชุ ม ชนและกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ
ให้ความร่วมมือ แกนน�ำชุมชน อาทิ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า อาวาสวั ด วาปี
รัตนาราม ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น และกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ซึง่ เป็น
ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากปั ญ หา
ขาดแคลนน�้ำอุปโภค บริโภค ต่างก็ร่วมแรง
ร่วมใจ ร่วมเสนอความเห็นและค�ำชี้แนะ เพื่อ
ให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
• พื้ น ที่ มี ค วามพร้ อ มในการด� ำ เนิ น
โครงการบึงหัวบึงเป็นแหล่งน�้ำสาธารณะที่มี
พื้นที่กว้างขวาง มีวัดวาปีรัตนารามตั้งอยู่ใกล้
เคียง ท�ำให้สะดวกในการด�ำเนินการปรับปรุง
ฟื้นฟูและก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา

บึงหัวบึง

วัดวาปรัตนาราม

วัดโนนหัวบึง

ความส�ำเร็จ

• ประชาชนจ�ำนวน 227 ครัวเรือน ได้ใช้
ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค
• เกษตรกรประกอบอาชีพท�ำนาและ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้ตลอดปี
• ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนโดยสร้าง
พื้นที่แก้มลิงรองรับน�้ำหลากในช่วงฤดูฝน
• เพิ่มพื้นที่ชุ่มน�้ำและอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุล
• เป็นพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน เช่น ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา
ลอยกระทง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
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โรงเรียนบานโนนหัวบึง

บานหัวบึง
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