
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

ชุมชนร่วมใจรักษ์
พิทักษ์แหล่งน�้ำ

“
”

พื้นที่ 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
1.หมู่ที่ 1 บ้านบางบอน / 2.หมู่ที่ 2 บ้านพรุดินนา / 3.หมู่ที่ 3 บ้านเขาสามหน่วย
4.หมู่ที่ 5 บ้านด่าน / 5.หมู่ที่ 6 บ้านไสใน / 6.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง  
7.หมู่ที่ 9 บ้านควนหวายแดง / 8.หมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด   
ต�าบลพรุดินนา   อ�าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟคูลองพรดุนินาและล�าน�า้สาขา ช่วงท่ี 1 และช่วงที ่2

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 10
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 เนือ่งจากคลองพรดุนินา และล�าน�า้สาขามคีวามตืน้เขนิ ท้องคลองมคีวามลาดชนัและ
สองข้างล�าคลองยังปกคลุมไปด้วยวัชพืชหนาแน่น ท�าให้ไม่สามารถเก็บกักน�้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน�้า เร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าให้กับประชาชน
ในพื้นที่ ด้วยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก (Check Dam) แบบขั้นบันได     
ในล�าน�า้ กระจายอยูใ่นทุกพืน้ท่ีเพือ่ชะลอน�า้
เป็นระยะ และก่อสร้างทางน�้าผ ่าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Wet Crossing)  
ด�าเนินการก่อสร้าง เป็น 2 ช่วง จ�านวน 
39 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีน�้าใช้อย่าง 
พอเพียงในฤดูแล้ง ชะลอน�้าไหลหลาก
ชะล้างหน้าดนิอย่างรนุแรงในฤดฝูน เพือ่
ความม่ันคงในการบริหารจัดการน�้า      
ในระยะยาวต่อไป

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนาและล�าน�้าสาขา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
ทีต่ัง้  :  อยูใ่นพืน้ที ่8 หมูบ้่าน ดังนี ้1.หมูท่ี ่1 บ้านบางบอน / 2.หมู่ที ่2 บ้านพรดุนินา /  
   3.หมู่ที่ 3 บ้านเขาสามหน่วย / 4.หมู่ที่ 5 บ้านด่าน / 5.หมู่ที่ 6 บ้านไสใน / 
   6.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง / 7.หมู่ที่ 9 บ้านควนหวายแดง / 
   8.หมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด ต�าบลพรุดินนา อ�าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ประเภท  :  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก (Check Dam) จ�านวน 35 แห่ง
           และทางน�้าผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wet Crossing) จ�านวน 4 แห่ง 
ความจุ  : 71,000  ลบ.ม. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงโครงการ ดังนี้
   ช่วงที่ 1  สามารถเก็บกักน�้าได้  51,000  ลูกบาศก์เมตร
   ช่วงที่ 2  สามารถเก็บกักน�้าได้  20,000  ลูกบาศก์เมตร
   พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์   1,560  ไร่

ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2562  

พ.ศ. 2561 

• กรมทรัพยากรน�้า ยังติดตามและให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรน�้า 
แก่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน�้าอุปโภค 
บริโภคและท�าการเกษตรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินการแล้วเสร็จและ
ได้ส่งมอบโครงการให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลพรุดินนาบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
• ผู้บริหารกรมทรัพยากรน�้า  ลงพื้นที่ตรวจ
เยีย่มโครงการและพบปะกลุ่มผูใ้ช้น�า้เครอืข่าย
ของชุมชน เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน 
พร้อมทั้งร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้า และรับฟังปัญหา    
การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ

• องค์การบริหารส่วนต�าบลพรุดินนา 
มีหนังสือแจ้งขอให้ กรมทรัพยากรน�้า 
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน�้าในพื้นที่ต�าบลพรุดินนา   
เพือ่การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้
ในช่วงฤดูแล้ง
• กรมทรัพยากรน�้า เสนอโครงการฯ 
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าอย่าง
เร่งด่วน และเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ

03

02

01
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • ความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น�้า กลุ่มผู้ใช้น�้าทุกหมู่บ้านได้ด�าเนินการจัดตั้ง 
กลุม่ผูใ้ช้น�า้ ก�าหนดกฎระเบยีบการใช้น�า้ ร่วมบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ รวมทัง้ดแูลรกัษาแหล่งน�า้
ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้ใช้น�้า
 • รูปแบบโครงการสอดคล้องกบัความต้องการของพืน้ที ่คลองพรดุนินาและล�าน�า้สาขา
ไหลผ่านหลายหมูบ้่าน แต่ละช่วงของล�าน�า้มสีภาพแตกต่างกนั 
การด�าเนินงานโครงการต้องวางแผน จัดประชุมและท�า
ประชามติจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
สภาพปัญหาอย่างแท้จริง น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คว�มสำ�เร็จ
 • ประชาชน จ�านวน 392 ครัวเรือน ในต�าบลพรุดินนา
มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี
 • สร้างความชุม่ชืน้ในพ้ืนทีบ่ริเวณสองข้างล�าน�า้ สามารถ 
กกัเก็บน�า้หน้าฝายไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง
 • ช่วยชะลอการไหลหลากของน�้าในฤดูฝน บรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
 • เกษตรกรมอีาชพีเสรมิในการปลกูพชืผกัสวนครัวและ
ผลไม้ ในแปลงสวนยางพาราหรือปาล์มน�้ามัน
 • ช่วยอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า พันธุ์พืชน�้าในท้องถิ่นและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า ช่วยรักษาระบบนิเวศให้คงความ
สมดุล
 • มีการตั้งกลุ ่มเครือข่ายผู ้ใช้น�้าและกลุ่มเกษตรกร      
ในพื้นที่ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการโครงการ
 • คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ครอบครัวอบอุ่น

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนาและล�าน�้า
สาขา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2

ก่อสร้ำงฝำย คสล.ขนำดเล็ก 

ช่วงที่ 1 (ปงม. 2561)

จ�านวน 34 แห่ง 
ก่อสร้ำงทำงน�้ำผ่ำน 

คสล.(Wet crossing) 
ช่วงท่ี 2 (ปงม. 2561 เหลอืจ่าย) 
จ�านวน 5 แห่ง 
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