โครงการพัฒนาแหลงน้ําพื้นที่ตําบลกันทรอม
สถานที่ตั้ง
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องเดิม
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการ
พั ฒ นาแหล ง น้ํ า พื้ น ที่ ตํ า บลกั น ทรอม อํ า เภอขุ น หาญ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ไว เ ป น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ตามที่ นายไพบูลย สมนัตน ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกันทรอม และ
นายหงษทอง นันทะสิงห ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอพระราชทานพระมหากรุณาใหทางราชการดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเก็บกักน้ําไวใชเพื่อทําการเกษตร
ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005/16430 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545
แผนการดําเนินงาน ป 2547
กองทัพภาคที่ 2 ดําเนินการเสริมทํานบดินกั้นน้ําหวยโอวเพลิง บานกันทอรมนอย หมู 6 และขุดลอก
หนองจรึง บานกันทรอมใต หมู 4 เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ํา พรอมทั้งขุดสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ความจุ
5,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 29 สระ เพื่อขยายผลโครงการ “ทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริ ปจจุบัน
ราษฎรสามารถใชประโยชนในการทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภคไดแลว
ประโยชนของโครงการ
1. ทําใหราษฎรใน 12 หมูบาน ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก บานกันทร
อม บานจองกอ บานตามอญ บานกันทรอมใต บานตาเอก บานกันทรอมนอย บานขาง บานตาเอกใหม บาน
กันทรอมตะวันออก บานโนนทองหลาง บานกันทรอมกลาง บานไทรนอย รวม 1,645 ครัวเรือน 8,547 คน
ไดรับประโยชนโดยตรง โดยมีน้ําใชเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคเพียงพอตลอดป
2. ทําใหราษฎรที่มีพื้นที่ทํากินนอยและอยูนอกเขตชลประทานมีแหลงน้ําสํารองไวใชทําการเกษตรได
ตลอดป ซึ่งสามารถพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมที่สอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิต
ของตนเอง
3. ทําใหมีน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 2,500 ไร อยางตอเนื่อง
4. ทําใหมีผลผลิตภาคการเกษตรสูงขึ้น ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได ชุมชนเขมแข็งเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนราษฎรอยูดีมีความสุข

สระเก็บน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 29 สระ ที่ไดดําเนินการขุดเสร็จแลว
สามารถเก็บกักน้ําฝนไวใชประโยชนได

แผนการดําเนินงาน ป 2548
กองทัพภาคที่ 2 จะดําเนินการขุดลอกหนองกระทุม บานกันทรอมหมูที่ 1 ขนาดกวาง 8 ยาว 780 ลึก
0.20 เมตร เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ํา 24 ไร ความจุ 129,600 ลูกบาศกเมตร และกอสรางระบบระบายน้ํา
อางเก็บน้ําโอวเพลิง บานกันทรอมนอยหมูที่ 6 เพื่อระบายน้ําเขาสูแปลงเกษตรของราษฎร
ประโยชนของโครงการ
ทํ า ให ร าษฎร 13 หมู บ า นในตํ า บลกั น ทรอม อํ า เภอขุ น หาญ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ 1,803 ครั ว เรื อ น
9,329 คน มีน้ําใชเพื่อทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภคเพียงพอตลอดป ตลอดจนทําใหราษฎรที่มีพื้นที่ทํากิน
นอยและอยูนอกเขตชลประทาน มีแหลงน้ําสํารองไวใชทําการเกษตร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิต
ภาคการเกษตรราษฎรสามารถพึ่งตนเองไดชุมชนเขมแข็งเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีแหลงน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาหมูบาน

สภาพหนองกระทุมบานกันทรอม หมู 1 ที่จะทําการขุดลอกรางระบายน้ําของอางเก็บน้ําโอวเพลิง ที่จะทําการ
ขุดลอกใหเก็บกักน้ําไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงใหระบายน้ําเขาสูพื้นที่การเกษตรของราษฎร
แผนการดําเนินงาน ป 2552
ขุดลอกหนองตาเกิด กวาง 6 เมตร ยาว 1,470 เมตร ลึก 0.20 เมตร และวางทอระบายน้ําเขา-ออก
พรอมกําแพง คสล. หัว-ทาย 2 แนว จํานวน 2 แหง ขุดลอกหนองศาลา กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก
0.20 เมตร และวางทอระบายน้ําเขา-ออก พรอมกําแพง คสล. หัว-ทาย 1 แนว จํานวน 4 แหง และขุดลอก
คลองไสไก พรอมวางทอระบายน้ําเขา-ออก เนื่องจากเปนชวงฤดูฝน ราษฎรในพื้นที่ทําการเกษตรและยังไมได
เก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบกับพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการฯ เปนพื้นที่รับน้ําจากเทือกเขาพนมดงรักจึงประสบ
ปญหาน้ําทวมขัง
ประโยชนของโครงการ
ทําใหราษฎร 6 หมูบานในตําบลกันทรอม และ 5 หมูบานในตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ มีน้ําใช สําหรับทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอตลอดป อีกทั้งยังเป นแหลงน้ําเสริ ม
สําหรับปลูกพืชไรและพืชผักสวนครัว ซึ่งราษฎรจะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดและมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหราษฎรที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนมีขวัญ และกําลังใจ มีความรักถิ่นฐาน ลดปญหาการ
อพยพแรงงาน และมีสวนรวมในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ซึ่งเปนการปกปองพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกทางหนึ่ง

สภาพหนองตาเกิดที่จะดําเนินการขุดลอก ปจจุบันตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม

สภาพหนองศาลาที่จะดําเนินการขุดลอก

สภาพคลองไสไกที่จะดําเนินการขุดลอก ปจจุบันตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม

ผลการดําเนินงาน ป 2554
ขุดลอกหนองตะเคียน บานกันทรอมนอย และขุดลอกหนองปาออ บานตานวน พรอมทั้งวางทอ
ระบายน้ํา
ประโยชนของโครงการ
ทําใหราษฎร 5 หมูบาน จํานวน 743 ครัวเรือน ประชากร 3,015 คน มีน้ําใชอุปโภค-บริโภคและ
พื้นที่การเกษตร จํานวน 2,086 ไร ไดอยางเพียงพอตลอดป

