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บทคัดย่อ 

บทความนีเ้สนอผลการศึกษาแนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมเขตองค์กรปกครอง 

สว่นท้องถ่ินอําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ตามแบบสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามแนวคําถามท่ีกําหนดไว้ ท่ีใช้ประชากรในการศึกษาครัง้นีมี้ทัง้หมด  37 คนประกอบด้วย  

ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ปลดัองค์กรปกครองสว่นถ่ิน  ผู้ อํานวยการกองช่าง  ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบ

จากนํา้ท่วม  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจากอําเภอสนักําแพง  เพ่ือหาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหานํา้

ท่วมในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอําเภอสนักําแพง  

ผลการศกึษาพบว่าสาเหตขุองการเกิดนํา้ท่วมได้แก่ ลํานํา้มีความต่ืนเขิน การขาดฝายชะลอนํา้ การรุก

ลํา้ลํานํา้ การกีดขวางทางนํา้ ด้านสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม และเกิดจากปริมาณฝนท่ีตกมากกว่าปกติ แนว

ทางการแก้ไขปัญหาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการประสานความร่วมมือไปยงัหน่วยงานต่างๆ ใน

การช่วยเหลือผู้ประสบภยัในเวลาท่ีเกิดสาธารณภยั รวมถึงการขอประมาณโครงการเกินศกัยภาพด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน ทัง้นีผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความสําคญักับการวางแผน และเพ่ิมศกัยภาพในการ

บริหารจดัการนํา้ได้แก ่ขดุลอกลํานํา้เพ่ือการระบายนํา้ท่ีดี ก่อสร้างพนงักัน้นํา้  และสร้างฝายกัน้ลํานํา้ เพ่ือชะลอ

ความรุนแรงของกระแสนํา้  รวมถงึควรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร  

บคุลากร งบประมาณ สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ   

และท่ีสําคญัควรใช้หลกัการมีสว่นร่วมของประชาชนในชมุชนและท้องถ่ินในการป้องกนัแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the Proactive Management Approach for Flood  

Protection in Sankhamphang Local Administrative Organization, Chiangmai province. The data collection 

and the analysis of the data came from an in-depth interviewing on 37 people, which was composed 

of president of the Local Administrative Organization Chief Administrator of Local Administrative 

Organization  
1องค์การบริหารสว่นตําบลแชช้่าง เลขที่  55 หมูท่ี่ 2 ตําบลแชช้่าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่
1 Chaechang  Subdistrict Administration Organization 
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stack technician boss People who have been affected by flooding and te relevant 

authorities of Sankamphaeng district  to solve the problem of flooding in the area of Sankhamphang district, 

Chiangmai province. 

According to the qualitative study, it was found  the causes  of flooding from the river was 

shallow, lack of check dams ,water intrusion, the water barrier , the terrain is plain and the amount of 

rainfall than normal.  It was found the solutions  that the local officials of the Sankhamphang Local 

Administrative Organization cooperated with the neighboring units when flooding occurred in the 

area. The local administrators paid much attention on the planning and the management of water, for 

example, digging the water bed and cleaning the sewage canals, constructing dykes and water walls 

to protect floods and the torrent flow of flood. The aim was to increase efficiency for all units including 

the organization structure, the personnel, budget, place and materials as well as tools and equipment 

to be ready for the operations. The most important thing was to convince people in the area to 

cooperate and to help protection of the problem. 

 

Keywords: Proactive Management Approach  
E-mail address:  kounchai77@hotmail.com 

 

คาํนํา 

จากอดีตจนถงึปัจจบุนัประเทศไทยได้เผชิญกบัภยัธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกบันํา้ท่วม ซึง่นํา้ท่วมได้

ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ประเทศ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และประชากร ซึง่แนวโน้มปัญหานบัวนัจะทวีความ

รุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เช่น ความความแออดัของเมือง การอพยพของผู้คนเข้าเมืองและอยู่

ใกล้ลํานํา้มาก ขึน้ และ ปริมาณฝนท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่การบริหารจดัการนํา้ท่วมเป็นแนวทางหนึง่ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้จากนํา้ท่วม 

 อําเภอสนักําแพง เป็นอําเภอหนึง่ของจงัหวดัเชียงใหม ่มีพืน้ท่ีทัง้หมด 196.69 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะ

ภมิูประเทศสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่กว้าง แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 ตําบล มีลํานํา้ท่ีสําคญั ลํานํา้แมอ่อน   ลํา

นํา้แมก่วง เป็นแหลง่นํา้สําคญั ทําให้อําเภอสนักําแพงได้รับผลกระทบจากนํา้ท่วมอยู่เสมอ เน่ืองจากลํานํา้แม่

ออนและนํา้แมก่วงซึง่เป็นลํานํา้ขนาดใหญ่ได้เออ่ล้นตลิ่ง  ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยนํา้แมอ่อนมี

ต้นนํา้เกิดจากเขาสงูในเขตพืน้ท่ีตําบลออนเหนือไหลผ่านพืน้ท่ีตําบลออนเหนือ ตําบลออนกลาง เข้าสูเ่ขตพืน้ท่ี

อําเภอสนักําแพง ในเขตพืน้ท่ีอําเภอแมนํ่า้ออนไหลผ่าน ตําบลออนใต้ ตําบลร้องววัแดง ตําบลแช่ช้าง ตําบลทราย

มลู ตําบลบวกค้าง และไหลสูนํ่า้แมก่วง ความยาว 27.00 กิโลเมตร  และแมนํ่า้กวงเป็นลํานํา้สาขาใหญ่สาขา

หนึง่ของลํานํา้ปิง มีต้นนํา้อยู่บริเวณเทือกเขาในท้องท่ี อําเภอดอยสะเก็ดเข้าสูพื่น้ท่ีอําเภอสนักําแพง ไหลผ่่าน

ตําบลแมป่คูา ตําบลต้นเปา ตําบลบวกค้าง เข้าสูเ่ขตจงัหวดัลําพนู ไหลสู่ล่ํานํา้ปิง รวมความยาวทัง้สิน้ 115.00 

กิโลเมตร   ซึง่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนอกจากเป็นหน่วยงานบริหารราชการท่ีมีความใกล้ชิดกบัประชาชน

มากท่ีสดุ แล้วยงัมีบทบาทสําคญัตอ่การพฒันาท้องถ่ินเป็น ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม และ

mailto:kounchai77@hotmail.com
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ปัญหานํา้ท่วมนัน้เป็นปัญหาหนึง่ท่ีเกิดอยู่ในความรับผิดชอบท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้การพฒันาท้องถ่ินนัน้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

 ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึมีความประสงค์จะศกึษา แนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกนันํา้

ท่วม ในเขตองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินอําเภอสนักําแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือศกึษาลกัษณะแนวทางการ

บริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกนันํา้ท่วม  ปัญหาและสาเหตขุองการเกิดนํา้ท่วม เพ่ือพฒันาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหานํา้ท่วมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน อําเภอสนักําแพง  อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือให้การ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สาธารณะสงูสดุ สง่ผล

สามารถสนองตอบตอ่ความต้องการของประชาชนอย่างยัง่ยืนตลอดไป  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศกึษาในครัง้นีเ้ก็บรวมรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth interview) ซึง่ได้มาจาก

การศกึษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาและกรอบแนวคิดโดย

สร้างแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด (Opened-ends interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูตามแนวคําถามท่ีกําหนดไว้ 

การเก็บรวมรวมข้อมลู การสอบถามในการรวบรวมข้อมลู โดยผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูจาก

เอกสาร และการสมัภาษณ์ซึง่พืน้ท่ีท่ีใช้การศกึษาได้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอสนักําแพงท่ีมี

ปัญหานํา้ท่วม ประกอบด้วย จํานวน 6 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ ตําบลสนักําแพง เทศบาลตําบลแมป่คูา  

เทศบาลตําบลบวกค้าง เทศบาลตําบลออนใต้  องค์การบริหารสว่นตําบลสนักําแพง  และองค์การบริหารสว่น

ตําบลตําบลแช่ช้างและประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีมี้ทัง้หมด  37 คนได้แก่   ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน  6  คน ปลดัองค์กรปกครองสว่นถ่ิน    6  คน  ผู้ อํานวยการกองช่าง  6 คน ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินละ 3 คน     และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจากอําเภอสนักําแพง   1 คน เพ่ือร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

ผู้ศกึษาวิจยัมีกรอบแนวคิดวา่แนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกนันํา้ท่วม ในเขตองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยเป็นการศึกษาลักษณะทั่วไปของนโยบายการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหานํา้ท่วม สภาพปัญหาและสาเหตกุารเกิดนํา้ท่วม และแนวทางพฒันาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหานํา้ท่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่โดย

ทําการศกึษา 7 ด้าน ดงันี ้1) ด้านงบประมาณ 2) ด้านบริหารโครงการ 3) ด้านการจดัการนํา้ 4) ด้านการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั  5)  ด้านสมรรถนะขององค์กร 6) ด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคมุ  7) ด้าน

การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการศึกษาพบว่าการศึกษาแนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกันนํา้ท่วมในเขตองค์การ

ปกครองสว่นท้องถ่ินอําเภอสนักําแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่ สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 

ลักษณะการบริหารนโยบายเชงิรุกเพื่อป้องกันนํา้ท่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ด้านงบประมาณ พบวา่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหน่วยงานหลกัในการจดัทําบริการสาธารณะมี 

ฐานะเป็นนิติบุคคล การดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ มีอิสระในการกําหนดนโยบาย

การเงินการคลังภายใต้กํากับดูแลเท่าท่ีจําเป็น ตามกฎหมายกําหนด ผ่านกระบวนการจัดทําข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และการจ่ายขาดเงินสะสม ในการเกิดสาธารณภัยแต่ละครัง้ศักยภาพ

ความสามารถของแตล่ะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไมเ่ท่ากนัเพราะต้องคํานงึถงึสถานการณ์การคลงัด้วย   

2) ด้านบริหารโครงการ พบวา่การบริหารโครงการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยใช้ 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากดั ทัง้ทรัพยากรบุคคลและอปุกรณ์ เคร่ืองมือ รวมทัง้สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้

เหมาะสม ซึ่งความสําเร็จหรือล้มเหลวของโครงการขึน้อยู่กับการบริหารงาน ถ้าบริหารงานท่ีดีจะช่วยให้การ

ดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในในละขัน้ตอนการดําเนินงาน  และสามารถใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลพัธ์หรือเกิดประสิทธิผลสงูสดุ  

3) ด้านการจัดการนํา้ พบวา่อําเภอสนักําแพงยงัขาดการจดัการนํา้ท่ีดี เน่ืองจากปัจจบุนัลํานํา้สาย 

หลกับางแห่งตืน้เขิน ทําให้เวลาฝกตกลงมาในปริมาณมากไมส่ามารถระบายนํา้ได้ทนั ทําให้เกิดนํา้ท่วม ตลอดจน

ลํานํา้ยงัขาดฝายชะลอนํา้ ไมส่ามารถบรรเทาความรุนแรงของสายนํา้ได้   

4) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอย่างมี 

ประสิทธิภาพนัน้นอกจากความพร้อมด้านวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ แล้ว บุคลากรผู้ปฏิบติังานนัน้มี

ความสําคญัอย่างย่ิง นอกเหนือจากมีผู้ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก และเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือผู้ประสบภยัแล้ว 

ต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้  

5) ด้านสมรรถนะขององค์กรพบวา่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอสนักําแพงจงัหวดั 

เชียงใหม่มีทัง้เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ศกัยภาพในการดําเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหานํา้ท่วมมีความแตกต่างกัน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีองค์กรใหญ่กว่าจะศักยภาพ

มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก ทัง้ทางด้านโครงสร้างขององค์กร  บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี 

และวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  

6) ด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม พบวา่ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคมุมี 

ความสําคญัสําหรับความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหานํา้ท่วม สถานการณ์

ในช่วงเกิดอุทุกภัยเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ทําให้ไม่มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาท่ีดี อีกทัง้ขาดการ

ประสานงานท่ีเป็นระบบ การติดตอ่สื่อสารและการแจ้งเตือนภยัลา่ช้า ทําให้ความช่วยเหลือลา่ช้าไปด้วย 

7) ด้านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก พบวา่มีความร่วมมือระหวา่งฝ่ายบริหาร  

สมาชิกสภา  ผู้ ใหญ่บ้านผู้ นําชุมชน ตลอดจนการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้องค์กรภาครัฐ

และเอกชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนักําแพงมีพืน้ท่ีท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกสามารถสญัจรไปมา
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ได้ดี รวมถึงการคมนาคมติดต่อสื่อสารต่าง    ความสมัพันธ์ของชุมชนเป็นลกัษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ยังมีความ

ร่วมมือช่วยเหลือกนัในชมุชน เวลาเกิดปัญหาตา่ง ๆ เช่น ปัญหานํา้ท่วม  

 

สาเหตุของการเกดินํา้ท่วมในพืน้ที่อาํเภอสันกาํแพง 

1)  ลํานํา้มีความตืน้เขนิ จากการศกึษาพบวา่เน่ืองจากในระยะเวลา 3-4 ปีมานีเ้กิดฝนตกและนํา้หลาก 

โดยนํา้ท่ีมากจากภูเขาสงูอําเภอแม่ออน ซึง่สภาพป่าทัว่ไปถูกทําลายทําให้ดินไม่สามารถอุ้มนํา้ได้ นํา้จึงกดัเซาะ

ดินโคลน ไหล่ลงสู่นํา้แม่ออน จึงทําให้นํา้ แม่ออนมีความตืน้เขิน  และเกิดจากวชัพืช มลูสตัว์ ท่ีทําให้แม่นํา้ออน

ตืน้เขิน และทําให้เกิดนํา้ล้นตลิ่ง  

2)  ขาดฝายชะลอนํา้ จากการศกึษาพบว่าลํานํา้แม่ออนเป็นลํานํา้ขนาดใหญ่ ไหลมาจากภูเขาสงูเขต

อําเภอ แม่ออน ดงันัน้กรณีท่ีฝนตกหนกัและช่วงนํา้หลากนํา้จะไหล่เช่ียวและมีความเร็วเน่ืองจากความลาดชัน

ของลํานํา้ออนทําให้นํา้ไหลบ่าลงพืน้ท่ีข้างล่าง คืออําเภอสนักําแพง  ซึง่กระแสนํา้จะมีความรุนแรงอย่างมาก กดั

เซาะตลิ่งพงัทลายเสียหาย รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานด้วย 

3) การรุกลํา้ลํานํา้ จากการศกึษาพบวา่ลํานํา้แมอ่อนได้ไหลผ่านหลายตําบลหลายหมูบ้่านและได้มี 

หลายจุดของตําบลออนใต้และตําบลแช่ช้าง ได้รุกลํา้ลํานํา้โดยการทําสวนและปลกูไม้ยืนต้น โดยเฉพาะบริเวณ

ทางโค้งของลํานํา้ ทําให้พืน้ท่ีลํานํา้ไม่เพียงพอรองรับปริมาณนํา้ท่ีไหลมา นํา้จึงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา 

สําหรับลํานํา้แมป่คูาได้มีการรุกลํา้เพ่ือสําหรับเป็นท่ีอยู่อาศยั  ทําให้กีดขวางการไหลของนํา้ 

4)   การกีดขวางทางนํา้ จากการศกึษาพบวา่ปัจจบุนัพืน้ท่ีอําเภอสนักําแพงบริเวณทางหลวงสาย  

อําเภอเมือง – อําเภอแม่ออน (1137) ได้มีการถมท่ีนาท่ีเคยเป็นพืน้ท่ีรับนํา้เพ่ือก่อสร้างบ้านจดัสรรเป็นจํานวน

มากโดยเฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนักําแพง   ทําให้นํา้ไม่สามารถระบายลงสู่นํา้กวงได้สะดวก จึง

ทําให้เกิดนํา้ท่วมขงัเป็นเวลานาน  เพราะไม่มีพืน้ท่ีรับนํา้อีกทัง้การระบายนํา้เป็นไปอย่างสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง

ลํานํา้  

5)   ด้านสภาพพืน้ที่เป็นที่ราบลุ่ม จากการศกึษาพบวา่สภาพพืน้ท่ีอําเภอสนักําแพงเป็นท่ี 

ราบลุม่ ได้แก่ ตําบลบวกค้าง และตําบลแช่ช้าง เม่ือเข้าสู่ช่วงฤดฝูนลํานํา้แม่กวงจะเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือน

และไร่นาของราษฎรเป็นประจําทุกปี ย่ิงปีท่ีฝนตกหนักจะย่ิงท่วมมาก เพราะพืน้ท่ีหมู่บ้านอยู่ต่ํากว่าระดับคัน

แมนํ่า้ และทําให้นํา้ท่วมเป็นเวลานานจะระบายได้ก็ต่อเม่ือปริมาณนํา้ในลํานํา้แม่กวงลงลงต่ํากว่าระดบัพืน้ท่ีจึง

จะสามารถระบายออกได้ แตก่็ใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

6)  ปริมาณนํา้ฝนมากกว่าปกต ิจากการศกึษาพบวา่ ในปัจจบุนัเราไมส่ามารถคาดการณ์ถงึปริมาณ 

ฝนท่ีนบัวนัสภาพอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกร้อนท่ีทําให้อากาศผิดปกติทําให้ฝนตกในปริมาณท่ีมากเกินท่ีลํา

นํา้จะระบายนํา้ทนั นํา้จงึล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และพืชผลทางเกษตร  

 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานํา้ท่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาํเภอสันกาํแพง จังหวัด

เชียงใหม่  

1. ด้านงบประมาณ พบวา่องค์กรปกครองสว่นถ่ินมีงบประมาณ ซึง่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรมี 

การประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลาท่ีเกิดสาธารณภยั รวมถึง

การขอประมาณโครงการเกินศกัยภาพด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  จากส่วนราชการอ่ืน ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป   
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ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของอารมณ์  รับความสขุ (2554) ได้ทําการศกึษาเร่ืององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กบัการแห้ไขปัญหานํา้ท่วมเชิงบูรณาการ ผลการศกึษาพบว่าควรขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน

อ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพการทํางานของท้องถ่ิน 

2. ด้านบริหารโครงการ พบวา่การบริหารโครงการมีความสําคญัอย่างย่ิงท่ีทําให้โครงการตา่ง ๆ บรรลผุล 

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยใช้ทรัพยากรอย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินควรให้ความสําคญักบัการวางแผน และมอบหมายงาน  เพ่ือให้การดําเนินการไม่เกิดปัญหา  และควรมี

การจดัทําแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภัยเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้และให้มีการ

เตรียมพร้อมอย่างเตม็ท่ี  

3. ด้านการจัดการนํา้  พบวา่อําเภอสนักําแพงขาดการบริหารจดัการนํา้ท่ีดี สง่ผลให้เวลาฝนตก 

หนกัเกิดนํา้ท่วมอยากหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ดงันัน้ควรเพ่ิมศกัยภาพของพืน้ท่ีให้มีความสามารถระบายนํา้ หรือลดความ

รุนแรงของนํา้ท่วม    และลดความเสียหายของประชาชนทัง้ทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ได้แก่ ขุดลอกลํานํา้

เพ่ือการระบายนํา้ท่ีดี ก่อสร้างพนงักัน้นํา้  และสร้างฝายกัน้ลํานํา้ออน เพ่ือชะลอความรุนแรงของกระแสนํา้ ซึ่ง

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ดิเรก อาสาสินธุ์ (2550)  ได้ทําการศกึษาเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหานํา้ท่วมใน

พืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการศกึษาพบว่าควรทําการขุดลอกแหล่งนํา้ท่ีอยู่

ในพืน้ท่ีทัง้หมด 

4. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบวา่ควรมีการเตรียมวสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมถงึสง่เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบอบรมเพ่ิมความรู้ เพ่ือใช้ในการปฏิบติังาน

เพ่ือให้ได้ผลสมัฤทธ์ิสงูสดุ  โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรมีควรมีการวางแผนการป้องกนัสาธารณภยัเพ่ือใช้ 

ในการเตรียมการและวางแผนสําหรับภยัพิบติัท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงควรมีการฝึกทบทวนตามแผนด้วย อีกทัง้ ต้อง

สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   ซึ่งสอดคล้องกบัผล

การศกึษาของ รักชนก สภุาการณ์ (2553) ได้ทําการศกึษาเร่ืองการจดัการปัญหานํา้ท่วมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองไผ่แบน อําเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี ผลการศกึษาพบว่า การแก้ไขปัญหานํา้ท่วมควรมีการวางแผน

ขัน้ตอนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัและมีมาตรการเยียวยาผู้ประสบภยัพิบติัร่วมกนั 

5. ด้านสมรรถนะขององค์กร พบวา่ควรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในด้านตา่ง ๆ ได้แก่  

โครงสร้างขององค์กร  บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วสัดอุุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้มีความพร้อมท่ีจะ

เผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ   และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีประสบภยั เพ่ือจะได้สามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว   

6. ด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมพบว่าจากการศกึษาพบวา่ ควรให้ความสําคญั 

กบัการวางแผนเพ่ือควบคมุผลของการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ รวมถงึควรเตรียมความพร้อม

ของระบบการสื่อสารตา่ง ๆ  เพ่ือให้เช่ือมโยงการทํางานด้วยระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาด

น้อยท่ีสดุในการดําเนินงาน  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัมีความรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถงึการวางแผนในการป้องกนัและแก้ไขในระยะยาวด้วย 

      7. ด้านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก  ควรใช้หลกัการมีสว่นร่วมในการร่วมมือกบั

หน่วยราชการอ่ืนและทกุภาคสว่นในการป้องกนัและแก้ไขปัญหานํา้ท่วม โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมของประชาชน
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ในชมุชนและท้องถ่ิน รวมถงึสว่นกลาง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยกนั ในการประสานแผนงาน โครงการ เพ่ือ

ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ รวมถงึการบรูณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน   

 

สรุป 

ผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ พบวา่การบริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมเขตองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอสนักําแพง จังหวดัเชียงใหม่จากการวิเคราะห์ทัง้ 7 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้าน

บริหารโครงการ ด้านการจัดการนํา้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสมรรถนะขององค์กร ด้าน

ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคมุ  และด้านการเมืองการบริหาร พบวา่สาเหตขุองการเกิดนํา้ท่วมได้แก่ ลํา

นํา้มีความต่ืนเขิน การขาดฝายชะลอนํา้ การรุกลํา้ลํานํา้ การกีดขวางทางนํา้ ด้านสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม และ

เกิดจากปริมาณฝนท่ีตกมากกว่าปกติ จากการศกึษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ควรมีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัย  รวมถึงการขอประมาณ

โครงการเกินศักยภาพด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  จากส่วนราชการอ่ืนเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยควรใช้

ทรัพยากรอย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสดุ  ซึง่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความสําคญักบัการ

วางแผน และมอบหมายงาน  และควรเพ่ิมศกัยภาพของพืน้ท่ีให้มีความสามารถระบายนํา้ หรือลดความรุนแรง

ของนํา้ท่วม    และลดความเสียหายของประชาชนทัง้ทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ได้แก่ ขุดลอกลํานํา้เพ่ือการ

ระบายนํา้ท่ีดี ก่อสร้างพนังกัน้นํา้  และสร้างฝายกัน้ลํานํา้ออน เพ่ือชะลอความรุนแรงของกระแสนํา้ ด้านการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  พบว่าควรมีการเตรียมวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบอบรมเพ่ิมความรู้ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผล

สมัฤทธ์ิสงูสดุ    โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

โครงสร้างขององค์กร  บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วสัดอุุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้มีความพร้อมท่ีจะ

เผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ   และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีประสบภยั เพ่ือจะได้สามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว  ซึง่การบริหารนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอสนักําแพง 

จงัหวดัเชียงใหมน่ัน้ควรมีการบรูณาการความร่วมมือกนัในทกุภาคสว่นราชการทัง้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ี

มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการนํา้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ด้าน 

งบประมาณ แผนงาน โครงการ   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทัง้แผนการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบในเขตพืน้ท่ีประสบภยัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการ

ชีแ้จงทําความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีให้ได้รับทราบข้อมลูข่าวสารและมีส่วนร่วมกบัวิธีการแก้ไขปัญหาใน

การบริหารจดัการนํา้ท่วม และควรมีการประเมินผลวิธีการแก้ไขปัญหาในการป้องกนัและแก้ไขปัญหานํา้ท่วมของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนักําแพง 
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