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แนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันนํา้ ท่ วมในเขตองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
Proactive Management Approach for Flood Protection in Sankhamphang Local Administrative
Organization, Chiangmai province
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บทคัดย่ อ

บทความนีเ้ สนอผลการศึกษาแนวทางการบริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํ ้าท่วมเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตามแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกเพื่อเก็บ
รวบรวมข้ อมูลตามแนวคําถามที่กําหนดไว้ ที่ใช้ ประชากรในการศึกษาครั ง้ นีม้ ีทงั ้ หมด 37 คนประกอบด้ วย
ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น ผู้อํานวยการกองช่าง ราษฎรที่ได้ รับผลกระทบ
จากนํ ้าท่วม และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจากอําเภอสันกําแพง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหานํา้
ท่วมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง
ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดนํ ้าท่วมได้ แก่ ลํานํา้ มีความตื่นเขิน การขาดฝายชะลอนํา้ การรุ ก
ลํา้ ลํานํ า้ การกี ดขวางทางนํ า้ ด้ านสภาพพื น้ ที่ เป็ นที่ ราบลุ่ม และเกิ ดจากปริ มาณฝนที่ ต กมากกว่าปกติ แนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีการประสานความร่ วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลาที่เกิดสาธารณภัย รวมถึงการขอประมาณโครงการเกินศักยภาพด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ทังนี
้ ผ้ ้ ูบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรให้ ความสําคัญกับการวางแผน และเพิ่มศักยภาพในการ
บริ หารจัดการนํ ้าได้ แก่ ขุดลอกลํานํ ้าเพื่อการระบายนํ ้าที่ดี ก่อสร้ างพนังกันนํ
้ ้า และสร้ างฝายกันลํ
้ านํ ้า เพื่อชะลอ
ความรุ นแรงของกระแสนํ ้า รวมถึงควรเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ โครงสร้ างขององค์กร
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ให้ มีความพร้ อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ
และที่สําคัญควรใช้ หลักการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในชุมชนและท้ องถิ่นในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน

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
1

องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมูท่ ี่ 2 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
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

คํานํา
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยได้ เผชิญกับภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้าท่วม ซึง่ นํ ้าท่วมได้
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อประเทศ ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซึง่ แนวโน้ มปั ญหานับวันจะทวีความ
รุ นแรงมากขึ ้น เนื่องจากปั จจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความความแออัดของเมือง การอพยพของผู้คนเข้ าเมืองและอยู่
ใกล้ ลํานํ ้ามาก ขึ ้น และ ปริ มาณฝนที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ การบริ หารจัดการนํ ้าท่วมเป็ นแนวทางหนึง่ ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ ้นจากนํ ้าท่วม
อําเภอสันกําแพง เป็ นอําเภอหนึง่ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
196.69 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศสภาพพื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่ กว้ าง แบ่งเขตการปกครองเป็ น 10 ตําบล มีลํานํ ้าที่สําคัญ ลํานํ ้าแม่ออน ลํา
นํ ้าแม่กวง เป็ นแหล่งนํ ้าสําคัญ ทําให้ อําเภอสันกําแพงได้ รับผลกระทบจากนํ ้าท่วมอยู่เสมอ เนื่องจากลํานํ ้าแม่
ออนและนํ ้าแม่กวงซึง่ เป็ นลํานํ ้าขนาดใหญ่ได้ เอ่อล้ นตลิ่ง ทําให้ ประชาชนได้ รับความเดือดร้ อนโดยนํ ้าแม่ออนมี
ต้ นนํ ้าเกิดจากเขาสูงในเขตพื ้นที่ตําบลออนเหนือไหลผ่านพื ้นที่ตําบลออนเหนือ ตําบลออนกลาง เข้ าสูเ่ ขตพื ้นที่
อําเภอสันกําแพง ในเขตพื ้นที่อําเภอแม่นํ ้าออนไหลผ่าน ตําบลออนใต้ ตําบลร้ องวัวแดง ตําบลแช่ช้าง ตําบลทราย
มูล ตําบลบวกค้ าง และไหลสูน่ ํ ้าแม่กวง ความยาว 27.00 กิโลเมตร
และแม่นํ ้ากวงเป็ นลํานํ ้าสาขาใหญ่สาขา
หนึง่ ของลํานํ ้าปิ ง มีต้นนํ ้าอยู่บริ เวณเทือกเขาในท้ องที่ อําเภอดอยสะเก็ดเข้ าสูพ่ ื ้นที่อําเภอสันกําแพง ไหล่ผ่าน
ตําบลแม่ปคู า ตําบลต้ นเปา ตําบลบวกค้ าง เข้ าสูเ่ ขตจังหวัดลําพูน ไหล่สลู่ ํานํ ้าปิ ง รวมความยาวทังสิ
้ ้น 115.00
กิโลเมตร ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนอกจากเป็ นหน่วยงานบริ หารราชการที่มีความใกล้ ชิดกับประชาชน
มากที่สดุ แล้ วยังมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาท้ องถิ่นเป็ น ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
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ปั ญหานํ ้าท่วมนันเป็
้ นปั ญหาหนึง่ ที่เกิดอยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ การพัฒนาท้ องถิ่นนันเป็
้ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงมีความประสงค์จะศึกษา แนวทางการบริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํ ้า
ท่วม ในเขตองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาลักษณะแนวทางการ
บริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํ ้าท่วม ปั ญหาและสาเหตุของการเกิดนํ ้าท่วม เพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหานํ ้าท่วมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อําเภอสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ การ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากรบริ หารของท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ส่งผล
สามารถสนองตอบต่อความต้ องการของประชาชนอย่างยัง่ ยืนตลอดไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครัง้ นี ้เก็บรวมรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) ซึง่ ได้ มาจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดโดย
สร้ างแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด (Opened-ends interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลตามแนวคําถามที่กําหนดไว้
การเก็บรวมรวมข้ อมูล การสอบถามในการรวบรวมข้ อมูล โดยผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร และการสัมภาษณ์ซงึ่ พื ้นที่ที่ใช้ การศึกษาได้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสันกําแพงที่มี
ปั ญหานํ ้าท่วม ประกอบด้ วย จํานวน 6 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่ ตําบลสันกําแพง เทศบาลตําบลแม่ปคู า
เทศบาลตําบลบวกค้ าง เทศบาลตําบลออนใต้ องค์การบริ หารส่วนตําบลสันกําแพง และองค์การบริ หารส่วน
ตําบลตําบลแช่ช้างและประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มีทงหมด
ั้
37 คนได้ แก่ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น 6 คน ปลัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น 6 คน ผู้อํานวยการกองช่าง 6 คน ราษฎรที่ได้ รับผลกระทบ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นละ 3 คน และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจากอําเภอสันกําแพง 1 คน เพื่อร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํ ้าท่วมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการศึกษา

ผู้ศกึ ษาวิจยั มีกรอบแนวคิดว่าแนวทางการบริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํ ้าท่วม ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นอํ าเภอสันกํ าแพง จัง หวัดเชี ยงใหม่ โดยเป็ นการศึกษาลักษณะทั่วไปของนโยบายการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหานํ ้าท่วม สภาพปั ญหาและสาเหตุการเกิดนํ ้าท่วม และแนวทางพัฒนาแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญ หานํ า้ ท่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อํ าเภอสัน กํ า แพง อํ า เภอสัน กํ า แพง จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดย
ทําการศึกษา 7 ด้ าน ดังนี ้ 1) ด้ านงบประมาณ 2) ด้ านบริ หารโครงการ 3) ด้ านการจัดการนํ ้า 4) ด้ านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 5) ด้ านสมรรถนะขององค์กร 6) ด้ านประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม 7) ด้ าน
การเมืองและการบริ หารสภาพแวดล้ อมภายนอก
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ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาพบว่าการศึกษาแนวทางการบริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่ อป้องกันนํ า้ ท่วมในเขตองค์ การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
ลักษณะการบริหารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํา้ ท่ วมขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่
1) ด้ านงบประมาณ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริ การสาธารณะมี
ฐานะเป็ นนิติบุคคล การดําเนิ นโครงการต่าง ๆ ตามอํานาจหน้ าที่ และภารกิ จ มีอิสระในการกํ าหนดนโยบาย
การเงิ น การคลัง ภายใต้ กํ า กับ ดูแ ลเท่ า ที่ จํ า เป็ น ตามกฎหมายกํ า หนด ผ่ า นกระบวนการจัด ทํ า ข้ อ บัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี และการจ่ า ยขาดเงิ น สะสม ในการเกิ ด สาธารณภั ย แต่ ล ะครั ง้ ศั ก ยภาพ
ความสามารถของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่เท่ากันเพราะต้ องคํานึงถึงสถานการณ์การคลังด้ วย
2) ด้ านบริหารโครงการ พบว่าการบริ หารโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ทังทรั
้ พยากรบุคคลและอุปกรณ์ เครื่ องมือ รวมทังสิ
้ ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
เหมาะสม ซึ่งความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวของโครงการขึน้ อยู่กับการบริ หารงาน ถ้ าบริ หารงานที่ ดีจะช่วยให้ การ
ดําเนิ นโครงการมีประสิทธิ ภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ในในละขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน และสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์หรื อเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3) ด้ านการจัดการนํา้ พบว่าอําเภอสันกําแพงยังขาดการจัดการนํ ้าที่ดี เนื่องจากปั จจุบนั ลํานํ ้าสาย
หลักบางแห่งตื ้นเขิน ทําให้ เวลาฝกตกลงมาในปริ มาณมากไม่สามารถระบายนํ ้าได้ ทนั ทําให้ เกิดนํ ้าท่วม ตลอดจน
ลํานํ ้ายังขาดฝายชะลอนํ ้า ไม่สามารถบรรเทาความรุ นแรงของสายนํ ้าได้
4) ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพนันนอกจากความพร้
้
อมด้ านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่าง ๆ แล้ ว บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานนันมี
้
ความสําคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากมีผ้ ูปฏิบัติงานเป็ นจํานวนมาก และเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ ว
ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
5) ด้ านสมรรถนะขององค์ กรพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสันกําแพงจังหวัด
เชียงใหม่มีทงเทศบาลเมื
ั้
อง เทศบาลตําบล องค์การบริ หารส่วนตําบล ทําให้ ศกั ยภาพในการดําเนินการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหานํา้ ท่วมมีความแตกต่างกัน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่องค์ กรใหญ่ กว่าจะศักยภาพ
มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขนาดเล็ก ทัง้ ทางด้ านโครงสร้ างขององค์กร บุคลากร งบประมาณ สถานที่
และวัสดุอปุ กรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
6) ด้ านประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม พบว่าประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมมี
ความสําคัญสําหรับความสําเร็ จในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและแก้ ปัญหานํ ้าท่วม สถานการณ์
ในช่ วงเกิ ด อุทุกภัย เป็ นเหตุก ารณ์ ที่ ไ ม่ค าดคิ ด ทํ าให้ ไ ม่มี ก ารวางแผนในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ดี อี ก ทัง้ ขาดการ
ประสานงานที่เป็ นระบบ การติดต่อสื่อสารและการแจ้ งเตือนภัยล่าช้ า ทําให้ ความช่วยเหลือล่าช้ าไปด้ วย
7) ด้ านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้ อมภายนอก พบว่ามีความร่ วมมือระหว่างฝ่ ายบริ หาร
สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชน ตลอดจนการประสานความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทังองค์
้ กรภาครั ฐ
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันกําแพงมีพื ้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกสามารถสัญจรไปมา
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ได้ ดี รวมถึงการคมนาคมติดต่อสื่อสารต่าง ความสัมพันธ์ ของชุมชนเป็ นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ยังมีความ
ร่ วมมือช่วยเหลือกันในชุมชน เวลาเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น ปั ญหานํ ้าท่วม
สาเหตุของการเกิดนํา้ ท่ วมในพืน้ ที่อาํ เภอสันกําแพง
1) ลํานํา้ มีความตืน้ เขิน จากการศึกษาพบว่าเนื่องจากในระยะเวลา 3-4 ปี มานี ้เกิดฝนตกและนํ ้าหลาก
โดยนํ ้าที่มากจากภูเขาสูงอําเภอแม่ออน ซึง่ สภาพป่ าทัว่ ไปถูกทําลายทําให้ ดินไม่สามารถอุ้มนํ ้าได้ นํ ้าจึงกัดเซาะ
ดินโคลน ไหล่ลงสู่นํ ้าแม่ออน จึงทําให้ นํ ้า แม่ออนมีความตื ้นเขิน และเกิดจากวัชพืช มูลสัตว์ ที่ทําให้ แม่นํา้ ออน
ตื ้นเขิน และทําให้ เกิดนํ ้าล้ นตลิ่ง
2) ขาดฝายชะลอนํา้ จากการศึกษาพบว่าลํานํ ้าแม่ออนเป็ นลํานํ ้าขนาดใหญ่ ไหลมาจากภูเขาสูงเขต
อําเภอ แม่ออน ดังนันกรณี
้
ที่ฝนตกหนักและช่วงนํ ้าหลากนํ ้าจะไหล่เชี่ยวและมีความเร็ วเนื่องจากความลาดชัน
ของลํานํ ้าออนทําให้ นํ ้าไหลบ่าลงพื ้นที่ข้างล่าง คืออําเภอสันกําแพง ซึง่ กระแสนํ ้าจะมีความรุ นแรงอย่างมาก กัด
เซาะตลิ่งพังทลายเสียหาย รวมถึงโครงสร้ างพื ้นฐานด้ วย
3) การรุ กลํา้ ลํานํา้ จากการศึกษาพบว่าลํานํ ้าแม่ออนได้ ไหลผ่านหลายตําบลหลายหมูบ่ ้ านและได้ มี
หลายจุดของตําบลออนใต้ และตําบลแช่ช้าง ได้ รุกลํ ้าลํานํ ้าโดยการทําสวนและปลูกไม้ ยืนต้ น โดยเฉพาะบริ เวณ
ทางโค้ งของลํานํา้ ทําให้ พืน้ ที่ลํานํ ้าไม่เพียงพอรองรั บปริ มาณนํา้ ที่ไหลมา นํา้ จึงเอ่อล้ นเข้ าท่วมบ้ านเรื อน ไร่ นา
สําหรับลํานํ ้าแม่ปคู าได้ มีการรุ กลํ ้าเพื่อสําหรับเป็ นที่อยู่อาศัย ทําให้ กีดขวางการไหลของนํ ้า
4) การกีดขวางทางนํา้ จากการศึกษาพบว่าปั จจุบนั พื ้นที่อําเภอสันกําแพงบริ เวณทางหลวงสาย
อําเภอเมือง – อําเภอแม่ออน (1137) ได้ มีการถมที่นาที่เคยเป็ นพืน้ ที่รับนํา้ เพื่อก่อสร้ างบ้ านจัดสรรเป็ นจํานวน
มากโดยเฉพาะในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลสันกําแพง ทําให้ นํ ้าไม่สามารถระบายลงสู่นํ ้ากวงได้ สะดวก จึง
ทําให้ เกิดนํ ้าท่วมขังเป็ นเวลานาน เพราะไม่มีพื ้นที่รับนํา้ อีกทังการระบายนํ
้
้าเป็ นไปอย่างสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง
ลํานํ ้า
5) ด้ านสภาพพืน้ ที่เป็ นที่ราบลุ่ม
จากการศึกษาพบว่าสภาพพื ้นที่อําเภอสันกําแพงเป็ นที่
ราบลุม่ ได้ แก่ ตําบลบวกค้ าง และตําบลแช่ช้าง เมื่อเข้ าสู่ช่วงฤดูฝนลํานํ ้าแม่กวงจะเอ่อล้ นไหลเข้ าท่วมบ้ านเรื อน
และไร่ นาของราษฎรเป็ นประจํ าทุกปี ยิ่ งปี ที่ ฝนตกหนักจะยิ่งท่วมมาก เพราะพื น้ ที่หมู่บ้านอยู่ตํ่ากว่าระดับคัน
แม่นํ ้า และทําให้ นํ ้าท่วมเป็ นเวลานานจะระบายได้ ก็ต่อเมื่อปริ มาณนํ ้าในลํานํ ้าแม่กวงลงลงตํ่ากว่าระดับพื ้นที่จึง
จะสามารถระบายออกได้ แต่ก็ใช้ ระยะเวลานานพอสมควร
6) ปริมาณนํา้ ฝนมากกว่ าปกติ จากการศึกษาพบว่า ในปั จจุบนั เราไม่สามารถคาดการณ์ถงึ ปริ มาณ
ฝนที่นบั วันสภาพอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกร้ อนที่ทําให้ อากาศผิดปกติทําให้ ฝนตกในปริ มาณที่มากเกินที่ลํา
นํ ้าจะระบายนํ ้าทัน นํ ้าจึงล้ นตลิ่งเข้ าท่วมบ้ านเรื อน เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และพืชผลทางเกษตร
แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปั ญหานํา้ ท่ วมขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่
1. ด้ านงบประมาณ พบว่าองค์กรปกครองส่วนถิ่นมีงบประมาณ ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมี
การประสานความร่ วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลาที่เกิดสาธารณภัย รวมถึง
การขอประมาณโครงการเกินศักยภาพด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน จากส่วนราชการอื่น ดําเนินการแก้ ไขปั ญหาต่อไป
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ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของอารมณ์ รับความสุข (2554) ได้ ทําการศึกษาเรื่ ององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
กับการแห้ ไขปั ญหานํ ้าท่วมเชิงบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่าควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางานของท้ องถิ่น
2. ด้ านบริหารโครงการ พบว่าการบริ หารโครงการมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้ โครงการต่าง ๆ บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ วางไว้ โดยใช้ ทรั พ ยากรอย่างจํ ากัดให้ เกิ ดประโยชน์ สูง สุด ซึ่งผู้บริ หารองค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นควรให้ ความสําคัญกับการวางแผน และมอบหมายงาน เพื่อให้ การดําเนินการไม่เกิดปั ญหา และควรมี
การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ ้นและให้ มีการ
เตรี ยมพร้ อมอย่างเต็มที่
3. ด้ านการจัดการนํา้ พบว่าอําเภอสันกําแพงขาดการบริ หารจัดการนํ ้าที่ดี ส่งผลให้ เวลาฝนตก
หนักเกิดนํ ้าท่วมอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันควรเพิ
้
่มศักยภาพของพื ้นที่ให้ มีความสามารถระบายนํ ้า หรื อลดความ
รุ นแรงของนํา้ ท่วม และลดความเสียหายของประชาชนทังทางด้
้
านร่ างกายและทรัพย์สิน ได้ แก่ ขุดลอกลํานํา้
เพื่อการระบายนํ ้าที่ดี ก่อสร้ างพนังกัน้ นํ ้า และสร้ างฝายกันลํ
้ านํ ้าออน เพื่อชะลอความรุ นแรงของกระแสนํ ้า ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ดิเรก อาสาสินธุ์ (2550) ได้ ทําการศึกษาเรื่ องแนวทางการแก้ ไขปั ญหานํ ้าท่วมใน
พื ้นที่องค์การบริ หารส่วนตําบลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่าควรทําการขุดลอกแหล่งนํ ้าที่อยู่
ในพื ้นที่ทงหมด
ั้
4. ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าควรมีการเตรี ยมวัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่งเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบอบรมเพิ่มความรู้ เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ ได้ ผลสัมฤทธิ์สงู สุด โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีควรมีการวางแผนการป้องกันสาธารณภัยเพื่อใช้
ในการเตรี ยมการและวางแผนสําหรับภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงควรมีการฝึ กทบทวนตามแผนด้ วย อีกทัง้ ต้ อง
สร้ างจิตสํานึกในการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ รักชนก สุภาการณ์ (2553) ได้ ทําการศึกษาเรื่ องการจัดการปั ญหานํ ้าท่วมขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลหนองไผ่แบน อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ผลการศึกษาพบว่า การแก้ ไขปั ญหานํ ้าท่วมควรมีการวางแผน
ขันตอนในการป
้
้ องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและมีมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบตั ิร่วมกัน
5. ด้ านสมรรถนะขององค์ กร พบว่าควรเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
โครงสร้ างขององค์กร บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ให้ มีความพร้ อมที่จะ
เผชิญกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ และบรรเทาความเดือนร้ อนของประชาชนที่ประสบภัย เพื่อจะได้ สามารถแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างรวดเร็ ว
6. ด้ านประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมพบว่ าจากการศึกษาพบว่า ควรให้ ความสําคัญ
กับการวางแผนเพื่อควบคุมผลของการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ รวมถึงควรเตรี ยมความพร้ อม
ของระบบการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ เชื่อมโยงการทํางานด้ วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาด
น้ อยที่สดุ ในการดําเนินงาน ให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความรวดเร็ ว สามารถแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนในการป้องกันและแก้ ไขในระยะยาวด้ วย
7. ด้ านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้ อมภายนอก ควรใช้ หลักการมีสว่ นร่ วมในการร่ วมมือกับ
หน่วยราชการอื่นและทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหานํ ้าท่วม โดยเฉพาะการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
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ในชุมชนและท้ องถิ่น รวมถึงส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ วยกัน ในการประสานแผนงาน โครงการ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการบูรณาการความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

สรุ ป

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่าการบริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํ ้าท่วมเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่จากการวิเคราะห์ ทงั ้ 7 ด้ าน คือ ด้ านงบประมาณ ด้ าน
บริ หารโครงการ ด้ านการจัดการนํา้ ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้ านสมรรถนะขององค์ กร ด้ าน
ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม และด้ านการเมืองการบริ หาร พบว่าสาเหตุของการเกิดนํ ้าท่วมได้ แก่ ลํา
นํ ้ามีความตื่นเขิน การขาดฝายชะลอนํ ้า การรุ กลํ ้าลํานํ ้า การกีดขวางทางนํา้ ด้ านสภาพพื ้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม และ
เกิดจากปริ มาณฝนที่ตกมากกว่าปกติ จากการศึกษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ควรมีการประสานความร่ วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการขอประมาณ
โครงการเกิ น ศัก ยภาพด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐาน จากส่วนราชการอื่ น เพื่ อดํ าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา โดยควรใช้
ทรัพยากรอย่างจํากัดให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึง่ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรให้ ความสําคัญกับการ
วางแผน และมอบหมายงาน และควรเพิ่มศักยภาพของพื ้นที่ให้ มีความสามารถระบายนํา้ หรื อลดความรุ นแรง
ของนํ ้าท่วม และลดความเสียหายของประชาชนทังทางด้
้
านร่ างกายและทรัพย์สิน ได้ แก่ ขุดลอกลํานํ ้าเพื่อการ
ระบายนํ ้าที่ดี ก่อสร้ างพนังกัน้ นํา้ และสร้ างฝายกัน้ ลํานํา้ ออน เพื่อชะลอความรุ นแรงของกระแสนํา้ ด้ านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าควรมีการเตรี ยมวัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่าง ๆ ในการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่งเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิ ดชอบอบรมเพิ่ มความรู้ เพื่ อใช้ ในการปฏิ บัติงานเพื่ อให้ ได้ ผ ล
สัมฤทธิ์สงู สุด
โดยองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นควรเพิ่ มขี ดความสามารถขององค์ ก รในด้ านต่าง ๆ ได้ แ ก่
โครงสร้ างขององค์กร บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ให้ มีความพร้ อมที่จะ
เผชิญกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ และบรรเทาความเดือนร้ อนของประชาชนที่ประสบภัย เพื่อจะได้ สามารถแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ การบริ หารนโยบายเชิงรุ กเพื่อป้องกันนํ ้าท่วมเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่นนควรมี
ั้
การบูรณาการความร่ วมมือกันในทุกภาคส่วนราชการทังหน่
้ วยงานของภาครัฐและเอกชนที่
มีหน้ าที่ในการบริ หารจัดการนํ ้า และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นเพื่อหาวิธีแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม ทังด้
้ าน
งบประมาณ แผนงาน โครงการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทัง้ แผนการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้ รับ
ผลกระทบในเขตพื ้นที่ประสบภัยทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
อีกทังผู
้ ้ บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีการ
ชี ้แจงทําความเข้ าใจให้ แก่ประชาชนในพื ้นที่ให้ ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารและมีส่วนร่ วมกับวิธีการแก้ ไขปั ญหาใน
การบริ หารจัดการนํ ้าท่วม และควรมีการประเมินผลวิธีการแก้ ไขปั ญหาในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหานํ ้าท่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันกําแพง
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