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การจัดการปัญหาอุทกภัย (2) เพื่ อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาอุกทกภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยคณะผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกตการณ์
การประชุมกลุ่ม ศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้ว ย ผู้บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจานวน 7 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น 5 คน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 1 คน บุคลากรจาก
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี 5 คน และประชาชน 12 คน โดยเก็บข้อมูลจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จานวน 5 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ เทศบาลตาบลบางกะดี เทศบาลเมืองท่าโขลง และเทศบาลนครรังสิต
ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้ง ด้านการจั ด การอุท กภัย โดยวิ เคราะห์ พื้น ที่เสี่ ยงภัยในพื้ นที่แ ละวางแผนการ
ปฏิบัติการช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัย และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
อุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากมีความชอบธรรมทั้งในด้านอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและในทางปฏิบัติที่
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
แนวทางในการจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่
1. การจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้องถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการสาธารณะภัย ดังนั้นนโยบายรัฐต้องเร่งผ่ องถ่ายอานาจในการตัดสินใจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการถ่ายโอนอานาจหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็น งบประมาณ
อานาจในการบริหารจัดการแหล่งน้า ประตูระบายน้า และสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการสาธารณภัย เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
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2. การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการจัดการ
ปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีบทบาทใน
การป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ โดยการสารวจพื้นที่เสี่ยงหรือจุดที่มีความล่อแหลม
ต่อการเกิดอุทกภัยในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานและเตรียม
ความพร้อมในการรับมือได้อย่างถูกต้อง การเตรียมความพร้อมสาหรับเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการ
ช่ว ยเหลื อประชาชน การที่ป ระชาชนเกิดการปรับ ตัว ในวิ ถีก ารดารงชี วิตที่ ต้อ งปรั บตั ว อยู่ กับ น้า
ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
3. การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นควรใช้โ อกาสจากการทา
ประชาคมอย่า งแท้จริงในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยส่งเสริมการจัดทางบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม การบูรณาการแผนแม่บทชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีทัศนคติต่อ
การจัดการปัญหาอุทกภัยและสาธารณะภัยต่าง ๆ ว่าจะต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน
4. การบริ ห ารแบบมื อ อาชี พ ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น ผู้ ที่ มี
ความสาคัญเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องแสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นาในการนาองค์กรและสร้างความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดการปัญหา ทั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะต้องมีความชอบธรรม
ทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานท้องถิ่นโดยเฉพาะในด้านการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมืออาชีพ
ABSTRACT
This article research composes two objectives as follows: (1) to study the
roles of local authorities in flood management, (2) to find out the sustainable flood
management of local authorities. The researchers studied by qualitative research
method including observation, group discussion, documentary and in-depth interview
from 30 key purposive sampling informants consisted of 7 Local’s Administrator, 5
Officer’s Local Authorities, 1 Chief of Pathumtani Disaster Prevention and Mitigation
Office, 5 Officer of Pathumtani Disaster Prevention and Mitigation Academy and 12
people. The data were collected from five local authorities in Pathumthani Province
including Buengchamaor Sub-district Administrative Organization, Tai Kho Subdistrict
Administrative Organization, Thakhlong Town Municipality, Bang Kadi Subdistrict
Municipality and Rungsit City.
The research findings were as follow: the local authorities have provided the
plan for the disaster prevention and mitigation in terms of flooding management. The
procedures are to define and analyze flood-prone areas, to implement the plan as
pre-, during- and post-disaster. The flood management should be mainly managed by
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the local authorities in the area. Because the local authorities had legitimate from the
legality and in practice that are closer to the people as possible.
Recommendations
1. The flood management in the area should be mainly managed by the local
authorities. Therefore, the center government should be decentralized the authorities
and decisions to local authorities, for examples, resources and materials purchase,
budget allocation as well as authority of water supply and floodgate management are
crucially required. Additionally, the local authorities’ personnel should be facilitated
to improve the disaster alleviation ability. This aims to enhance the productive
management and avoid duplication of various organizations.
2. The important role of local communities, individuals or even the local
authorities should help prevent and reduce the risk from flooding. Such the role
mentioned, exploration of flooding-prone area within the communities should be
carried out. Then the priority of working procedures and plans should be sequenced
regarding to necessity. Additionally, facilitative resources for flooding and educating
people how to live and adapt themselves during the flooding are needed.
3. Engaging community participation: Public hearing or public discussion
forum should be organized to collect community member’s sharing, needs, opinions,
problems and recommendations. These can really help improve the local community.
Moreover, the local authorities should initiate a participatory budgeting and integrate
the community's master plan project with the local development plan. To encourage
the participation among the community, people should be motivated the attitude of
cooperative network.
4. Professionalism of the management is required. All administrator team of
local authorities play the important role in involving the community members’
participations to obtain the problem-solving of flooding. When obtaining solutions,
flexible handling should be carried out aiming to limit all kinds of losses.
คาสาคัญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภัยพิบัติ อุทกภัย
ความสาคัญของปัญหา
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 1,526 ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากร 1,326,589 คน แบ่งเป็น 7 อาเภอ
60 ตาบล และ 529 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นจานวน 65 แห่ง ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 37 แห่ง โดยมี
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แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน เมื่อปลายปี 2554 จังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในวงกว้างไม่ว่าจะเป็น ภาคแรงงาน ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ
สถานศึกษา ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีน้าเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ
60 ตาบล 522 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 749,349 คน จาก 307,560 ครัวเรือน และมี
ผู้เสียชีวิตมากถึง 34 ราย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี
เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจาทุกปี ในขณะเดียวกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาของประชาชนมากที่สุดจึงต้อง
มีบทบาทสาคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยเฉพาะการจัดการปัญหาอุทกภัยอย่าง
ครอบคลุม (ไททัศน์ มาลา และคณะ, 2556ก)
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาอุทกภัยเป็นอย่างไร
2. แนวทางในการจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาอุทกภัย
2. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทั้งนี้มีวิธีการ
ดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้ว ยการปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยผั ง เมื อ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่น
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ กจากผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคั ญ จ านวน 30 คน ได้ แ ก่ ผู้ บริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7 คน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน หัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จั งหวัดปทุมธานี 1 คน ผู้ อานวยการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 5 คน และ ประชาชน 12 คน
3. การร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ (1) เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย (2) งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พัฒนาน้าชุมชน ตามแนวพระราชดาริ ” ภาคกลาง
(3) การจัดการน้าและปัญหาอุทกภัยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้าชุมชนตามแนวทางพระราชดาริ ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ จังหวัดปทุมธานี และ (4) งานด้านการจัดการอุทกภัย ณ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน
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4. การประชุมกลุ่มย่อย 3 ประเด็นหลัก คือ (1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการภัยพิบัติ (2) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดผังเมืองเพื่อป้องกันปัญหา
อุทกภัย (3) บทบาทขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการจัดการอุทกภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย เพื่อสร้างข้อเสนอหรือข้อวินิจฉัยโดยอาศัย
การให้เหตุผลของผู้วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปจากหลักฐานที่เป็นที่ทราบกันหรือความจริงโดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการสังเกตการณ์หรือข้อเท็จจริงโดยเฉพาะ และเน้นการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดง
ความเชื่อ มโยงแหล่ งข้อ มูล เฉพาะจ านวนหนึ่ งเป็น หลั ก แล้ ว อ้ างความจริงทั่ ว ไปขึ้ นตามข้ อมู ล ชุ ด
ดังกล่าวโดยมุ่งที่จะตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ข้างต้นเป็นสาคัญ
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน 5
แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ , องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ, เทศบาลตาบลบาง
กะดี, เทศบาลเมืองท่าโขลง และเทศบาลนครรังสิต ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่
คือ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาอุทกภัย พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย
และพื้นที่มีมีการวางแผนการบริหารจัดการอุทกภัยที่โดดเด่นจากประสบการณ์การบริหารจัดการ
อุทกภัยเมื่อปี 2554 ทั้งในเขตพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนและพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชนบท
ผลการวิจัย
1. บทบาทตามกฎหมาย พบว่า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีความชอบธรรมภายใต้
รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนและให้สิทธิแก่ชุมชน
ท้องถิ่นในการรักษาซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบัญญัติของ พ.ร.บ. กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นที่ นอกจากนี้
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้น ที่นั้ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในฐานะผู้ อานวยการท้องถิ่นและมีห น้าที่ช่ว ยเหลื อสนับสนุน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2552 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากภัย พิบัติ แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รับภัย แผนปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการการจัดการหลังเกิดภัย
2. บทบาทในทางปฏิ บั ติ บทบาทในทางปฏิ บัติ เป็ นปั จจั ยที่ มีค วามส าคั ญยิ่ งต่ อความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ในฐานะที่เป็น
องค์ ก รของประชาชนและมี ความใกล้ ชิ ด กั บประชาชนมากที่ สุ ด ทั้ง ในด้ านของการป้ อ งกั น และ
เตรียมการในระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากที่ภัยสิ้นสุดลง ดังต่อไปนี้
1. ก่อนเกิดภัย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การป้องกันและเตรียมการ
ในระยะก่อนเกิดภัยโดยการกาหนดสถานที่รองรับการอพยพผู้ประสบอุทกภัยและประเมินความเสี่ยง
ของพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านทรัพยากรและกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ ได้มีการประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยโดยการ
ประเมินความล่ อ แหลมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบ
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การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ การจัดทา
แผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดเตรียมการด้านโครงสร้างโดยการสารวจและ
ก่อสร้างหรือปรั บปรุงแหล่งน้าหรื อเส้นทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการส่ งเสริม
กิจกรรมเสริมความรู้และความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตนจากอุทกภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ ท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ปัญหาอุทกภัยและประเมินความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยาตลอด
ระยะทางกว่า 2.5 กิโ ลเมตร ดังนั้ นจึงกาหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบโดยการ
วิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ทา
ความเข้าใจกับประชาชน การก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ขนานกับแม่น้าเจ้าพระยาให้ มีความสูงขึ้น การเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นพื้นฐาน ส่วนในด้านการจัดสรร
งบประมาณที่เกี่ยวกับด้านการจัดการอุทกภัยนั้น ปีงบประมาณ 2554 มีจานวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณ
660,000 บาท ปี ง บประมาณ 2555 จ านวน 7 โครงการ ใช้ ง บประมาณ 2,008,000 บาท
ปีงบประมาณ 2556 จานวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณ 808,000 บาท และปีงบประมาณ 2557
จานวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณ 608,000 บาท
เทศบาลตาบลบางกะดี ได้มีการกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ซึ่งมักถูก
น้าท่วมขังเป็นประจาทุกปี มีลักษณะเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะและที่ลุ่มริมแม่น้าซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้า
เจ้าพระยาตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่
พักอาศัยและดารงชีวิตในพื้นที่อยู่มาอย่างช้านาน จึงได้ มีการกาหนดสถานที่รองรับการอพยพจานวน
8 จุดด้วยกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักกว่าพื้นที่อื่น
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาระบบป้องกันน้าท่วมจานวน
3 โครงการหลั ก เป็ น จ านวนเงิ น 17,800,000 บาท ปี ง บประมาณ 2556 จ านวน 3 โครงการ
งบประมาณ 4,869,000 บาท และปี ง บประมาณ 2557 จ านวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ
3,200,000 บาท โดยในช่วงก่อนเกิดภัยได้มีการจัดเตรียมกาลังคน ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้า
ให้พร้อมใช้การได้ทันที นอกจากนี้ยังได้มีการจัดหาพื้นที่รองรั บน้า (แก้มลิง) การขุดลอกแหล่งน้า
สาธารณะ รวมทั้งกาจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้า พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้าฝน ระดับน้าใน
แม่น้าและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง
เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยประเมินความเสี่ยงภัย
ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้วจัดทาแผนเสี่ยงภัย จึงได้มีการเตรียมการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย อันได้แก่ การปรับปรุงและจัดหาพื้นที่รองรับน้าและกักเก็บน้า
การก่อสร้างกาแพง ฝายชะลอน้า กาแพงกั้นคลื่น เพื่อลดความรุนแรงและป้องกันความเสียหายแก่
สถานที่สาคัญในพื้นที่ และจัดเตรียมระบบการแจ้งข่าว และได้กาหนดให้มีแผนและขั้นตอนในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาวะฉุกเฉิน
เทศบาลนครรังสิต ดาเนินการสารวจพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจาหรือพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและได้มีการจัดทาบัญชีเป้าหมายการป้องกันอุทกภัยและจัดลาดับความสาคัญ
เร่งด่วน การเตือนภัยกรณีเหตุอุทกภัยนั้นได้มีการแบ่งระดับความรุนแรงของการเกิดภัยออกเป็น 4 ระดับ
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คือ (1) ขั้ น เฝ้ า ระวั ง (2) ระดั บ ปานกลาง (3) ระดั บ วิ กฤต และ (4) ระดั บ รุ น แรง โดยประเมิ น
สถานการณ์ความรุนแรงจากระดับน้าที่ประตูระบายน้าจุฬาลงกรณ์ ซึ่งหากระดับน้าประตูในจะอยู่
ประมาณที่ 2.40-2.60 เมตร ถือว่าเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปจะพบว่าท้องถิ่นมีการเตรียมการและป้องกันทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงของ
พื้นที่เสี่ยงภัย การเตรียมแผนการจัดการไว้ล่วงหน้า การจัดสรรงบประมาณ และการให้ความรู้แก่
ประชาชน ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยในระยะก่อนเกิดอุทกภัย
2. ระหว่างเกิดภัย ในระหว่างเกิดภัยนั้นนับเป็นช่วงที่มีความยากลาบากในการบริหาร
จัดการเป็น อย่างยิ่ ง ดังนั้ นจึ งเป็น บททดสอบที่ส าคัญของผู้ บริห ารท้องถิ่นที่จะแสดงให้ เห็ นว่าเขา
เหล่านั้นมีภาวะผู้นา มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ และมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดการอุทกภัยในช่วงระหว่างเกิดภัย ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัยภายใต้
ความรับผิดชอบของศูนย์อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ
เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดอุ ทกภัยจะจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อตามระดับความรุนแรง กรณีจาเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
จากสาธารณะชน ศูนย์อานวยการฯ จะจัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจ โดยให้มีโครงสร้างประกอบด้วย 8 ฝ่าย 1 คณะที่ปรึกษา ได้แก่ (1) คณะที่ปรึกษา (2) ฝ่าย
อานวยการ (3) ฝ่ายแจ้งเตือนภัย (4) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ (5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (6) ฝ่าย
สื่อสาร (7) ฝ่ายรับบริจาค (8) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และ (9) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ และได้มีการ
จัดแบ่งความรับผิดชอบหน่วยงานภายในสาหรับการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลบางกะดี กรณีมีผู้ สูญหายจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้นให้จัดชุด เคลื่อนที่เร็วโดยสนธิ
กาลังจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยทหาร ตารวจ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี อาสาสมัครฯ เข้าไปกู้ภัย
ค้นหาผู้ติดค้างในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งประสานกับอาเภอ จังหวัด มูลนิธิภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดหาอาหาร เครื่องยังชีพที่จาเป็น การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้บ้านเรือนเสียหายและ
ช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยทั้งด้านอาหาร และยารักษาโรค สาหรับการจัดแบ่งงานภายในองค์กรนั้น
เทศบาลตาบลบางกะดีมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 สานัก 6 กอง โดยในช่วงเกิดภัยนั้นได้
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายในไว้อย่างชัดเจนในแต่ละฝ่าย
เทศบาลเมืองท่าโขลง มีแนวทางในปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ เมื่อเกิด
ภัยพิบัติหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อการควบคุมและ
ตอบโต้สถานการณ์จนกว่าภัยจะยุติ โดยใช้ที่ทาการเทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นที่ตั้งศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจ หรือพิจารณาใช้พื้นที่ที่ยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดมากที่สุด โดยพื้นที่นั้นต้องเป็นพื้นที่ที่มีความ
ปลอดภัย และสะดวกต่อการระดมทรัพยากร โดยมีโครงสร้างภารกิจ หน้าที่ และหน่วยงานปฏิบัติการ
ร่วมรับผิดชอบในการอานวยการ ควบคุม กากับดูแล สั่งการณ์ในเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
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เทศบาลนครรังสิต ได้แบ่งฝ่ายความรับผิดชอบออกเป็น ด้านประชาสัมพันธ์ การรักษา
สิ่งของบริจาค การรักษาเงินรับ บริจาค การปฐมพยาบาลและความสะอาด การตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ประสบภัย การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนการปฏิบัติงาน การรับแจ้งเหตุ
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยในกรณีที่เกิดอุทกภัยนั้นได้ดาเนินการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้า
บริเวณประตูน้าจุฬาลงกรณ์ โดยจัดให้มีสัญญาณไฟไซเรนแจ้งเตือนในกรณีประตู น้าพังให้ประชาชนที่
มีบ้านเรือนทราบ การจัดให้เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในการอพยพหนีภัยจาก
เหตุอุทกภัย โดยจั ดชุดกู้ชีพกู้ภัย การจัดชุดพยาบาลพร้อมรถพยาบาลและเวชภัณฑ์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดชุดเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัย โดยทาการประสานความร่วมมือจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อจัดชุดเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
โดยสรุปแล้ว พบว่า ในระหว่างเกิดภัยนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งศูน ย์
อานวยการเฉพาะกิจภายใต้การบัญชาของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประสานความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อระดมทรัพยากรและหน่วยบัญชาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้
วิกฤตการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งจะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงยิ่งต่อความเดือดร้อนของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ลงคะแนน
เสียงให้เข้ามารับตาแหน่งทางการเมือง และต้องมีบทบาทในการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงเป็นบทสรุปที่สาคัญว่านักการเมืองนอกจากจะต้องมี
ฐานคะแนนเสียงจานวนมากพอต่อการชนะการเลือกตั้งแล้ว สิ่งสาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือความสามารถใน
การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
3. หลังเกิดภัย ถือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะนอกจากจะต้อง
เร่งฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่สาคัญยิ่งก็คือการเยียวยาสาหรับประชาชนผู้ประสบภัยทั้งใน
ด้านความเสียหายและสภาพจิตใจให้บรรเทาความเดือดร้อนและความวิตกกังวล ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความ
ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อได้มีการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหายไว้เป็นหลั กฐาน พร้อมทั้งออกหนังสื อรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์ และฟื้น ฟู การจั ดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ผู้ ประสบภัยด้านสุขภาพ
อนามัยและสภาพอนามัย การเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจให้สามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ฟื้นฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
ชุ ม ชน ทั้ ง ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย การฟื้ น ฟู โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานรวมทั้ ง สิ่ ง
สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ ได้เน้นการที่สร้างขวัญกาลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
นั้นมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ดังกรณีที่มีประชาชนบางรายที่เกิดปัญหาในเรื่องของการได้รับเงินชดเชยที่ไม่เป็นธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน หรือในกรณีที่ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาต้องอดทนรับกับปัญหาน้า
ท่วมอยู่เป็นประจาบ่อยครั้งและมีความเสี่ยงในการเผชิญกับอุทกภัยสูง ซึ่งจะต้องให้การช่วยเหลือแก่ผู้
ที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่านั่นเอง อย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้า
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เจ้าพระยาก็เข้าใจและยอมรับกับสภาพน้าท่วมในช่วงฤดูน้าหลาก เนื่องจากมีความผูกพันในการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางสังคมของคนในพื้นที่ที่ ทาให้การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและการจัดการหลังเกิดภัยเป็นไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
เทศบาลตาบลบางกะดี เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสารวจความ
เสียหายบ้านเรือนราษฎรจากคาร้องของประชาชนที่ได้มายื่นขอความช่วยเหลือจากทางราชการอย่าง
รวดเร็ ว ทั้ ง นี้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก องช่ า งเร่ ง ส ารวจสะพานและถนนทุ ก แห่ ง หากพบความเสี ย หายก็ รี บ
ดาเนินการซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ หากความเสียหายมี
มากก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียง หรือศูนย์ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ เขต 1 ปทุมธานี เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป รวมทั้งการรายงาน
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยให้หน่วยงานที่กากับดูแลทราบ
เทศบาลเมืองท่าโขลง เน้นการนาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกาลังคน เครื่องมือของทุกภาคส่วน
เข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ โดยจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาลต่อไป การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว ระบบบริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่
รองรับการอพยพ การรื้อถอนทาลายสิ่งปรักหักพังและซ่อมสิ่งสาธารณูป โภค สาธารณูปการ และ
อาคารบ้านเรื อนของผู้ ประสบภัยเพื่อให้ สามารถประกอบอาชีพต่อไป การสารวจความเสียหายที่
เกิ ด ขึ้ น และจั ด ท าบั ญ ชี ผู้ ป ระสบภั ย รวมทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หาย พร้ อ มทั้ ง ออกหนั ง สื อ รั บ รองให้
ผู้ประสบภัย การประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยแทน
ฉบับเดิมที่ และให้การสงเคราะห์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้รับ
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่ได้มีการประสานงานอยู่เสมอ
เทศบาลนครรังสิต ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการวางระบบป้องกันและการจัดทาโครงสร้าง
พื้นฐานในการป้องกันน้าท่วมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า นอกจากนี้ได้มีการติดตาม
สภาพภูมิอากาศและข้อมูลระดับน้าขององค์กรควบคู่กับการวางโครงสร้างระบบป้องกัน โดยเฉพาะ
ระดับน้าที่ประตูระบายน้าจุฬาลงกรณ์เพื่อรับน้าและป้องกันน้าไม่ให้ไหลเข้ากรุงเทพมหานคร หลังปี
2554 เป็นต้นมาประตูระบายน้าจุฬาลงกรณ์มีความพร้อมที่ จะรองรับน้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการ
ติดตั้งเครื่องสูบขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จานวน 12 เครื่อง ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที จานวน 12 เครื่อง
รวมทั้งหมดสามารถสูบน้า 108 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม./วัน และหากมีระดับน้าใน
ประตูอยู่ที่ประมาณ 2.40 เมตรขึ้นไป หรือหากระดับน้านอกประตูอยู่ประมาณ 3.30 เมตรขึ้นไป
เทศบาลก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ตามแผนการจัดการอุทกภัยที่ได้วางไว้
โดยสรุป แล้ ว การจั ดการหลังเกิดภัยของจะให้ความสาคัญกับการเร่งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่
สิ่งก่อสร้างต่างๆ และเยียวยาประชาชนให้กลับสู่สภาพปกติทั้ งในด้านของความเสียหายในทรัพย์สิน
และสภาพจิ ตใจของประชาชน ส าหรั บ การใช้จ่ายงบประมาณนั้นในช่ว งที่ประสบปัญหาอุทกภัย
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารดาเนิ น การใช้จ่ายงบประมาณจาก 3 แหล่ง ที่สาคัญคือ (1)
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ (2) การใช้จ่ายเงิน
สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
และ (3) ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากเงินงบประมาณขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558

181

กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 ในการป้ องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
อภิปรายผล
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็ นหน่ว ยงานหลั กในการจัดการอุทกภัยพื้น ที่ เนื่อ งจากมี
ความชอบธรรมทั้งในด้านอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และในทางปฏิบัติที่ที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด สอดคล้องกับงานศึกษาของ ธวัชชัย ติงสัญชลี และคณะ (2546) และ สามชาย
ศรีสันต์ และคณะ (2556) พบว่า องค์กรในระดับท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีตามข้อจากัดของ
ทรัพยากร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาหรับน้าท่วม สาหรับแนวทางในการจัดการปัญหาอุกทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ 4 ประการคือ
1. การจัดการปัญหาอุทกภัยนั้นต้องถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดการสาธารณะภัยในพื้นที่ ดังนั้นหน่วยงานจากภายนอกที่จะเข้าไปส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวิถีการดารงชีวิตเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับการวิจัยของ ธวัชชัย ติงสัญชลี และคณะ (2546) สามชาย ศรีสันต์ และคณะ (2556)
และ ไททัศน์ มาลา และคณะ (2556ข) ที่อธิบายว่า ในการจัดการปัญหาอุทกภัยหรือสาธารณภัยต่างๆ
ในพื้นที่นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามีบทบาทที่สาคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการและ
ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
และเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
2. การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการจัดการ
ปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีบทบาทใน
การป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภั ยในพื้นที่ ตามที่สานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNISDR (2010) อธิบายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานหลักใน
การประสานงานและการสนั บ สนุนให้ เกิดความร่ว มมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกเพื่อการวางแผนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ
3. การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นควรใช้โ อกาสจากการท า
ประชาคมอย่างแท้จริงในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับ การจั ดการปัญหาอุทกภัย ในพื้น ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึง
ปลายทาง สอดคล้องกับ เสรี ศุภราทิตย์ (2554) ได้เสนอว่า การจัดองค์กรในการจัดการอุทกภัยนั้น
ควรพิจารณาถึงการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติงานจากระดับชาติไปจนถึงระดับชุมชน
4. การบริหารแบบมืออาชีพ กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะต้องมีความชอบธรรม
ทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มี
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ความรู้ความสามารถในการบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ปัญหาอุทกภัยและสาธารณภัย
ต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นความท้าทายต่อความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในการที่
จะสร้ า งความเป็ น มือ อาชีพในเชิงกลไกสถาบันส าหรับการจัดการอุทกภั ยในพื้น ที่ สอดคล้ องกั บ
UNISDR (2010) ที่อธิบายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในเชิงสถาบัน
สาหรับ การดาเนินการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่ในระยะยาว หรือแม้แต่การวางแผนการ
พัฒนาในด้านของการควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน อันถือเป็นหลักการสาคัญสาหรับการจัดการ
สาธารณภัยว่าเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
ดังนั้นความสามารถในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ ย่อมเป็นบทเรียนสาหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่
ตาแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นว่า นอกจากจะต้องได้รับความไว้วางใจจากเสียงส่วนใหญ่ของ
ประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ งแล้วนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ท้องถิ่นแบบมืออาชีพ จะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการวางแผนเตรียมการจัดการสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ
ทั้งในด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมรับมือ ความพร้อมสาหรับการจัดการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการจัดการหลังจากภัยสิ้นสุดลง
ข้อเสนอแนะ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณะภัยในพื้นที่
เนื่องจากมีความชอบธรรมทั้งในด้านโครงสร้างอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด และในทางปฏิบัติที่
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องเร่ งผ่อนถ่ายอานาจในการตัดสินใจและการ
บริหารจัดการในด้านสาธารณภัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเร่งการถ่ายโอนอานาจหน้าที่ วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น งบประมาณ อานาจในการบริหารจัดการแหล่งน้า ประตูระบายน้า และ
สนับสนุนให้บุคคลากรของท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการสาธารณภัย เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
2. การลดความเสี่ ย งจากอุทกภัยถือเป็นปัจจัยที่มี ความส าคัญ อย่างมากในการจัดการ
อุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ โดยจะต้องทาการสารวจ
พื้นที่เสี่ยงหรือจุดที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดอุทกภัยในชุมชน เพื่อใช้สาหรับข้อมูลในการจัดลาดับ
ความสาคัญในการดาเนินงานและเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนเกิด
การปรับตัวในวิถีการดารงชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่กับน้าทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่
สามารถทนน้าได้อย่างกรณีของการปลูกปาล์มน้ามันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ การก่อสร้าง
และปรับปรุงคลองระบายน้าและบ่อพักน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า การสร้างเครื่องมือ
วัดระดับน้าโดยชุมชน การที่ชาวบ้านบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาได้ทาการซ่อมแซมและยก
พื้นบ้านให้สูงขึ้นในพื้นที่เทศบาลตาบลบางกะดีและองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ ตลอดจนการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
3. การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นควรใช้โ อกาสจากการท า
ประชาคมอย่างแท้จริงในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับ การจั ดการปัญหาอุทกภัย ในพื้น ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน
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องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึง
ปลายทาง กล่าวคือ ตั้งแต่การทาประชาคมจนถึงการจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วม การบรรจุแผน
แม่บทชุมชนบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น การจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของท้องถิ่น การจัดการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตลอดจนการร่วมตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องมีทัศนคติต่อการจัดการปัญหาอุทกภัย
และสาธารณะภัยต่าง ๆ ว่าจะต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกันทั้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่
4. การบริ หารแบบมืออาชีพ มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการอุทกภัย
ผู้บริหารท้องถิ่นถือเป็นผู้ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นาในการ
นาองค์ก รและสร้ างความร่ วมมือจากภาคประชาชนในการจัดการปัญหาอุทกภัย การสร้างความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเพื่อลดความเป็นทางการขององค์กรและให้สามารถนาพาองค์กรให้รอด
พ้นจากอุทกภัยหรือลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
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