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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานการจัดการภัยแล้ง 
ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พื้นที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร (documentary data) และข้อมูลการสัมภาษณ์ (interview) จาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
และประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี รวมถึงเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารช้ันต้น (primary 
sources) เช่น นโยบายของรัฐบาล ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ  นโยบายระดับจังหวัด อ าเภอ 
ประกาศ ค าสั่ ง ข้อก าหนด รวมถึงเอกสารของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ เอกสารช้ันรอง 
(secondary sources) เช่น งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
งานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลได้ด าเนินการเตรี ยมมาตรการรองรับภัยแล้ง 
ตั้งแต่การป้องกันการเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องด าเนินการ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลกระจายอ านาจในการจัดการภัยแล้งให้แก่จังหวัดและอ าเภอ ด าเนินการวางแผน 
ประสานงาน สั่งการ รวมถึงควบคุมดูแลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วและ
หมู่บ้านห้วยแก้วด าเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กระบวนการจัดการเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้ง การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งได้จัดท าข้ึนเป็นประจ าทุกปี การด าเนิน 
การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อบูรณาการการวางแผน 
เครื่องมือ เครื่องจักร ก าลังพลในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยด้านการเกษตรและด้านการ
อุปโภคบริโภค การด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณ
น้ าต้นทุนที่มีอยู่ การวางแผนการจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตรและกิจกรรมทุกกิจกรรม การช้ีแจง/
ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับประชาชนในการจัดการภัยแล้ง การส่งเสริมการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง การส ารวจตรวจสอบแหล่งน้ าธรรมชาติภาชนะเก็บกักน้ า บ่อน้ าต้ืน บ่อบาดาล และถังน้ ากลาง

                                                             
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยแล้ง 
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ประจ าหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ หากเกิดช ารุดเสียหายให้ท าการซ่อมแซม  การประชุมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดหาแหล่งน้ าต้นทุน อาทิ กรมชลประทาน หน่วยทหาร มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ตลอดจนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าในอนาคต เช่น ธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นต้น  

ค าส าคัญ : กระบวนการการจัดการ, ภัยแล้ง 

บทน า 
ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงกับการด ารงชีวิตของประชาชน ทั้งภาค

การเกษตรและแหล่งน้ า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน้ า 
พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อ
การเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจคือ 
สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เช่น ราคาที่ดิน
ลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พลงังาน อตุสาหกรรมขนสง่ 
เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน้ า เกิดโรคกับสัตว์ สูญเสีย
ความหลากหลายพันธ์ุ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยาท าให้ระดับและปริมาณน้ าลดลง พื้นที่ชุ่มน้ า
ลดลง ความเค็มของน้ าเปลี่ยนแปลง ระดับน้ าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลง เกิดการกัด
เซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ เป็นต้น และด้านสังคม คือ
เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ าและการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง 
การเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่เนื่องจากฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝนเป็นระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ตั้ งแต่
กรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างคือ ภาคเหนือต่อภาคกลางทั้งหมด 
ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดังนั้น 
ภัยแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจาก
ครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นล าดับ จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี และช่วงที่สองเป็นช่วงกลางฤดูฝน 
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดข้ึน ภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดข้ึน
เฉพาะท้องถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศนอกจาก
พื้นที่ดังกล่าวแล้วยังมีพื้นที่อื่น ๆ  ที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าอีก (กรมอุตนุิยมวิทยา. ม.ป.ป.) 

รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง  ตั้งแต่การ
ป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบ
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562) ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขแก้ปัญหาภัยแล้ง จึงก าหนดมาตรการช่วยเหลือส าหรับผู้ประสบภัยแล้ง 
โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการท างานร่วมกัน โดยให้พิจารณาช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความ
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เดือนร้อนตามล าดับเร่งด่วน ตามยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ าที่มุ่งเน้นในการพัฒนากลไกและเครื่องมอื
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อจัดหาน้ าต้นทุน รวมถึงการ
พัฒนา ติดตั้ง ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ สามารถก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2563) 

จังหวัดพิจิตรอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 4,531.013 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ ายม และแม่น้ า
น่านไหลผ่าน แม่น้ าทั้ง 2 สาย ไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ 
โดยมีแม่น้ าพิจิตร (แม่น้ าน่านเดิม) อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น้ าน่านที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร 
มีระยะทาง 97 กิโลเมตร และความยาวของแม่น้ ายมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรมีระยะประมาณ 128 
กิโลเมตร อย่างไรก็ตามจังหวัดพิจิตรก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงบาง ท าให้ไม่มีน้ า
ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีสถิติสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิจิตรย้อนหลัง 4 ปี (2559 – 2562) 
พบว่า ในปี 2559 มีการประกาศเขตภัยพิบัติฯ จ านวน 3 อ าเภอ 14 ต าบล 140 หมู่บ้าน 5,358 ครัวเรือน 
พื้นที่การเกษตร 14,034 ไร่ งบประมาณไม่ได้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ในปี 2560 และ 2561 ไม่มี
การประกาศเขตภัยพิบัติฯ และในปี 2562 มีการประกาศเขตภัยพิบัติฯ จ านวน 1 อ าเภอ 4 ต าบล 17 
หมู่บ้าน 79 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 200.75 ไร่ งบประมาณใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ จ านวน 
339,267.50 บาท (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร, 2562) 

พื้นที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 
นอกจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ เป็นต้น และอาชีพรองหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
บางส่วนมีการแปรรูปอาหาร ทอผ้า และเคลื่อนย้ายแรงงานไปหางานท านอกพื้นที่  ประกอบกับเกิด
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก สภาพภูมิอากาศมีความร้อนสูง และฝนทิ้งช่วง เป็น
ระยะเวลายาวนากกว่าปกติ ปริมาณน้ าฝนน้อย ส่งผลให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ า มีความเสียหายต่อ
กิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลติทีไ่ดม้ี
คุณภาพต่ ารวมถึงปริมาณลดลง เป็นต้น ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลห้วยแก้วได้รับความเดือน
ร้อน มีน้ าไม่เพียงพอและปริมาณน้ าไม่สมดุลกับจ านวนแหล่งน้ าบนดิน ได้แก่ คลอง เหมือง บึงคูณ 
และแหล่งน้ าใต้ดิน ได้แก่ บ่อบาดาลส่วนตัว บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าตื้นหรือบ่อตอก เป็นต้น 
รวมถึงการประปาในหมู่บ้านห้วยแก้ว (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว, ม.ป.ป) อย่างไรก็ตาม 
หมู่บ้านห้วยแก้วและองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด มีบทบาท ภารกิจในการบริหารจัดการภัยพิบัติในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือ มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
กระบวนการจัดการภัยแล้ง สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พื้นที่ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการภัย
แล้งในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่  
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วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พื้นที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พื้นที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พื้นที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ใช้การวิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research)

ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร (documentary data) และข้อมูลการสัมภาษณ์ (interview) จากผู้ให้
ข้อมูลหลัก (key informants) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี ประกอบด้วย จ านวน 6 คน ได้แก่ ก านันต าบลห้วยแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
บ้านห้วยแก้ว และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  

ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารช้ันต้น (primary sources) เช่น นโยบาย
ของรัฐบาล ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับจังหวัด อ าเภอ ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด 
รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และเอกสารช้ันรอง (secondary sources) เช่น งานเขียน 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การน าการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็นการ
ร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือ
ค าพิพากษาของศาลสูงสุด หรือศาลฎีกา ซึ่งตามอุดมคติแล้วการตัดสินใจนโยบาย คือ การบ่งช้ีปัญหา 
การก าหนดวัตถุประสงค์ และการก าหนดโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Mazmanian 
and Sabatier, อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ, 2562, หน้า 9) กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ข้ันตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับแรก 
เป็นระดับมหภาค ได้แก่ การแปลงนโยบายออกเป็นมาในรูปของแผนงานหรือโครงการ หรือออกมาใน
รูปของแนวทางปฏิบัติ แล้วแต่กรณี ตลอดจนการท าให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแผนงาน 
โครงการ แนวทางหรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป ระดับที่สอง เป็นระดับจุลภาค 
คือการน านโยบายไปปฏิบัติ แบ่งย่อยออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก ข้ันตอนแรก คือ ข้ันตอนการระดมพลัง 
เป็นข้ันตอนที่หน่วยงานท้องถ่ินจะต้องด าเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบายและ
การแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท้องถ่ิน ข้ันตอนที่สอง เป็นข้ันการปฏิบัติซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง 
ข้ันตอนที่สาม ได้แก่ ข้ันการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการแสวงหา
วิธีการที่จะท าให้นโยบายน้ันถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ 
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้ันตอนนี้เป็นการหาทางท าให้นโยบายนั้นได้รับการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ (วรเดช จันทรศร, อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 123 - 124) 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการบริหารประกอบด้วย ประกอบด้วย 1.การวางแผน (Planning) 
ผู้บริหารต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไร ก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวขององค์การ
และการวางแผน 2.การจัดองค์การ (Organizing) ผู้บริหารต้องตัดสินใจเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.การบริหารบุคคล 
(Staffing) การบริหารบุคคลเกี่ยวข้องกับการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 4.การสั่งการ 
(Directing) ผู ้บริหารออกค าสั ่งชี้แนะผู ้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 5.การประสานงาน 
(Coordinating) การปฏิบัติงานของสมาชิกขององค์การต้องมีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 6.การท ารายงาน (Reporting) รายงานผล
การปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารด้วย 
7.การงบประมาณ (Budgeting) เป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินจ านวนหนึ่ง 
เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นแนวทางของการควบคุมด้วย (Luther Gulick, อ้างถึงใน 
ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 25-26)  

3. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดให้ประชาชนเข้าไป
ร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถ่ิน เพื่อผลประโยชน์
ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการท างานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ (อรทัย ก๊กผล, 2552, 
หน้า 17-19) คือ (1) การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท า
ให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ (2) กระบวนการมี
ส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วม (3) การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพอิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือ
จัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นแรก กระบวนการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
จากสภาพปัญหาภัยแล้งและสภาวะอากาศที่มีความร้อนสูง ประกอบกับมีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่าปกติ ท าให้ในพื้นที่ต าบลห้วยแก้วขาดแคลนน้ า ปริมาณน้ าไม่สมดุลกับจ านวนแหล่งน้ า
บนดิน ได้แก่ คลอง เหมือง จ านวน 32 แห่ง บึงคูณ จ านวน 1 แห่ง และแหล่งน้ าใต้ดิน ได้แก่ บ่อบาดาล
ส่วนตัว จ านวน 3 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ จ านวน 22 บ่อ บ่อน้ าตื้นหรือบ่อตอก จ านวน 115 บ่อ 
เป็นต้น รวมถึงระบบประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง ซึ่งส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดิน
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ขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ ารวมถึงปริมาณลดลง 
เป็นต้น รวมถึงประชาชนได้รับความเดือนร้อน มีน้ าไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินชีวิต  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วไดร้ับนโยบายการจัดการภัยแล้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
มาด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อเตรียมการรองรับภัยแล้งในพื้นที่ โดยการจัดท าการวางแผน
ป้องกันภัยแล้ง ซึ่งได้จัดท าข้ึนเป็นประจ าทุกปี มีข้ันตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 
แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี ้(เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว, สัมภาษณ์, 2563) 

ขั้นตอนแรก เป็นการด าเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง 
1. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประกอบด้วย 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านันต าบลห้วยแก้ว ผู้ใหญ่บ้านต าบลห้วยแก้วทุกหมู่บ้าน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกคน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัด 
เป็นกรรมการ/เลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งมีอ านาจมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทาง แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในระดับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ านวยการ ปฏิบัติการ เป็นหน่วยเผชิญเหตุ และควบคุมการจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุตามความเสี่ยงภัยในพื้นที่และจัดท ากิจกรรมแผนโครงการ 
บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

2. ด้านน้ าเพื่อการเกษตร โดยการส ารวจและจัดท าทะเบียนเกษตรกรและจัดท าแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนที่มีอยู่ วางแผนการจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร
และกิจกรรมทุกกิจกรรมในพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน และช้ีแจงท าความเข้าใจกับ
ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  

3. ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมก าลังคน ส ารวจวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รถบรรทุก เครื่องสูบน้ า ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้
พร้อมสามารถใช้งานได้ทันที ส ารวจตรวจสอบแหล่งน้ าธรรมชาติภาชนะเก็บกักน้ า บ่อน้ าต้ืน บ่อบาดาล 
และถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ หากเกิดช ารุดเสียหายให้ท าการซ่อมแซม 
โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอสนับสนุนด้านงบประมาณ และเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
เพื่อให้ทันใช้การได้ก่อนฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยจัดท าบัญชีแหล่งน้ าแยกเป็นรายหมู่บ้าน และจัดท าค่า
พิกัดจุดต้ังภาชนะกักเก็บน้ า เพื่อสะดวกต่อการก าหนดจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย เตรียมการจัดสร้าง
ท านบด้วยกระสอบทรายหรือวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อปิดกั้นล าน้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ใน
ฤดูแล้ง ก่อนปริมาณน้ าจะหมดหรือไหลไปที่อื่น เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ าสะอาด
ส าหรับบริการประชาชน ตรวจสอบ และวางแผนจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเตมิ พรอ้มก าหนดมาตรการรองรบั
เพื่อให้น้ าเพียงพอส าหรับใช้สอยได้ตลอดช่วง ฤดูแล้ง เตรียมแผนแจกจ่ายน้ าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 
ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะ
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เก็บกักน้ าและใช้น้ า เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งท าความเข้าใจ
และแนะน าให้เกษตรกร ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยหรือพืชฤดูแล้ง ตลอดจนบริหารน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในลักษณะของประชาคมตามที่มีการตั้งไว้แล้ว ดูแลรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ คู คลอง หนอง บึง และ
ภาชนะเก็บกักน้ าอื่น ๆ เพื่อให้มีน้ าอุปโภคบริโภค ในตลอดฤดูแล้ง และด าเนินการขุดลอก คู คลอง 
แหล่งน้ าธารณะ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าในหมู่บ้านและชุมชนได้มากข้ึน  

4. ด้านการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ า รถยนต์บรรทุกน้ า 
เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นและเพื่อ
แจกจ่ายน้ าอุปโภคบริโภค สนับสนุนการสูบน้ าในการเกษตร และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนด  

ขั้นตอนท่ีสอง การด าเนินงานเมื่อเกิดสถานการณ์ (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว, ม.ป.ป.) 
1. การด าเนินการแจกจ่ายน้ าอุปโภค ให้แก่ราษฎร รวมถึงการสบูน้ าจากแหลง่น้ าเข้าสูล่ าคลอง

ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามแผนฯ ที่ได้จัดเตรียมไว้  
2. การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อประเมินและติดตาม 

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูแล้ง ก าหนดแผนฯ รวมทั้งปรับแผนฯ ตามความจ าเป็ นต่อ
สถานการณ์ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การรายงานและพิจารณาความเสียหายที่เกิดข้ึน เพื่อให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ภัยพิภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

4. การสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพระยะสั้น โดยการจ้างแรงงานในหมู่บ้าน/ชุมชนในโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และป้องกันปัญหาการอพยพเข้ามาหางานในเมือง  

5. การสร้างความเข้าใจในความห่วงใยต่อปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ช้ีแจง 
ความเข้าใจกับราษฎรถึงความห่วงใยของรัฐบาลในปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จากสถานการณ์
ภัยแล้งที่เกิดข้ึน โดยรัฐบาลได้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุกก่อนที่ประชาชนจะประสบความ
เดือดร้อนรวมทั้ง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือกรณีพื้นที่ด้านการเกษตรได้รับความเสียหาย เช่น 
พื้นที่นาข้าว รวมถึงการช่วยเหลือพืชอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ความเสียหายที่แท้จริง  

ขั้นตอนท่ีสาม การด าเนินงานภายหลังสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้ง 
1. การสรุปความเสียหายและผลการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎร ในช่วงสถานการณ์ 

ความแห้งแล้งให้อ าเภอและจังหวัดทราบ  
2. การน าปัญหาและความต้องการของราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย เนื่องจาก

สถานการณ์ความแห้งแล้ง รายงานหน่วยเหนือและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการช่วยเหลือ  

3. การรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และผลการด าเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน
ในปีต่อไป  
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ส าหรับการด าเนินการจัดการการภัยแล้งต าบลห้วยแก้ว โดยการด าเนินการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา พื้นที่หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยแก้ว ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 รายละเอียดดังนี ้

1. การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ านวน 
2,648,600 บาท ดังตาราง 1 

ตาราง 1 การด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โครงการ 2561 (บาท) 

ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 2,648,600 

ที่มา. จาก แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 (หน้า 51) โดย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพจิิตร  

 2. การด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งด าเนินโครงการทั้งหมดจ านวน 6 โครงการ 
โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เช่น ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้างฝายนาง
ประทุม กองทรัพย์ จ านวน 700,000 บาท ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณจุดบึงคูณ-คลองห้วยน้ าสาด 
จ านวน 500,000 บาท ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพ้อมประตูเปิดปิดน้ าบริเวณจุดทางข้างบึงคูณ 
100,000 บาท ขุดลอกคลองสายหนองตาอู๋ 200,000 บาท ซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดน้ าบริเวณ
ฝายยายทุม 200,000 บาท และซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดน้ าบริเวณบึงคูณ (ศาลเจ้าพ่อ) รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งหมด 1,900,000 บาท และสามารถแสดงจ านานร้อยละของโครงการดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิท่ี 1 การด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 ที่มา. จาก แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพจิิตร  

37% 

26% 
5% 

10% 

11% 
11% 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสายข้างฝายนางปทุม กองทรัพย์  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณจุดบึงคูณ – คลองห้วยน้ าสาด  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิดเปิดน้ าบริเวณจุดทางข้ามบึงคูณ  

ขุดลอกลองสายหนองตาอู๋  

ซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดน้ าบริเวณฝ่ายยายทุม  

ซ่อมแซมบานประตู ปิดเปิดน้ าบริเวณบึงคูณ(ศาลเจ้าพ่อ)  
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3. การด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งด าเนินโครงการจ านวน 8 โครงการ โดยใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เช่น ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณห้วยตากลม 
จ านวน 380,000 บาท ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณทางข้ามเอเชีย -คลองห้วยน้ าสาด จ านวน 
2,500,000 บาท ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิดปิดน้ าสายบ้านนายฤทธ์ิ ศรีสว่าง 150,000 บาท 
ขุดลอกเหมืองสายนานายไล้ ลงคลองหน้าบ้านนายก้าน กองสินแก้ว พร้อมประตูเ ปิดน้ า จ านวน 
1,000,000 บาท ขุดลอกคลองสายหนองตาอู๋ จ านวน 200,000 บาท ขยายเขตประปาถึงบริเวณกลุ่ม
บ้านนาเขียว จ านวน 200,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดน้ าบริเวณนานางแอ จ านวน 
200,000 บาท และขุดลอกเหมืองจากนานายจรัญ ทองดี ถึงนานายม่วย แสงภักดิ์ จ านวน 200,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 4,830,000 บาท และสามารถแสดงจ านวนร้อยละของโครงการดังแผนภูมิที่ 2 

แผนภูมิท่ี 2 การด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 ที่มา. จาก แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพจิิตร  

 
4. การด าเนินการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ด าเนินวางแผน

โครงการจ านวน 4 โครงการ (ตาราง 2) เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริการส่วนต าบล
ห้วยแก้ว โดยการวางแผนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ จังหวัดพิจิตร 
อ าเภอบึงนาราง กรมชลประทาน หน่วยงานทหาร มูลนิธิอุทกพัฒน์ เป็นต้น  

 

8% 

52% 
3% 

21% 

4% 
4% 

4% 4% 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณห้วยตากลม  
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณทางข้ามเอเชีย – คลองห้วยน้ าสาด 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิดเปิดน้ า สายบ้านนายฤทธ์ิ ศรีสว่าง  
ขุดลอกเหมืองสายนานายไล้ ลงลองหน้าบ้านนายก้าน กองสินแก้ว พร้อมประตูเปิดน้ า  
ขุดลอกลองสายหนองตาอู๋  
ขยายเขตประปาถึงบริเวณกลุ่มบ้านนาเขียว  
ปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด เปิดน้ า บริเวณนานางแอ  
ขุดลอกเหมืองจากนานายจรัญ ทองดี ถึงนานายม่วย แสงภักดิ์   
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ตาราง 2 โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ี โครงการ งบประมาณปี 2563 (บาท)  ร้อยละ 
1. ขุดลอกบงึคูณ  90,260,000 90.50 
2 ขุดลอกคลองสายห้วยตากลม 

หมู่ 5 – หมู่ 2 ต าบลห้วยแก้ว 
6,480,000 

6.50 
3 ขุดลอกคลองท าเป็นอ่างเกบ็น้ า

แก้มลิงในคลองห้วยแก้ว  
1,500,000 

1.50 
4 เสริมคันคลอง  1,500,000 1.50 

รวม 99,740,000 100 

ที่มา. จาก แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบงึนาราง 
จังหวัดพจิิตร  
หมายเหต:ุ ประมาณการงบประมาณใช้ในการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการที่ เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ โครงการขุดลอกบึงคูณ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า 
ซึ่งไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3 (ทบ.3) และมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
จ านวน 8,340,300 ล้านบาท (ประกาศกองทัพภาคที่ 3) พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมเตรียมการ
ด าเนินโครงการ มีหน่วยงานราชการระหว่าง ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการน้ าและฟื้นฟูป่าต้นน้ าพื้นที่
ภาคเหนือ (ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3) และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อ าเภอ
บึงนารางและต าบลห้วยแก้ว ด าเนินการก าหนดลงพื้นที่ส ารวจโครงการขุดลอกบึงคูณ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าและภัยแล้งของราษฎร (ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3, 
2562) เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพื้นที่ท าการเกษตร
เสียหายเป็นจ านวนมาก แหล่งกักเก็บน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร จึงท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมอีก ทั้งในช่วงฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอส าหรับท าการเกษตรจึงมคีวาม
จ าเป็นเร่งด่วนซึ่งต้องรีบด าเนินการแก้ไข หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อเกษตรต าบลห้วยแก้ว
เป็นอย่างยิ่ง เพราะประชาชนในต าบลห้วยแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งการด าเนิน
โครงการขุดลอกบึงคูณมีราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 1,000 ครัวเรือน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาน้ า
เพื่อการเกษตรกรรมและปัญหาภัยแล้ง  

ส าหรับโครงการขุดลอกคลองสายห้วยตากลม หมู่ 5 – หมู่ 2 ต าบลห้วยแก้ว ขุดลอกคลอง
ท าเป็นอ่างเก็บน้ าแก้มลิงในคลองห้วยแก้ว และเสริมคันคลอง ซึ่งหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้วขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินโครงการตามตาราง 2 และ
การด าเนินการแก้ไขเฉพาะในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ในเบื้องต้น เช่น การด าเนินก าจัดวัชพืช 
สิ่งกีดขวางล าคลองสาธารณะ โดยการใช้รถแม็คโครขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, สัมภาษณ์, 2563)  
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561-2563 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายเพื่อการ
ก่อสร้าง การปรับปรุง และการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ จ านวน 2,648,600 ล้านบาท ขยายเขตประปา จ านวน 200,000 บาท 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จ านวน 4,330,000 ล้านบาท การขุดลอกคลอง จ านวน 400,000 บาท ขุดลอก
เหมือง 1,200,000 ล้านบาท ซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดน้ า จ านวน 600,000 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวนทั้งหมด 9,378,600 ล้านบาท ทั้งนี้หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว มีจ านวนประชากร 1,132 คน 
แบ่งเป็นชาย 534 คน หญิง 598 คน (กรมการปกครอง, 2562) และมีพื้นที่ทั้งหมด 8,853 ไร่ 
แบ่งเป็น การเกษตร 5,106 ไร่ ที่อยู่อาศัย 400 ไร่ ที่สาธารณะ 3,347 ไร่ (องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว, ม.ป.ป.)  

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณในปี 2561-2563 จ านวน 9,378,900 ล้านบาท 
(แผนภูมิที่ 3) กับประชาชนพื้นที่บ้านห้วยแก้ว จ านวน 1,132 คน และพื้นที่ทั้งหมด จ านวน 8,853 ไร่ 
เห็นว่า การบริหารจัดการภัยแล้งพื้นที่บ้านห้วยแก้ว ไม่สามารถตอบสนองตรงตามเป้าหมายในการ
จัดการภัยแล้งในระยะยาวได้ แต่เป็นการด าเนินงานด้านการปรับปรุง การบ ารุงโครงสร้างพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เท่านั้น และมคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จังหวัดพิจิตร ด้านที่สองการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดจนใน
การจัดการภัยแล้ง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเข้าไปร่วมการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบายการ
วางแผน กระบวนการบริหาร และตัดสินใจของท้องถ่ิน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
อย่างแท้จริง ส าหรับแผนในการระยะยาว (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว, สัมภาษณ์, 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินวางแผนโครงการธนาคารน้ าใต้ดินในอนาคตต่อไป 

แผนภูมิท่ี 3 สรุปการด าเนินโครงการภายใต้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

 
ที่มา. จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โดย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
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ทั้งนี้ การแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบายและการจัดการภัยแล้ง 
โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ มี 7 ปัจจัย ดังนี้ (1) ภาวะผู้น าและ
ความสามารถของผู้น า พบว่าผู้บริหารหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ให้ความสนใจ
กับการจัดการภัยแล้งและต้องการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวต่อไป (2) แหล่งที่มาของนโยบาย ถือ
ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการ (3) ความชัดเจนของนโยบาย เป็นไปตามการ
ด าเนินงานให้ทันกับสถานการณ์ภัยแล้ง (4) การสนับสนุนนโยบายได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ในการจัดการภัยแล้ง รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาคหน่วยงานอื่น (5) ความซับซ้อนในการบริหารงาน พบว่ามีจ านวนหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
จ านวนหลายหน่วยงาน อาทิ จังหวัด อ าเภอ กรมชลประทาน หน่วนงานทหาร ฯลฯ ท าให้
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีความซับซ้อมมากขึ้น (6) สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ พบว่าไม่มีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติ เช่น การให้เงินรางวัล การเลื่อนข้ัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายเหมือนงานประจ าเท่านั้น (7) การจัดสรรทรัพยากรพบว่าด้านงบประมาณและบุคลากรมี
จ ากัด แต่ได้บริหารจัดการแก้ไขเพื่อให้เพียงพอในการด าเนินการจัดการภัยแล้งในโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นที่สอง ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว มีดังนี ้ 

1. แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
ส่งผลท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริญเติบโต พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน 
เป็นต้น รวมถึงปริมาณน้ าไม่สมดุลกับจ านวนแหล่งน้ าบนดิน ได้แก่ คลอง เหมือง บึงคูณ และแหล่งน้ า
ใต้ดิน ได้แก่ บ่อบาดาลส่วนตัว บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าตื้นหรือบ่อตอก เป็นต้น ตลอดจนระบบ
ประปาในหมู่บ้านห้วยแก้ว 

2. ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการภัยแล้ง ปัญหานี้เป็น
ปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว มีงบประมาณจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
เช่น โครงการขุดลอกบึงคูณ โครงการขุดลอกคลองสายห้วยตากลม หมู่ 5 – หมู่ 2 ขุดลอกคลองท า
เป็นอ่างเก็บน้ าแก้มลิงในคลองห้วยแก้ว เป็นต้น จึงต้องด าเนินขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ
ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกับ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เครื่องสูบน้ า รถยนต์บรรทุกน้ า รถแม็คโคร เป็นต้น เพราะต าบลห้วยแก้ว มี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการภัยแล้งในเบื้องต้น เช่น รถแม็คโคร จ านวน 1 คัน และรถเทเลอร์ จ านวน 1 คัน 
ไม่เพียงพอส าหรับด าเนินการและไม่สามารถด าเนินการการจัดการภัยแล้งในพื้นที่ขนาด 8,853 ไร่ 
ได้อย่างทั่วถึง (ก านันต าบลห้วยแก้ว, สัมภาษณ์, 2563) 

3. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร 
จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะ
เป็นผู้ดูแลรักษา รวมถึงร่วมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาที่ท างานร่วมกัน ประชาชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจ
ดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุม การประชาคม สร้าง
การรับรู้ ร่วมกันวางแผนเพราะปลูกพืชในฤดูแล้ง รวมถึงประชาสัมพันธ์ เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง แต่ขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยแก้ว ท าให้การจัดการภัยแล้งใน
พื้นที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และไม่ตอบสนองต่อนโยบายการจัดการภัยแล้งของรัฐบาลได้ 

ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ 1. 
ปัญหาทางด้านสมรรถนะ เป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยย่อยต่าง ๆ หลายปัจจัย นับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านบุคลากร 
ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิชาการ 
หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนโยบายนั้น 2. ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยส่วนหนึ่ง
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผล
การปฏิบัติของนโยบายแผนงานหรือโครงการ ปัญหาในด้านการควบคุมจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่
กับความสามารถของหน่วยที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบาย ความชัดเจนของกิจกรรม แผนงาน และ
โครงการที่ถูกแปลงมาจากนโยบาย ความสามารถในการก าหนดภารกิจ ตลอดจนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานรวมหรือสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการ 3. ปัญหา
ของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีสูงข้ึนเป็นอย่างมาก ถ้าสมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติไม่ให้
ความร่วมมือหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากนโยบายน้ัน 4. ปัญหาในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติกับองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัยย่อยๆ หลายๆ 
ประการนับตั้งแต่ ลักษณะของการติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ควบคุม
นโยบายดังกล่าว ระดับความจ าเป็นที่หน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือ พึ่งพา หรือท าความ
ตกลงกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ และระดับของความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยจะสามารถ
ท างานร่วมกันได้ 5. ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลที่ส าคัญ
เป็นปัญหาหลักอีกด้านหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติปัญหาดังกล่าว อาจลุกลามส่งผลไปถึงความ
ล้มเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได้ถ้าองค์การหรือบุคคลส าคัญ ซึ่งได้แก่ กลุ่มอิทธิพล กลุ่ม
ผลประโยชน์ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน อาทิไม่ให้ความสนับสนุนทั้งในแง่
ของทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรคในแง่ของการต่อต้าน เตะถ่วงหรือ
คัดค้านนโยบายนั้น ๆ (วรเดช จันทรศร, อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 125 – 126) 

ประเด็นท่ีสาม แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการภัยแล้งของหมู่บ้านและองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  
 ด้านการเกษตร ส ารวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ

รับมือ อาทิ การจัดท าแผนส ารองน้ า การหาแหล่งน้ าส ารอง/แหล่งน้ าต้นทุน สร้างแหล่งน้ าใต้ดิน เช่น 
บ่อบาดาล และแหล่งน้ าบนดิน เช่น อ่างเก็บน้ า บ่อแก้มลิง ฝายชะลอน้ า เพื่อกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
หรือช่วงฤดูกาล การพัฒนาพื้นที่รับน้ า (แก้มลิง) ช่ัวคราวที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ าถาวร 
พร้อมทั้งก าหนดแผนเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง การรณรงค์ให้งดการท านาปรัง การปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
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จัดท าโครงการต่าง ๆ ในการจัดการภัยแล้ง เช่น โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขุดลอกเหมือง 
ขุดลอกคลอง ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเปิดปิดน้ า เป็นต้น ตลอดจนการจัดตั้งธนาคารน้ าใต้ดินใน
อนาคต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว, สัมภาษณ์, 2563) เพื่อการควบคุมคุณภาพน้ าที่
กักเก็บให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัยเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์  

 ด้านการอุปโภคบริโภค โดยมีเตรียมแผนรองรับ ทั้งการเติมน้ าดิบสู่ระบบการผลิต การลด
ก าลังการผลิต หรือสลับวันในการผลิต และน ารถบรรทุกน้ าประปาไปส่งภาชนะรองรับน้ ากลางของ
หมู่บ้าน พร้อมทั้งมีเตรียมขยายเขตระบบประปา การต่อท่อล าเลียงน้ าประปา สร้างถังเก็บน้ า เป็นต้น 

2. การด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับด าเนินโครงที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว และขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ อาทิ กองทัพภาคที่ 3 
(ทบ.3) มูลนิธิอุทกพัฒน ์กรมชลประทาน จังหวัดพิจิตร อ าเภอบึงนาราง เป็นต้น 

3. การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ า โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และทราบถึงมาตรการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ รวมถึงเชิญชวนประชาชนจิต
อาสาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง/ซ่อมแชมแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็ก เพื่อเป็นการปลุก
จิตส านึกให้ประชาชนใช้น้ าอย่างประหยัด และรู้คุณค่า ตลอดจนจัดให้มีการประชุม/ประชาคม 
ช้ีแจง ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องภัยแล้ง เช่น การงดท านาปรัง การปลูกพืชใช้น้ าน้อย เป็นต้น 

ทั้งนี้หมู่บ้านห้วยแก้วและองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว มีแนวทางที่จัดเตรียมการ
วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทาง แผนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในระดับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ านวยการ ปฏิบัติการ เป็นหน่วยเผชิญเหตุและ
ควบคุมการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการทุกกระบวนการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ความส าเร็จ
หรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นมี
ความส าคัญมากที่สุด ที่จะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอ
บึงนาราง ส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยรวมกัน คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนในพื้นที่ทุกคน องค์การต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการ
ตามแผนต่าง ๆ เช่นแผนตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนป้องกันภัยแล้ง และมีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน าในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเน้นให้ประชาชนมีความตื่นตัว ตระหนักถึง
ผลกระทบที่ตามมาของภัยแล้ง บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการด ารงชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และให้ภาครัฐมีบทบาทในด้านการ
สนับสนุนงบประมาณมาด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหาภัยแล้ง  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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