
• สาระสําคัญของโครงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจฯ ปงบประมาณ 

• สรุปแผน

• สรุปประเด็นการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา                           
กรณีถายโอนฯ

• สภาพปญหา
• ขอเสนอแนะ

• สรุปผลการติดตั้งปายแสดงการถายโอยโครงการแหลงน้ํา
• รูปภาพประกอบ 

ปายแสดงการถายโอนโครงการ

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประเมินผล

ใหแกองคกรปกคร

สาระสําคัญของโครงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจฯ ปงบประมาณ 
สรุปแผน/ผลการลงพื้นที่โครงการประเมินผลฯ

สรุปประเด็นการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา                           
กรณีถายโอนฯ/กรณียังไมถายโอน
สภาพปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา

สรุปผลการติดตั้งปายแสดงการถายโอยโครงการแหลงน้ํา
รูปภาพประกอบ (การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโครงการฯ
ปายแสดงการถายโอนโครงการ

โครงการประเมินผลฯตามแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ  ๒๕๕๕

สาระสําคัญของโครงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๕

สรุปประเด็นการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา                           

สรุปผลการติดตั้งปายแสดงการถายโอยโครงการแหลงน้ํา
การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโครงการฯ/การติดตั้ง

ตามแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจ

๒๕๕๕



      หนา

 สาระสําคัญของโครงการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ หนาที่ ๑
การกระจายอํานาจฯ  ปงบประมาณ ๒๕๕๕

 สรุปแผน/ผลการลงพื้นที่โครงการประเมินผลฯ หนาที่ ๒

 สรุปประเด็นการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
o กรณียังไมไดถายโอนฯ หนาที่ ๓
o กรณีถายโอนแลว หนาที่ ๕

 สภาพปญหา/อุปสรรค หนาที่ ๑๐

 ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา หนาที่ ๑๒

 สรุปผลการติดตั้งปายแสดงการถายโอนโครงการแหลงน้ํา หนาที่ ๑๔

 รูปภาพประกอบ
o การลงพื้นที่ตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา หนาที่ ๑๖
o การติดตั้งปายแสดงการถายโอนโครงการฯ หนาที่ ๑๗

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประเมินผลฯตามแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ  ๒๕๕๕



๑. สาระสําคัญของโครงการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจฯ   
    ปงบประมาณ ๒๕๕๕

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑-๑๐ จัดทํากรอบแผนงานและประมาณการ
คาใชจาย สําหรับการติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผนฯ กระจายอํานาจ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา ได
อนุมัติงบประมาณ (งบดําเนินงาน) เพื่อคณะทํางานฯ ลงพื้นที่โครงการแหลงน้ําและประสานกับ อปท.  โดย
คณะทํางานฯ มีวิธีการดําเนินงาน คือ

๑)  กิจกรรมการลงพื้นที่ฯ : เพื่อดําเนินการถายโอน และนิเทศ ติดตาม ประเมินผล มีวัตถุประสงค
เพื่อพบปะ สรางความเขาใจกับ อปท. และตรวจเยี่ยมโครงการแหลงน้ํา

กรณียังไมไดถายโอน (ลงพื้นที่กอนการถายโอน) : เกี่ยวกับประเด็นตางๆ คือ
 เอกสารการถายโอนที่เกี่ยวของ
 การรวมตรวจสภาพโครงการแหลงน้ํา และยอมรับสภาพโครงการแหลงน้ํารวมกัน (กอน

การรับมอบ/สงมอบ)
 หากไมรับมอบ ตองการใหกรมฯ ซอมแซม ปรับปรุงอยางไร และ/หรือ เหตุผลที่ไม

สามารถรับมอบได 
 ประเด็นที่เกี่ยวของภายหลังการรับมอบ/ถายโอนแลว
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กรณีถายโอนแลว (ลงพื้นที่หลังการถายโอน) : เกี่ยวกับประเด็นตางๆ คือ
 การดูแลบํารุงรักษาใหแหลงน้ําอยูในสภาพดี ใชประโยชนตอเนื่อง

(บํารุงรักษาประจําป กอนฤดูน้ําหลาก หลังฤดูน้ําหลาก)
 การจัดตั้งงบประมาณ บรรจุแผนการบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซม นําเขาแผนพัฒนา

ตําบล ๓ ป
 การชวยเหลือ สนับสนุน ดานวิชาการจาก ทน. และ/หรือ หนวยงานอื่นๆ และการ

ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารการถายโอนระดับจังหวัด แจงปญหา อุปสรรค 
รวมมือแกไขปญหา (หากม)ี

 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา เพื่อรวมดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และพัฒนาแหลงน้ําใน
พื้นที่

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒) การจัดทําปายฯ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงการถายโอน กรมฯ ไดสงมอบ/ถายโอนให อปท. เปนไป

ตามกฎหมายแลว
ลักษณะปาย :
 ปายใหม กรณีปายเกาชํารุด เสียหาย ใชการไมได
 ปายเสริม กรณีปายเกายังอยูในสภาพดี 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประเมินผลฯตามแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ ๒๕๕๕



๒/๑๗

การติดตั้งปายแสดงการถายโอน : 
 ติดตั้งทุกพื้นที่ของโครงการแหลงน้ําที่ถายโอนให อปท. แสดงการสงมอบ/ถายโอน เปนไป

ตามกฎหมาย
 การติดตั้งปายในปแรก (ป ๒๕๕๕) เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด จึงใหความสําคัญลําดับ

ตน เลือกพื้นที่โครงการแหลงน้ํา/อปท. ที่อยูในพื้นที่ราบ ใกลชุมชน (ไมใชอยูที่สูง หรือ
หางไกล)

๒. สรุปแผน/ผลการลงพื้นที่ โครงการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนฯ กระจายอํานาจ 
    ปงบประมาณ  ๒๕๕๕

คณะทํางานประสาน ติดตาม ประเมินผล ระดับพื้นที่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่โครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๕  โดยมี

 แผนการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ติดตาม ประเมินผล จํานวน ๔๔๙ แหง (จํานวน 
อปท. ที่ลงพื้นที่พบปะ/ประสานงาน จํานวน ๓๑๔ อปท.)  

 แผนการติดตั้งปายแสดงการถายโอนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน ๓๔๑ โครงการ     
ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา (อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา)ที่ถายโอนภารกิจใหแกอปท.แลว 

สทภ. จํานวนโครงการที่ลงพื้นที่ 
ติดตามประเมินผล (แหง)

จํานวนโครงการ
ที่จัดทําปาย (ปาย)

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร 

แผน ผล แผน ผล (บาท)
๑ ๕๘ 58 ๕๘ 58 ๗๓๔,๒๘๐
๒ ๔๕ 47 ๑๕ 21 ๑๙๖,๕๐๐
๓ ๕๗ 60 ๕๗ 150 ๕๔๑,๕๐๐
๔ ๖๖ ๗๑ ๒๒ ๔๔ ๔๙๔,๔๖๐
๕ ๕๕ 55 ๕๕ 55 ๕๒๘,๐๐๐
๖ ๒๖ 26 ๓๐ ๓๐ ๒๙๐,๐๐๐
๗ ๙ 51 ๑๗ 21 ๑๔๓,๒๐๐
๘ ๓๕ 35 ๖ 6 ๑๒๕,๘๐๐
๙ ๕๒ 52 ๔๔ 44 ๕๒๐,๔๐๐

๑๐ ๔๖ ๔๙ ๓๗ ๔๖ ๓๑๗,๖๔๘
รวม ๔๔๙ ๕๐๔ ๓๔๑ ๔๗๕ ๓,๘๙๑,๗๘๘

หมายเหตุ   - การลงพื้นที่โครงการแหลงน้ํา/นิเทศ/ติดตามประเมินผล สทภ.๑-๑๐ ประมาณการคาใชจาย
             - แบบแปลนและราคาปายแสดงการถายโอนฯ ประมาณการปายละ ๓,๖๐๐ บาท (อทน.อนุมัติ ๑๐ พ.ค.๒๕๕๕)

สรุปผล การลงพื้นที่และการติดตั้งปายแสดงการถายโอนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
 ผลการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ติดตาม ประเมินผลฯ     จํานวน  504  แหง
 การติดตั้งปายแสดงการถายโอนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา          จํานวน  475 ปาย  



๓/๑๗

           คณะทํางาน ประสาน ติดตาม ประเมินผล ระดับพื้นที่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่โครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา กรณีที่ยังไมถายโอนฯ จํานวน  284  แหง ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาอางเก็บน้ํา 
ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา และเขาพบ อปท. เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการถายโอนโครงการแหลงน้ําฯใน
เบื้องตน  

ประเด็นสําคัญ จํานวน (แหง) คิดเปนรอยละ

1. อปท.ยอมรับสภาพโครงการแหลงน้ํา 153 53.87

2. อปท.ไมยินยอมรับสภาพโครงการแหลงน้ํา 131 46.13

รวม 284 100

๒.๑.๑) ปญหาและเหตุผลที่ อปท. ยังไมยินยอมรับโอนฯ
                       (๑)  สภาพโครงการชํารุดเสียหาย ใชงานไดไมเต็มศักยภาพ อปท.ขอใหซอมแซมใหใช
งานไดดีกอนจึงรับถายโอนฯ เพราะทาง อปท.ขาดงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงดูแลรักษา
โครงการแหลงน้ํา และขาดเจาหนาที่ที่เชี่ยวชาญดานแหลงน้ํา  ไมมีงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษา
ภายหลังการรับโอนฯ

  (๒) โครงการพัฒนาแหลงน้ําใชงานมานานและขาดการดูแลรักษา ซอมแซม  เชน ประตู
เปด-ปดหาย, ตัวหมุนประตูระบายน้ําขึ้นสนิมไมมีการเปลี่ยน , ทอระบบสงน้ําชํารุด , ตัวฝายน้ําลน – อางเก็บ
น้ํา แตกราว เกิดการรั่วซึม ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําได , หนาฝายตื้นเขิน มีวัชพืช เปนตน 

  (3) อปท.ไมมีความพรอมที่จะรับโอนเพราะไมมีงบประมาณสนับสนุน และอปท .มี
ขอจํากัดงบประมาณ  แตมีภารกิจที่ตองดําเนินการหลายดาน

(๔)  โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ ที่ตั้งโครงการบางจุด
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนนอยกวาประชาชนที่อาศัยอยูนอกพื้นที่โครงการ  อีกทั้ง อบต./ทต. ขาด
แคลนบุคลากร และงบประมาณ รวมถึงความรูทางวิชาการในการปรับปรุงซอมแซม 

  (๕) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา บางแหงชํารุดมาก ไมไดใชประโยชนจากโครงการแลว  
รอการแทงจําหนายตามระเบียบพัสดุ

๒.๑.๒) การประสานงานกับคณะกรรมการบริหารการถายโอนฯระดับจังหวัด
  (1)  บางหนวยงานมีการประสานงานกับ  คณะกรรมการบริหารการถายโอนฯระดับ

จังหวัด เพื่อชี้แจงเหตุผล / วัตถุประสงคของโครงการฯและใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ในการ
ปฏิบัติมีการประสานงานกับทองถิ่น(อปท.)โดยตรง  เพื่อชี้แจงใหยอมรับสภาพโครงการแหลงน้ํารวมกันเพื่อจะ
ใหมีการสงมอบ-รับมอบโครงการพัฒนาแหลงน้ํา พรอมหนาที่ความรับผิดชอบใหเปนไปตามขอปฏิ่บัติตาม
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ

2.1  สรุปประเด็นการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา กรณียังไมไดถายโอนฯ (กอนการถายโอน)



๔/๑๗

  (2)  หนวยงานบางแหง ไดดําเนินการถายโอนโครงการพัฒนาแหลงน้ําแลวเสร็จตาม
ขั้นตอน  ไดรายงานผูวาราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการถายโอนฯระดับจังหวัด  
สําหรับประเด็นการถายโอนฯ โครงการที่มีความพรอม และไมพรอมฯ  มีดังนี้

  (2.๑)  อปท. ในระดับพื้นที่ไมพรอม  คณะทํางานประสาน ติดตามและประเมินผล
ระดับพื้นที่ จะเตรียมประสานสงมอบไปยัง อบจ.เพื่อรับภารกิจฯไปดําเนินการแทนกอน

  (2.2)  อปท.ในพื้นที่มีความพรอมสามารถบริหารจัดการไดเอง สามารถที่จะรับไป
ดําเนินการทันที่ (ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ ๒) ตองฯ  

๒.๑.๓) ความเห็น ขอคนพบจากการดําเนินงานลงพื้นที่โครงการแหลงน้ํากอนการถายโอนฯ
(1)  สภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา สวนใหญใชงานได แตไมเต็มศักยภาพ อุปกรณชํารุด  

เชน บานประตูระบายน้ํา ประตูระบายทราย ประตูเขาเหมือง บานยกระดับน้ํา  ทางระบายน้ําฉุกเฉิน       
ทอสงน้ําแตก  ระบบสงน้ําใชการไมได  คลองสงน้ําพังทลาย  ฝายตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
ในฤดูแลงได  คันดินเหนือฝายถูกกัดเซาะ  ชองระบายน้ํา บานเปดปดของฝายมีชองทางเล็ก ทําใหเกิดเศษ
วัชพืชหรือทอนซุงมาติดขัด  เปนเหตุใหมีการพังทลายของตัวฝาย 
         (2)  การบริหารจัดการน้ําจากโครงการ  ชุมชนหรือกลุมเกษตรกรที่ใชน้ําบริเวณโครงการ
สามารถจัดสรรน้ําได  โดยผูนําชุมชนเปนผูดูแลโครงการ  ไมมีระเบียบขอบังคับการใชน้ํา บริเวณโครงการเปน
พื้นที่เกษตรสามารถใชเครื่องสูบน้ํา สูบเขาพื้นที่ได หากพบวาโครงการชํารุดก็จะจัดหาหรือรายงานกับอปท.
เพื่อเขาไปปรับปรุงซอมแซมฯ

(๓)  ขอมูลที่ตั้งโครงการพัฒนาแหลงน้ําไมเปนปจจุบัน ทําใหตองใชเวลากับการ
ประสานงานกับอปท.ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เชน หลายอปท.แบงเขตพื้นที่ใหม  แตขอมูลของกรมทรัพยากรน้ํายัง
เปนขอมูลเกา บางอปท.ไมมีโครงการแหลงน้ําตั้งอยู แตไปอยูอีกอําเภอที่หางไกลกันมาก

(๔) ผูบริหารของ อปท. บางแหงเปนขาราชการการเมืองสวนทองถิ่น มีความเห็นวา
หนวยงานไปเพิ่มภาระงานใหอปท. ไมยอมรับฟงคําชี้แจง วาการดําเนินงานตองดําเนินการตามขอปฏิบัติตาม
กฎหมาย  หลายโครงการฯยังมีการใชประโยชนจากแหลงน้ํา โดยใชน้ําในการทําการเกษตร บางพื้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทําการเกษตรจากนาขาว เปนสวนยางพารา การใชประโยชนจากแหลงน้ําอาจจะนอยลง  
และบางพื้นที่ใชเปนแหลงน้ําดิบในการทําน้ําประปาหมูบาน

(๕) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา สวนใหญเปนโครงการที่กอสรางตั้งแตสมัยเปน รพช. จึงมี
สภาพเกา และชํารุดทรุดโทรมมาก หนาฝายตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม  หลายโครงการไมพบปายโครงการ      
บางพื้นที่มีทั้งโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา และโครงการของกรมชลประทาน  อยูใกลกันมากทําให
ประชาชนสับสน

(6)  อปท.มีความเห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา และ
ปรับปรุงโครงสรางพนังกั้นน้ําใหอยูในสภาพที่แข็งแรง สามารถใชงานไดในระยะยาว รวมถึงการพิจารณาตอ
เติมระบบสงน้ํา เพื่อใหสามารถแจกจายน้ําใหแกผูใชน้ําไดอยางเพียงพอ และใหการสนับสนุนกลุมผูใชน้ําใหมี
ความเขมแข็งมากขึ้น ตอไป

(7) อปท.สวนใหญ จะพิจารณาถึงความพรอมดานงบประมาณในการเขามาดูแล
บํารุงรักษาและการขาดแคลนบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบ  มาเปนหลักในการพิจารณาวาจะรับโอนหรือไม  
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แตตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา จะตองดําเนินการถายโอนฯแหลงน้ํา ใหเปนไปตามขอปฏิบัติตามแผน
ปฎิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ ๒)  จึงทําใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค ในฐานะผูปฏิบัติจะตองทําหนาที่ในการประสานงานพรอมหาแนวทาง ที่จะโนมนาวให 
อปท.รับมอบการถายโอนโครงการดานแหลงน้ําตอไป

(8)  โครงการกอสรางที่ไดดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซม แลวเสร็จ  ประชาชนที่ไดรับ
ผลประโยชนจากโครงการโดยตรง  จึงมีความพึงพอใจของผูบริหาร อบต. ตอการรับการถายโอนภารกิจ (การ
ดําเนินงานที่ผานมาพบวา อปท.ยินยอมรับการถายโอนฯ เพราะคาดหวังวาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการดานอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา)

(9)  นายก อบต. ของโครงการแหลงน้ําบางแหงที่ยังไมรับโอนฯ อยากใหโครงการฯ 
ยังคงอยูในความรับผิดชอบดูแลรักษาจากกรมทรัพยากรน้ํา เพราะไมตองการใหเปนภาระของอปท.

               คณะทํางาน ประสาน ติดตาม ประเมินผล ระดับพื้นที่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่
โครงการพัฒนาแหลงน้ํากรณีที่ถายโอนแลว จํานวน ๔๔๖  แหง  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา(อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา) และเขาพบ อปท. เพื่อสอบถามในประเด็นสําคัญ  
หลังถายโอนแลว  

ประเด็นสําคัญ จํานวน (แหง) คิดเปนรอยละ

1. อปท.สามารถดูแลโครงการแหลงน้ําได
ดวยตนเอง (ไมตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก)

214 47.98

2. อปท.ไมสามารถดูแลโครงการแหลงน้ําได
ดวยตนเอง (ตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก)

232 52.02

รวม 446 100

สรุปผลในประเด็นตางๆ ดังนี้            
           2.2.1) การดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม โครงการพัฒนาแหลงน้ํา หลังการรับโอนของ อปท.

  (๑) การดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมโครงการแหลงน้ํา หลังการรับโอนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สวนใหญใหความสนใจ เอาใจใสเปนอยางดีในการตรวจสอบ การกําจัดวัชพืช จึงไมมีปญหาในการ
ดูแลบํารุงรักษา แตมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ หากมีการชํารุดเสียหายมาก ก็ไมสามารถซอมบํารุงรักษาได 
ตองอาศัยหนวยงานหลักในการซอมแซม กลาวโดยสรุปในเรื่องของการดูแลรักษาโครงการ เห็นวา อปท.และ
ชาวบานสามารถดูแลรักษาแหลงน้ําในเบื้องตนได เชน การกําจัดวัชพืช การซอมจุดรั่วซึมประตูน้ํา การเสริม
กระสอบทราย ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ  

    (๒) อปท.บางแหงมีปญหาในการดูแลรักษา และตองการใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 
และกรมทรัพยากรน้ํา  ชวยเหลือในการดูแลรักษา มีขออางวางบประมาณของ อปท. ไมเพียงพอ โดยตองการ

2.2  สรุปประเด็นการลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา กรณถีายโอนแลว (หลังการถายโอน)



๖/๑๗

ให สทภ.จัดงบซอมแซมบํารุงรักษาหากชํารุด ตองการใหขุดลอกหนาฝายที่ตื้นเขิน  ตองการใหทําระบบ
กระจายน้ําจากฝายลงสูรองเหมืองเดิม 

    (๓)  ในเบื้องตน อปท.หลายแหง จะดําเนินการแคเพียงการตรวจสภาพโครงการประจําป 
แตอปท. บางแหงไมไดใหความสําคัญกับการ ดูแล บํารุงรักษาโครงการ  หากไมมีสวนใดของโครงการชํารุด
เสียหายก็ไมไดดําเนินการใดๆ และในการดูแลโครงการในแตละป อปท.จะมีกิจกรรมรณรงคใหประชาชนใน
พื้นที่ดูแลรักษาแหลงน้ําในวันสําคัญตางๆ 

(4) อปท.บางแหง จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบํารุงรักษา ซอมแซมโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําอยางดี และรวมกับผูนําชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาโครงการฯ โดยมีกลุมผูใชน้ํา
โครงการ จะตรวจสภาพโครงการฯ หากพบวาชํารุด ก็จะแจงใหอปท.ทราบ และดําเนินการแกไขใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงาน เชน อัดจาระบี ถางหญา ซอมแซมประตูระบายน้ํา ขุดลอก  หนาฝาย โดยงบประมาณ
ของอปท.และการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด

(5) โครงการฯ อยูในสภาพเสื่อมโทรมเร็วขึ้น เพราะขาดแคลนเจาหนาที่ในการเขาดูแล 
บํารุงรักษาแหลงน้ํา เชน มีหญา-ตนไมใหญขึ้นเต็มบริเวณโครงการ, ประตูระบายน้ําชํารุด ,ตะกอนทรายทับ
ถมสูงทั้งหนาฝาย-หลังฝาย  ทางเขาโครงการชํารุดเสียหาย ทอสงน้ํารั่วซึม โครงสราง คสล.ถูกทําลายเสียหาย
ไมไดทําการซอมแซม  มีกิ่งไม ตนไมกีดขวางการไหลของน้ําบริเวณหนาอาคารระบายน้ํา รอกยกบานชํารุด 
เปนตน

(6)  ภายหลังการรับถายโอนแลว อปท. สวนใหญที่ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง
มีปญหาการดําเนินงาน และตองการใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค และกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการ
สนับสนุนชวยเหลือ เรียงตามลําดับ คือ

-  งบประมาณมีจํากัด ไมเพียงพอในการบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมโครงการ
-  แหลงน้ํามีสภาพตื้นเขิน ไมสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดเพียงพอตอความตองการ 

       เนื่องจากดินตะกอนทับถม วัชพืชปกคลุม ตองการใหดําเนินการขุดลอกเพ่ือเพิ่ม
       ปริมาณเก็บกักน้ํา

-  โครงการมีสภาพชํารุด เชน ประตูระบายน้ํา รอก ราวบันได และดาดคอนกรีต  
       คลองสงน้ํา ตองการใหปรับปรุงซอมแซมโครงการ  ใหสามารถใชงานไดอยางมี
       ประสิทธิภาพ

-  ขาดบุคลากร  ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานการซอมบํารุง และออกแบบ
-  สํารวจ ออกแบบโครงการระบบสงน้ํา เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่เกษตรกรรม

       อยางทั่วถึง

  ๒.2.2) การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
    (1) โครงการแหลงน้ําที่ถายโอนสวนใหญ  ไมมีปญหาในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา และมีกลุม

ผูใชน้ําในหลายรูปแบบตามแตสถานการณ  ไดแก การตั้งโดยหนวยงาน(สทภ.)  การตั้งโดยคณะกรรมการ
หมูบานเปนผูบริหารจัดการกําหนดระเบียบขอบังคับ  การตั้งโดยคณะกรรมการประปาหมูบาน  การตั้งโดย
ผูนําหมูบานเปนผูบริหารกลุม (เชน ผูใหญบาน กํานัน นายก อบต.) การตั้งโดยผูไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา
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ตกลงกันเองได พรอมรวมกันบริหารจัดการโครงการแหลงน้ํา  และกลุมผูใชน้ําจัดตั้งโดยธรรมชาติ (ผูใชน้ําที่
อยูใกลโครงการพัฒนาแหลงน้ํา รวมตัวกันโดยธรรมชาติมอบหมายผูใดผูหนึ่งเปนผูนํากลุม  สวนมากเปนผู
อาวุโส เพื่อเปนผูนําในการประสานและโนมนาวเพื่อนบานชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ํา ประสานสวนราชการ
และสวนใหญมีการจัดตั้งแบบไมเปนทางการ)

   (2) ปญหาในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา สาเหตุ ปจจัยสวนหนึ่งที่ยังไมมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
อยางเปนทางการ เนื่องจาก 

-  หนวยงานราชการ และหรือ อบต/ทต. เห็นวาปริมาณการเก็บกักน้ํามีนอยจึงไมมี
การสงเสริมการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

-  ไมมีระบบกระจายน้ํา ไดใชน้ําเฉพาะผูอยูบริเวณริมฝาย จึงไมมีการรวมตัวกันเปน
กลุมผูใชน้ํา เห็นวาไมใชหนาที่ของตนเอง

-  ไมมีผูจุดประเด็นหรือชี้ใหเห็นความสําคัญ จึงยังไมมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําโดย
ขอเท็จจริงแลว กลุมผูใชน้ําเปนเครือขายที่สําคัญของการบริหารจัดการลุมน้ําดวย ไมวาจะเปนแหลงน้ําขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ ควรมีกลุมผูใชน้ํา

-  ขาดความรูในเรื่องการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ตองการใหหนวยงานภาครัฐเสริมสราง
ความรูการจัดตั้งกลุม แนวทางการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

-  ขาดงบประมาณในการดําเนินการ กรมทรัพยากรน้ําควรสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการจัดตั้งกลุม เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกกลุมผูใชน้ํา และจัดทํากฎระเบียบ กติกา รวมกัน     

-  เนื่องจาก อปท. ไมไดใหความสําคัญกับการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยใหเหตุผลวา 
ประชาชนไมไดมีความขัดแยงเรื่องการใชน้ํา

-  อปท.บางแหงที่ดูแลบํารุงรักษาโครงการแหลงน้ําเปนอยางดี  บางสวนยังไมมีการ
ตั้งกลุมผูใชน้ําเพื่อบริหารโครงการ  เนื่องจากประชาชนยังไมพรอม  จึงไดมีการการจัดตั้งคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน ดําเนินการในรูปแบบกลุมผูใชน้ําทดแทน

- อปท. บางแหง เจาหนาที่ไมมีความพรอมในการดําเนินการจัดตั้งกลุม บางแหง
ตองการให สทภ./ทน ชวยเหลือดานงบประมาณในการดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา และการจัดกิจกรรมของ
กลุมผูใชน้ํา รวมถึงการใหความรูในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําดวย

-  สวนใหญกลุมผูใชน้ําไมคอยมีความเขมแข็ง เนื่องจากแหลงน้ําในพื้นที่  ไมสามารถ
กระจายน้ําหรือการนําน้ําไปใชประโยชนไดนอย  จึงไมคอยใหความสําคัญกับแหลงน้ํานั้นๆ

2.2.3) การจัดตั้งงบประมาณ บรรจุในแผนพัฒนาตําบล 3 ป
(๑) โครงการที่ถายโอนให อปท. สวนใหญไมมีปญหาในการจัดตั้งงบประมาณซอมบํารุง

และบรรจุในแผนพัฒนาตําบล 3 ป ของ อปท. แตงบประมาณดังกลาวจะไมอยูในรูปของแผนการซอมบํารุง
โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ถายโอนฯ โดยตรง  แตจะอยูในรูปแบบของงบประมาณเพื่อการปองกันอุทกภัย   
ภัยแลง และสาธารณภัย เปนตน  ซึ่งเปนขอจํากัดเรื่องงบประมาณที่ไมเพียงพอ

(๒) อปท.สวนใหญมีปญหาในการสนับสนุนงบประมาณซอมบํารุงโครงการถายโอนฯ  
เนื่องดวยงบประมาณมีนอย ไมสามารถสนับสนุนการซอมบํารุงฝาย/แหลงน้ําที่ใชงบประมาณที่มากได โดยสรุป
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อปท.สนับงบประมาณไดบางสวน ยังไมสามารถจัดตั้งงบประมาณดูแลโครงการไดทั้งหมด ตองอาศัยการ
สนับสนุนจากหนวยงานหลักเปนสําคัญ

(3)  การบรรจุโครงการพัฒนาแหลงน้ําเขาแผนพัฒนาตําบล 3 ป พบวาโดยรวมแลว อปท. 
ไดนําโครงการพัฒนาแหลงน้ําเขาแผนพัฒนา 3 ป แตก็ไมไดรับการตอบสนองแผนเพราะ

                - อปท.เมื่อตั้งงบประมาณ บรรจุเขาแผนพัฒนาตําบล บางแลว แตจัดงบประมาณไว
นอยมากไมเพียงพอตอการดูแลบํารุงรักษา โดยไมใหความสําคัญตอโครงการพัฒนาแหลงน้ําเทาที่ควร

               - เมื่อมีการจัดทําแผนงบประมาณ ในสวนของกองชางจะเปนผูดําเนินการ เมื่อ
เจาหนาที่กองชางของ อปท. ขาดความรูความสามารถในดานแหลงน้ํา จึงไมเขาใจวาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
จะดําเนินการดานใดบาง เชน  แบบพัฒนาแหลงน้ํา งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แตไมมีรายละเอียดกิจกรรม

(4)  ปญหาหรือขอจํากัดที่ไมสามารถบรรจุโครงการพัฒนาแหลงน้ําเขาแผนพัฒนา 3 ป  
เนื่องดวย อปท. มีงบประมาณจํากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง

2.2.4) การใชประโยชนจากโครงการแหลงน้ํา
(๑)  เพื่อทําการเกษตร  เพาะปลูก  และเลี้ยงสัตว
(2)  เพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน
(3) เพื่อเปนแหลงน้ําดิบสําหรับใชในการผลิตน้ําประปา 
(4)  เปนแหลงน้ําเสริมน้ําตนทุน กอสรางระบบกระจายน้ําใหประชาชนมีน้ํา

         อุปโภค-บริโภค
(5)  อนุรักษเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา  สงเสริมใหมีแหลงประมงน้ําจืด 

       (6)  เพิ่มระดับน้ําใตดิน สงผลใหแหลงน้ําผิวดิน เชน บอน้ําตื้น สระน้ําบริเวณโครงการ 
                            และพื้นที่ใกลเคียง ใหมีระดับน้ําสูงขึ้น

(7)  เปนโครงการที่เอื้อตอการรักษาระบบนิเวศวิทยา เพิ่มความชุมชื้นบริเวณพื้นที่
โดยรวมของโครงการ

(8)  เพื่อการเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง
(9)  ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัย ชะลอการไหลของน้ํา และการชะลางพังทลายของ

         หนาดิน
(10) เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

2.2.5) การมีสวนรวมในการดูแลโครงการแหลงน้ําของประชาชนในชุมชน
(๑)  กําจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย ถางหญาบริเวณโครงการ
(๒)  ตรวจสอบสภาพและดูแลวัสดุอุปกรณใหสามารถใชงานได
(๓)  จัดเวรยามเฝาระวังชวงฤดูน้ําหลาก และตรวจสอบภาพโครงการ
(๔) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบโครงการ
(๕) ขุดลอกดินตะกอนหนาอาง ฝาย เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชได

              (๖)  มีการรวมกลุมของผูใชน้ํา  เกิดขึ้นในชุมชน / ประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็น 
                            สรางความสัมพันธระหวางครัวเรือนและชุมชน  ในการพัฒนาแหลงน้ําและรวมกัน                
                             ดูแลรักษาแหลงน้ํา
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2.2.6) ความเห็น ขอคนพบจากการดําเนินงาน เพิ่มเติม
(1) ควรทําคลองสงน้ําเสริมใหกับโครงการถายโอนฯ หรือเพิ่มระยะความยาวของระบบ

สงน้ําที่มีอยูเดิม สําหรับการกระจายน้ํา เพื่อจะปรับปรุงสภาพใหดี กอนการสงมอบและถายโอนฯ และเกิด
ประโยชนในปจจุบัน

(2) ควรตั้งกลุมผูใชน้ํา เพื่อบริหารจัดการ ตั้งกฎกติกา การใชน้ํารวมกัน และเห็นควร  
ใหกรมทรัพยากรน้ํา จัดการอบรมกลุมผูใชน้ําเดิมที่มีอยูแลวเพิ่มเติมหลังการถายโอนฯ

(3) ควรสํารวจฝายและหรือใชขอมูลจาการติดตามประเมินผลนี้ประกอบการพิจารณา
ซอมบํารุงฝายตาง ๆ เชน บานประตูระบายน้ํา  การยกระดับเก็บกักน้ําของฝาย คันดิน

(4) ตองการทําอาคารบังคับน้ํา(ประตูบังคับน้ํา)เพื่อสงน้ําจากฝายน้ําลนเขาสูลํารางเดิม 
ที่ชาวบานไดประโยชนจากลํารางนี้มาก แตขาดประตูน้ํา

(5)  โครงการฝายน้ําลน ที่ถายโอนให อปท.แลว ชํารุดอยูในสภาพที่ใชการไดไมดี 
เนื่องจากการกีดขวางหนาฝายของตนไมจากฤดูน้ําหลาก และประตูระบายน้ําไมสามารถเปด – ปดได ทําให
การกักเก็บน้ําไดไมเต็มศักยภาพ บริเวณลําคลองเกิดการตื้นเขินจากการทับถมของดินตะกอน และมีวัชพืชขึ้น
มากตามบริเวณฝาย และมีการขุดลอกเพิ่มเติมเต็มพ้ืนที่สําหรับฝายที่ตื้นเขิน

โครงการอางเก็บน้ํา ที่ถายโอนใหอปท.แลว  มีสภาพใชการไดแตไมเต็มศักยภาพ 
เนื่องจากเกิดการตื้นเขินของอางเก็บน้ําจากการทับถมของดินตะกอน และมีวัชพืชบริเวณอางอีกทั้งไมไดรับ
การบํารุงรักษา ตรวจสภาพอางเก็บน้ําในชวงกอนและหลังฤดูน้ําหลาก ทําใหสภาพโครงการไมพรอมใชงาน
เทาที่ควร แตก็สามารถเก็บกักน้ําได อปท.ไมมีงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการแหลงน้ําขนาดใหญ
จึงตองขอสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกอางเก็บน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ํา 

(6) สภาพโครงการถายโอน/ฝาย โดยทั่วไปใชงานได มีการรั่วซึม/ชํารุดบริเวณบาน
ประตูแตชาวบานและ อปท.รวมกันแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยใชกระสอบทราย แตในระยะยาวควรแกไข

(7) บางแหงสามารถยกระดับฝายขึ้นอีก แตก็ตองดูระดับความเดือดรอนของผูที่มีที่นา
อยูในที่ลุมดวย

(8) กลุมผูใชน้ําที่รวมกลุมกันโดยธรรมชาติ ไมมีหนวยงานเขาไปจัดตั้งให ก็สามารถ
บริหารจัดการกลุมไดดี

(9) ดานการจัดสรรงบประมาณที่ใชดานแหลงน้ํา พบวา อปท. สวนใหญนํางบประมาณที่
ไดรับจัดสรรแตละปไปใชในดานการสาธารณูปโภค ดานสาธารณะสุข ดานคมนาคมและดานการศึกษา  

(10) ดานอัตรากําลังนายชางโยธา พบวา จํานวนชาง มีขาราชการเพียงแหงละ 1 คน 
และบางแหงมีตําแหนงนายชางที่วางอยู แตไมมีชางมาประจําตําแหนง

(11) ดานการพัฒนาบุคลากรดานชาง สวนใหญผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ  
กับชาง แตยังไมครอบคลุมบาง อปท.

(12) ดานอุปกรณเครื่องมือชาง สวนใหญมีจํานวนไมมาก ทั้งนี้ เพราะเปนการจางเหมา 
ดําเนินการ  มีเพียงอุปกรณพื้นฐานบาง ไดแก กลองระดับ กลองถายภาพ

(13) ดานการดูแลรักษาแหลงน้ํา พบวา อปท. ไมไดใหความสําคัญในการดูแลรักษา
โครงการแหลงน้ําประจําป สวนใหญจะตรวจสภาพโครงการทั่วไป 
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(14)  โครงการถายโอนฯ ที่ตั้งในพื้นที่ที่เกิดปญหาอุทกภัยเปนประจํา ทําใหมีการทับถม
ของตะกอนเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความเสียหายและกลายเปนภาระของ อปท. ในการจัดหางบประมาณ
จํานวนมากเพื่อมาซอมแซม  ซึ่ง อปท. ไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดสรรงบประมาณประจําปในการซอมแซม
โครงการเหลานี้เปนประจําได

(15)  อปท. บางแหงไมเขาใจในระบบงบประมาณ  

3.1 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่จะถายโอนใหแก อปท.
  (๑)  โครงการพัฒนาแหลงน้ําชํารุด  ใชงานไดไมเต็มศักยภาพ
       -  ตัวโครงการชํารุด ไมสมบูรณ แตบางโครงการสามารถซอมแซมใหใชงานได

         -  อุปกรณที่ใชในบางโครงการ มีอายุการใชงานมานาน และไมไดรับการ
                               ดูแลซอมแซม

-  โครงการสรางตั้งแตสมัย รพช. ในบางพื้นที่ไมมีหนวยงานที่เขาไปดูแลและอปท.
                               ไมใหความสําคัญหรือเห็นความจําเปน เนื่องจากไมมีงบประมาณ

-  บางโครงการไมมีแบบแปลนเดิม ทําใหทาง อปท. ไมสามารถที่จะซอมแซมได
-  บางโครงการประชาชนไดใชประโยชนจากแหลงน้ํา แตไมไดชวยกันดูแลรักษา

   (2) ปญหาขาดเครื่องจักร อุปกรณดําเนินการ
(3) ปญหาขาดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เชน การออกแบบ 
(4)  การจัดสรรงบประมาณ  เพื่อการซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ในสวนราชการ

ทน. มีจํานวนจํากัด ทําใหในการปรับปรุง / ซอมแซมแหลงน้ําเดิมไมเสร็จตามแผน
ปฏิบัติฯ ที่กําหนดไวและเปนเหตุใหการถายโอนฯเกิดความลาชา

3.2 อปท. ไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อบํารุง/ซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
  (1)  อปท. ไมสามารถจัดงบประมาณในการซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ใหอยูใน

สภาพพรอมใชงานได    
(2)  อปท. ใหขอมูลวาการจัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษาแหลงน้ําถูกจัดลําดับ

ความสําคัญเปนลําดับทายๆ  กิจกรรมสําคัญๆที่อปท. เนนจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน และ
การพัฒนาสิ่งกอสราง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ถนน ไฟฟา และประปา

3.3   ปญหาการบรรจุโครงการพัฒนาแหลงน้ําในแผนพัฒนาตําบล 3 ป
(1) การบรรจุโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เขาแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไมไดรับการพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
            (2) การจัดตั้งงบประมาณ  ในการซอมและบํารุงรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ที่ถาย
โอนให อบต./ทต.ไปแลวนั้น อปท.บางแหงไมไดบรรจุในแผนพัฒนาตําบล 3 ปโดยตรง เพราะเห็นวาควรขอ
งบสนับสนุนดานอุทกภัย ภัยแลง และสาธารณะภัยประจําป 

3. สภาพปญหา อุปสรรค
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3.4 ปญหาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับการถายโอนฯ
  (1) การบริหารจัดการของ อปท. ใหความสําคัญดานถนน การซอมแซมบํารุงรักษาถนน 

ซึ่งเปนความตองการของชุมชน  มากกวาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ประกอบกับอปท.มีบุคลากรนอย  ขาด
บุคลากรที่มีความรู  และความชํานาญดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  รวมทั้งขาดเครื่องมือ/อุปกรณ และ
งบประมาณดําเนินการ

(2)  ความรับผิดชอบของ อปท.ตอการรับมอบโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ยังไมใหความ
รวมมือ  โดยไมไดคํานึงถึงประโยชนของประชาชนในพื้นที่ในการใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคหรือการบรรเทา
ปญหาเรื่องน้ําทวม น้ําแลง ที่ตองเขามาชวยเหลือใหกับประชาชนในพื้นที่ และมีความเห็นวาเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่ ใหกับ อปท.นั้นๆ 

(3) การประชาสัมพันธการถายโอนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ยังไมทั่วถึง ทําใหประชาชน
ผูใชน้ํายังไมทราบวามีการถายโอนโครงการฯใหแกทองถิ่น และอปท.ใหความสนใจในการแจงตอประชาชน/
กลุมผูใชน้ํา ยังไมดีเทาที่ควร  เพราะจะเปนภาระรับผิดชอบในอนาคตและเหตุผลทางการเมืองทองถิ่น

(4)  จากการนิเทศโครงการ พบวา การดําเนินงานของ อปท. จะทําการตรวจสภาพ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพียงอยางเดียว ซึ่ง อปท.ใหความสําคัญฉพาะเรื่องตรวจสอบ และเปนทัศนคติและ
ความเขาใจที่ไมตรงกับหลักการการบํารุงรักษาโครงการอยูเปนประจําสม่ําเสมอ จะทําใหอายุการใชงานของ
โครงสรางแหลงน้ํานานยิ่งขึ้น

(5)  การนิเทศโครงการ พบวา การกอสรางฝาย แหลงน้ํา มีหลายแหงขาดการเอาใจใสใน
แนวรองเหมือง ไมทําอาคาร/ทําประตูบังคับน้ําเขาสูรองเหมือง ที่เปนแนวกระจายน้ําที่มีอยูเดิม(กอนสราง
ฝาย) 

(6)  โครงพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่ถายโอน สวนมากไมมีระบบกระจายน้ํา อาคาร
บังคับน้ํา+คลองสงน้ํา ไดใชเฉพาะผูอยูใกลฝาย จึงไมเกิดประโยชนสูงสุดทั้งพื้นที่โครงการ

(7)  หากปใดฝนตกทิ้งชวงนานๆ  ปญหาการขาดแคลนน้ําก็จะมีมากและปญหาน้ําทวม
น้ําปาไหลหลาก เพิ่มมากขึ้นทุกป การบริหารจัดการดานการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพียงอยางเดียวอาจไม
เพียงพอ บางแหงตองการใหแกไขปญหาน้ําทวมควบคูกัน  ประกอบกับโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
สามารถรองรับน้ําในชวงฤดูฝนกลับมีสภาพตื้นเขินเก็บกักน้ําไดนอย  

(8)  การเมืองการปกครองของทองถิ่น เปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานแหลงน้ํา ไมมี
ความตอเนื่อง เพราะเกี่ยวของกับเหตุผลการเมืองของแตละฝาย 

3.5  ปญหาการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 
  (1)  อปท. ไมมีขอมูลทางวิชาการ ดานการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา การบริหารน้ําจากโครงการ

อยางมีกฎระเบียบ ขอบังคับของกลุม
(2)  ประชาชน/กลุมเครือขาย ในพื้นที่แหลงน้ํา (บางพื้นที)่ ไมคอยใหความรวมมือ
(3)  การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา

สําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีขนาดความจุน้ําไมไดเกณฑ 
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4.1 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่จะถายโอนใหแก อปท. มีสภาพชํารุด
(1)  เมื่อมีการถายโอนและสงมอบโครงการพัฒนาแหลงน้ําใหอปท.แลว ควรสนับสนุน

งบประมาณในการซอมแซม ปรับปรุงและดูแลรักษาในระยะแรก (ลักษณะประกันโครงการฯระยะหนึ่ง)
(2)  โครงการที่ไมสามารถปรับปรุงซอมแซมได  เห็นควรใหทําการตัดจําหนายจากบัญชี

โครงการของกรมทรัพยากรน้ํา โดยตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลของโครงการใหถูกตองตรงกับสภาพจริงของ
โครงการ เชน ชื่อโครงการ, ประเภทโครงการ, ที่อยู โครงการใหเปนปจจุบัน  และดําเนินการตามกรอบ
แนวทางการกระจายอํานาจที่กําหนดไว  สวนโครงการที่สามารถปรับปรุงซอมแซมได ซึ่งทาง อปท. ตองการ
ใชประโยชนจากโครงการ และเห็นวาอยูในสภาพที่ใชงานไดแลว ใหดําเนินการถายโอนให อปท.ใหเปนไปตาม
ขอปฏิบัติที่กําหนดทันที

(3) โครงการที่จะตองดําเนินการถายโอนฯใหกับ อปท. ระหวางการปรับปรุงซอมแซม 
ควรจะใหตัวแทนของ อปท.เขามีสวนรวมในการพิจารณาการซอมแซม และรวมเปนผูควบคุมงาน/กรรมการ
ตรวจการจาง ดวย เพราะจะทําใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของ อปท. และตองรับการถายโอน
โครงการฯตอไป

(4) กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับภารกิจโครงการพัฒนาแหลงน้ํา มาจากหนวยงานอื่น        
ซึ่งโครงการฯ มีอายุการใชงานมาหลายป  และสามารถนํามาทําการปรับปรุงซอมแซมจนแลวเสร็จ สามารถใช
งานไดตามปกติแลว จึงดําเนินการใหเปนไปตามขอปฏิบัติที่กําหนดของการกระจายอํานาจ  

(5) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา บางแหงมีปญหาการสงมอบ-รับโอน  กรมทรัพยากรน้ํา 
ควรจะเรงดําเนินการชี้แจงภารกิจการถายโอนฯ พรอมแนวทางการแกไขใหชัดเจนวาจะดําเนินการตอไป 
อยางไร  เชน ภาระดานงบประมาณ บุคลากร กลุมผูใชน้ํา การบํารุงรักษา เปนตน

(6) อปท.ควรจะทําการขุดลอกตะกอนทรายบริเวณโครงการเปนประจําทุกป  สําหรับ
การบํารุง ดูแลรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับการถายโอนฯ  เชน พื้นที่ภาคใตมีฝนตกชุก แหลงน้ําใน
พื้นที่ภาคใตตอนบนเปนลําน้ําสายสั้นๆมีความลาดชันทองคลองมาก และสภาพชั้นดินเปนดินเหนียวปนทราย 
มีการกัดเซาะสูง ลําน้ําจะมีตะกอนทรายมาก 

4.2 อปท. ไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อบํารุง/ซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณาจัดสรร

งบประมาณดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เปนการเฉพาะใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการจัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซม และการบํารุงรักษาใหอยางเพียงพอและทั่วถึงตาม
ศักยภาพของ อปท.ในพื้นที่และขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯที่มีอยูในปจจุบัน  
พรอมกันนี้ ควรพิจารณาเกณฑการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการถายโอนในเรื่องตางๆเพื่อเปนกรอบ
แนวทางการปฏิบัติในอนาคตไวในแผนฯฉบับ ตอไป

4. ขอเสนอแนะแนวทางการในการแกไขปญหา
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4.3 แนวทางการแกไขปญหาการบรรจุโครงการพัฒนาแหลงน้ําในแผนพัฒนาตําบล 3 ป
(1)  แนะนํา อปท. จัดทําแผนการพัฒนาโครงการบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป สงเขารวม

แผนบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาลุมน้ํา
(2)  จัดอบรมใหความรูทางวิชาการดานการดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ําใหแกบุคลากรของ 

อปท./การจัดทําแผนฯ และควรจัดอบรมเสริมใหกับเจาหนาที่ อปท./ผูนําทองที/่ประชาชน เพื่อสรางจิตสํานึก
รักษหวงแหนแหลงน้ําในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้นและตอเนื่อง

(3)  ใหคําแนะนํา อปท./ชี้แจงใหเห็นถึงความสําคัญในบรรจุโครงการพัฒนาแหลงน้ําใน
แผนพัฒนาตําบล 3ป เพื่อตั้งงบประมาณในซอมแซม และการดูแลบํารุงรักษาโครงการแหลงน้ํา ที่ไดรับโอนฯ
ใหโครงการฯ อยูในสภาพใชงานได เต็มศักยภาพ

4.4 แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับการถายโอนฯ    
(1) หนวยงานที่ถายโอนฯ ตองใหความอนุเคราะหในการเปนพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาอยาง

ใกลชิดหากไดรับการประสานงานจาก อปท.  รวมทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการกลาง  มาพิจารณาโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําที่จะถายโอนฯ  หากเห็นวาโครงการฯมีความเหมาะสมก็ให อปท.รับโอนโครงการนั้นๆ และ
โครงการที่จะถายโอนฯที่มีปญหาการรับมอบ ใหหาแนวทางแกไขใหการถายโอนฯเปนไปตามขอกําหนด
รวมถึงการสนับสนุนขอมูลดานวิชาการ จัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู และเปนที่ปรึกษาใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง

(2) การดําเนินงานกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา ควรดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ อปท. และกรมทรัพยากรน้ํา และควรสรางความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานตางๆ กอนการถายโอนฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานแกบุคลากรของอปท. และการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  พรอมกับสํารวจความพรอมเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานใหกับ อปท.

(3) การแกปญหาควรเรงตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ใหไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(4) เรงดําเนินการพัฒนาศักยภาพของแหลงน้ําใหเพียงพอกับปริมาณการใชงานที่เพิ่มขึ้น
โดยกรมทรัพยากรน้ํา และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สนับสนุนในการจัดงบซอมแซมบํารุงรักษา หากชํารุด
ตองการใหขุดลอกเพิ่มเติม หนาฝายตื้นเขิน/ทําระบบกระจายน้ํา ในกรณีฉุกเฉินหรือการฟนฟูเยียวยาจาก
กรณีอุทกภัย

(5) อปท. ตองการใหจัดทําแผนงานโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ํา 
โครงการปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ํา  ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการปรับปรุงระบบสงน้ํา
และกระจายน้ําสูพื้นที่การเกษตรใหทั่วถึง ดาดลําเหมือง คสล.เพื่อเสริมสรางความมั่นคง และโครงการแกมลิง 
และอีกประเด็นที่ อบต./ทต.สวนหนึ่ง อยากใหสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา เพื่อสูบกระจายน้ําไปสูลํารางธรรมชาติ
สําหรับการเกษตร โดยเกษตรกรอาจมีการจายคาน้ํามันสมทบ รวมถึงการดําเนินการจัดทําโครงการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา

(6)  ใหการสนับสนุนดานขอมูลการบํารุงรักษาโครงการ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําและแนว
ทางการเสนอโครงการเขาแผนเพื่อใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

(7) หนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําในพื้นที่ ควรดําเนินการประสานและติดตาม
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ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน ในชวงกอนดําเนินการกอสราง ระหวางที่มีการกอสราง และภายหลังโครงการ
แลวเสร็จและสงมอบโครงการใหแกทองถิ่น และรวบรวมขอมูลโครงการแหลงน้ํา ปญหาและขอเสนอแนะ
เสนอตอ สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในระดับจังหวัดเพื่อทราบ และรวมกันพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ จัดฝกอบรมพัฒนาความรู ทักษะ และจัดตั้งกลุมผูใชน้ําใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป

(8)  ควรใหหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา(สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค) ในพื้นที่
ประสาน อปท. ใหมีการประชาสัมพันธใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการถายโอนโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา

4.5 แนวทางการแกไขปญหาการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 
(1) การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ควรพิจารณาสนับสนุนโครงการพัฒนาแหลงน้ําทุกขนาดเพราะ

จะเกิดประโยชนตอทองถิ่นจริง และทองถิ่นมีความตองการใหจัดตั้ง สํานักงานทรัพยากรนาภาคควร
ดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําให  เพราะเปนการสรางเครือขายในการชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ําในพื้นที่ชุมชน
จึงขอใหกรมทรัพยากรน้ําและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดพิจารณาทบทวนแนวทางขางตนดวย

(2)  ควรแกไขปญหาให สทภ.สนับสนุนขอมูลการบํารุงรักษา ขอมูลการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
ในโครงการใหกับเจาหนาที่อปท.

(3)  จากสภาพการณปจจุบันพบวาปริมาณการใชน้ําเพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนคนเพิ่มขึ้น 
การผลิตภาคเกษตรกรรมจึงเพิ่มตามมา และปรากฏการณธรรมชาติ ฝนแลง ฝนทิ้งชวงสงผลตอปริมาณเก็บ
กักน้ําในฝายและอางเก็บน้ํา ชาวบาน/อปท. จึงตองการใหหนวยงาน สทภ./ทน. มีการใหความรูดานการ
จัดการทรัพยากรน้ํา การจัดทําแผน รวมทั้งการสนับสนุนแผน พัฒนาศักยภาพการเก็บกักของฝาย เชน การ
เพิ่มปริมาณน้ํา(ขุดลอก) การทําฝายเปนระยะ ๆ ซึ่งความตองการดังกลาวเชื่อมโยงกับกลุมผูใชน้ําทั้งสิ้น ดังนั้น 
จึงควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําเพื่อการเปนเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ํา

            อทน.อนุมัติ  แบบแปลนปายโครงการถายโอนแหลงน้ําใหแก อปท . (10 พฤษภาคม 2555) 
ประมาณการราคาคาปาย  3,600 บาท  สทภ. 1-10  ดําเนินการจัดทําปายและติดตั้งแลวเสร็จตามแผนฯ
ที่กําหนด 

ผลการจัดทําปายฯ จํานวน (แหง) คิดเปนรอยละ

(1) จัดทําปายและติดตั้งแลว 475 100

(2) ไมสามารถจัดทําปายและติดตั้งปาย - -

5. สรุปผลการติดตั้งปายการถายโอนโครงการแหลงน้ํา



๑๕/๑๗

คณะทํางานประสาน ติดตาม ประเมินผลระดับพ้ืนที่ (สทภ.๙)  ไดจัดทําคูมือ“การดูแลรักษาแหลงน้ํา
เครื่องมือ อุปกรณ และพัฒนาแหลงน้ํา” จํานวน  500  เลม สาระสําคัญประกอบดวย การใชน้ําและการ
ดูแลรักษาแหลงน้ํา /การตรวจสภาพแหลงน้ํา / การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา / การเขียนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณฯ  ทั้งนี้ไดแจกจายใหกับ องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล ที่ไดดําเนินการถายโอน
ภารกิจดานแหลงน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙ ในพื้นที่ลุมน้ํายม และลุมน้ํานาน  
เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลและองคความรูดานวิชาการ 

******************************

6. สรุปประเด็นอื่นๆ
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สัมภาษณ/ชี้แจงประชาชนฯ ทต.โนนน้ําเกลี้ยง  จ.กาฬสินธุ สัมภาษณ อบต.สุขเดือนหา จ.ชัยนาท (ฝายฯ บานหวยจักร)ี 

๗. รูปภาพการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพบ อปท./ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา

สัมภาษณ อบต.หวยขี้เปา จ.เลย (อางเก็บน้ําหวยขี้เปา) ลงพื้นที่ : โครงการอางเก็บน้ําเขาแกรต2  จ.จันทบุรี

สภาพโครงการ : ฝายบานบางญวน อบต.ตากแดด  พังงา สภาพโครงการ : ฝายน้ําลนหนองหมี ต.โคกวาน จ.บุรีรัมย



๑๗/๑๗

                

๘. รูปภาพการติดตั้งปายแสดงการถายโอนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

ปายฯ : ฝายน้ําลนบานหนองตะขบ ทต.หนองมะโมง จ.ชัยนาท          ปายฯ : ฝายน้ําลนพุเตย อบต.พุเตย จ.เพชรบูรณ

  ป้ายฯ : ฝายฯบ.ตะกรุดภิบาล  อบต.วังนํ าลัด  จ.นครสวรรค์

ปายฯ : อางเก็บน้ําหวยน้ําแดง อบต.พวงพรหมคร จ.สุราษฎรฯ      ปายฯ : อางเก็บน้ําชีนอย  อบต.ถ้ํา อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

    ปายฯ : ฝายน้ําลนลําพลับพลา อบต.ทุงหลวง จ.รอยเอ็ด



ภาคผนวก
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