
 

 

 

 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เฉพาะปี 2562) มีจ านวน จ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 372 โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 3 
โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  
 
1.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
งบประมาณ  :  500,000  บาท 
ปริมาณงาน  : สันฝายกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
  เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรและระบายน้ า 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 

 
รูปภาพประกอบ 

 

ก่อนด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ใหส้มบูรณแ์ละยัง่ยนื 
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รูปภาพประกอบ 
       ระหว่างด าเนินงาน 
                   

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1. หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย   องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย  ตระหนักดีว่าปัญหาดังกล่าวได้สร้างผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตระหนักดีว่าไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผล
ได้หากเป็นการด าเนินการเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย             
ต้องอาศัยองค์ความรู้และความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน รวมถึง ความร่วมมือของประชาชน  กอปร
กับ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่         
ด า เนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังต่อไปนี้  (๗ ) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (9) การจัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จากการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงได้มีแนวคิดที่จะด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ในเชิงรุกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย  จึงได้หารือร่วมกับ สถาบันอาเซียนศึกษา                 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ถึงกระบวนการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างมีส่วน
ร่วม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน สืบเนื่องจาก สถาบันอาเซียนศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เรื่องวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างฝายมีชีวิตโดย
กระบวนการ มีส่วนร่วมกับชุมชนต่างๆ อันน ามาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การป้องกันภัยแล้ง 
อุทกภัย และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าจังหวัดเชียงราย” โดยบูรณาการทั้งแผนงานโครงการ งบประมาณ และบุคลากร 
ร่วมกันเป็นจ านวนหลายองค์กรและภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง  องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้ น
น้ า ชมรมบัณฑิตอาสา เพ่ือน้อง  เพ่ือชุมชน มมร.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดดอยตุงเจ้าคณะอ าเภอแม่สาย และ องค์การ                    
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และปญัหาอทุกภยัอยา่งมีสว่นรว่ม 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรกรรม     ลดปัญหา

ภัยแล้ง 
2) เพ่ือลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ าไหลบ่าท่วมในพื้นท่ี 
3) เพ่ือให้ประชานมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต)     

ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที ่ 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เชิงปริมาณ  พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเกิดความชุ่ม จ านวน 4 สาย (ต้นน้ าลาว ต้นน้ าวัง ต้นน้ าค า และต้นน้ าจัน) 
เชิงคุณภาพ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีแหล่งน้ าส าหรับ 

การเกษตรกรรม  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และปัญหาน้ า
ไหลบ่าท่วมในพื้นท่ีหรือน้ าป่าไหลหลาก ตลอดจนประชานมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายโครงสร้างอย่าง
ง่าย(ฝายมีชีวิต) ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินการ  
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกส ารวจข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ พร้อมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการตามโครงการ 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โครงการและ/หรือแต่งตั้งคณะท างาน 

3) ด าเนินการตามโครงการโดยการบูรณาการดังนี้   
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  และ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         

สร้างครูฝาย (ครู ก)  
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยฯ และครูฝาย (ครู ก) จัดฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิตให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน พ้ืนที่ต้นน้ าแม่ลาว ต้นน้ าวัง ต้นน้ าค า และ ต้นน้ าจัน 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน 
- พระสงฆ์ประกอบพิธีบวชป่าและ/หรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพ้ืนที่ 

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          
สร้างฝายโครงสร้างอย่างง่าย (ฝายมีชีวิต) ให้แก่ครูฝาย (ครู ก) และหมู่บ้านในพื้นที่ด าเนินการ 

- ทีท่ าการปกครองอ าเภอแห่งพ้ืนที่ ประสานการเตรียมการในพ้ืนที่ด าเนินการ  
 - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ เอกชน สนับสนุนปัจจัยหรือวัสดุอุปกรณ์

อ่ืน  นอกเหนือจากภาคราชการ      
 - เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนวิทยากรเชิงปฏิบัติการและให้องค์ความรู้การ

สร้างและการบ ารุงรักษาฝายโครงสร้างอย่างง่าย (ฝายมีชีวิต) 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ประสานการจัดเตรียมพ้ืนที่ และประสานขออนุญาต

ด าเนินการกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ เช่น ป่าไม้/อุทยาน  
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 - ก านันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพ้ืนที่ จัดเตรียมไม้ไผ่และดิน/ทราย ส าหรับการสร้างฝาย
โครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต) และจัดเตรียม/ประสานผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายโครงสร้าง
อย่างง่าย (ฝายมีชีวิต) ตลอดจนเป็นผู้ดูแลรักษาฝายมีชีวิต 

4) ประชุมสรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
5) รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
         โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ได้ด าเนินโครงการโดยการ   

จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต) กระบวนการด าเนินการตาม
โครงการ ได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และสิ้นสุดเดือนเมษายน 2562 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น                          
979,375.55 บาท(เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
สร้างฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต) มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉลี่ย จุดละ 40-80 คน                 
รวมพ้ืนที่ต้นน้ าทั้งสิ้น 4 สายน้ า ครอบคลุม 5 อ าเภอ  25 แห่ง 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร 

1) การด าเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม       
โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต เป็นโครงการใหม่บุคลากรภายในกองป้องกันและ                  
บรรเทาสาธารณภัย จึงไม่คุ้นเคยกับบทบาทการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต ในระยะเริ่มต้น 

2) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ ซึ่งเกิดจากการคิดนอกกรอบและการท างานเชิงรุก เพ่ือให้
เกิดนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน บุคลากรภายในองค์กรจึง
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่คุ้นชินในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบ ตลอดจนระยะเวลาการจัดกิจกรรมฝึกอบรม                      
เชิงปฏิบัติการ ส่วนมากจะด าเนินการในวันหยุดราชการ(วันเสาร์ วันอาทิตย์) และมีระยะเวลาในการด าเนินการ         
ในแต่ละครั้งเป็นเวลาติดต่อกันถึง 2-3 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561  ถึงเดือนเมษายน 2562    

3) พ้ืนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่วนใหญ่ เป็นลักษณะป่าบนภูเขาหรือป่าต้นน้ า การเดินทางเข้าถึง
พ้ืนที่เป็นไปค่อนข้างยากล าบาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพักแรมในพ้ืนที่ จึงท าให้บุคลากรบางส่วนมีความไม่
มั่นใจ          ด้านความสะดวกและปลอดภัย    

 4) ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่มีไม่เพียงพอและบางพ้ืนที่ที่เดินทางเข้าถึงยาก           
มีเส้นทางคมนาคมที่ยากล าบากก็ไม่สามารถน ารถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่ เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ได้ เนื่องจากรถยนต์
ส่วนกลางมีสมรรถนะไม่พร้อม แม้ว่าจะแก้ไขด้วยการยืมรถส่วนกลางของส านัก/กองต่างๆ แล้วแต่ก็ตาม 

 5) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก
หน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าใจว่าเป็นโครงการก่อสร้าง ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมกระบวนการท างานโดยให้
ส านักการช่างประมาณการราคาวัสดุ จึงท าให้เกิดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งข้อเท็จจริงการ
ประมาณการจ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่แต่ละแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย  ได้รวบรวมเอาภูมิปัญญา/ประสบการณ์ ที่ได้ด าเนินการสร้างฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย ว่ามี
ความจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการให้เหมาะสมอย่างไร แล้วน ามาถอดบทเรียนเป็น
สูตรค านวณและจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น ส านักการช่าง จึงท าได้เพียงประมาณการราคา
จากจ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ค านวณไว้ให้ เท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาให้ถ้วนถี่แล้ว 
สามารถที่จะลดกระบวนการขั้นตอนนี้ได้ หากจะด าเนินการโครงการนี้ในปีต่อๆไป  
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 6) การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่ครบทุกองค์ประกอบของระเบียบการฝึกอบรม  จึงท า
ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เข้าใจในกระบวนการที่จะด าเนินการ ส่งผลให้การด าเนินการ        
เกิดความล่าช้า กล่าวคือ โครงการมีลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน จึงได้
แบ่งความรับผิดชอบกันเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการเบิกจ่ายงบประมาณ  เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
ท าหน้าที่ในการสร้างและขยายองค์ความรู้การสร้างฝายมีชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ท าหน้าที่ในการเตรียมการ
ประสานงานในพ้ืนที่และ/หรือบางพ้ืนที่อาจจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เป็นผู้มีหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ ที่นอกเหนือจากวัสดุที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น เชือกใยยักษ์ กระสอบ 
ท่อพีวีซี กล่องลวดเหล็ก ตาข่าย (กล่องแกลเบี้ยน) ตลอดจนมีหน้าที่ในการรับ-ส่ง ครู ก และ/หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชาชนในพื้นที่ที่ด าเนินการจัดฝึกอบรม นอกจากจะเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ยังคงต้องท าหน้าที่
ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ไม้ไผ่ ดินหรือทราย หรือแม้กระทั่งบางพ้ืนที่ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้
จัดอาหารและอาหารว่าง หมู่บ้านนั้นยังท าหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมอาหารส าหรับการจัดฝึกอบรมอีกทางหนึ่งด้วย 
ดังนั้น จึงท าให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่ครบตามกระบวนการฝึกอบรม เช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารและอาหารว่าง ไม่มีค่าตอบแทนวิทยากร เป็น
ต้น ทั้งนี้การเขียนโครงการในครั้งแรกต้องการให้ทุกฝ่าย ทุกคน ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมมีการบูรณาการท างาน
เข้าด้วยกัน 

 7) ผู้เขียนโครงการไม่ได้ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน  จึงต้องกางเต็นท์เป็นที่พักแรมในสถานที่ต่างๆของหมู่บ้าน เช่น 
โรงเรียน วัด หอประชุมหมู่บ้าน จึงท าให้ความเป็นอยู่และสถานที่พักของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย เท่าที่ควร กล่าวคือ ต้องจัดเตรียมอาหารเองในมื้อเช้า
และมื้อเย็น หรือบางพ้ืนที่จะต้องจัดเตรียมอาหารถึงสามมื้อ บางแห่งน้ าไม่พอใช้ แสงสว่างมีไม่เพียงพอ ห้องน้ าไม่
เพียงพอและไม่สะอาด บริเวณท่ีพักไม่มีรั้วรอบขอบชิด เป็นต้น  

ปัญหาอุปสรรคจากภายนอกองค์กร  
 1) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่บางแห่ง ยังให้ความ

ร่วมมืออย่างไม่เต็มที่ ประชาชนบางพ้ืนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่า องค์การ                     
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จะด าเนินการสร้างฝายให้แก่หมู่บ้าน หรือแม้กระทั่ง 
บางพ้ืนที่เข้าใจว่าทั้งสององค์กรได้รับค่าจ้างเป็นค่าสร้างฝายแล้ว จึงต้องชี้แจงท าความเข้าใจระหว่างการฝึกปฏิบัติ   

 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในพ้ืนที่ไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน 
กล่าวคือในพ้ืนที่ที่เป็นชาติพันธุ์ จะใช้ภาษาของตนเป็นหลัก และไม่ยอมสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกปฏิบัติ 

 3) การเตรียมการในบางพ้ืนที่ด าเนินการยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เช่น ในวันอาทิตย์บางหมู่บ้านที่
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์จะไปเข้าโบสถ์ ดังนั้นจึงมีเพียงผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้น ที่เข้า รับ            
การฝึกปฏิบัติ  

 4) วัฒนธรรมของบางกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ยอมรับเพศหญิงเป็นผู้ให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการ     
 5) การด าเนินโครงการเป็นช่วงเวลาที่เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพ้ืนที่ จึงท าให้มีหลายพ้ืนที่ต้องขอ

เลื่อนการจัดฝึกอบรมฯออกไปก่อน เนื่องจากประชาชนจ าเป็นต้องเฝ้าระวังไฟป่า จึงท าให้การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ไม่เป็น ไปตามที่วางแผนไว้ 

6) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท าฝายมีชีวิตในช่วงฤดูร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง 
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7. ข้อคิดที่ได้จากการด าเนินการ  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะขององค์กรที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกสามารถด าเนินการได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟังและเสนอ
ข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา การน าเอาศักยภาพ ภูมิปัญญา ของแต่ละฝ่ายมาบูรณาการการท างาน โดยมี
เป้าหมายเดียวกัน กล่าวคือการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน และเกิดนวัตกรรมการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

8. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
1) การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
2) การรบัฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญหา  
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและข้อเท็จจริงให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ตระหนัก

ถึงปัญหาและเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 
4) ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดท า “ธรรมนูญฝาย” เพ่ือสร้างเป็นกฎระเบียบภายในหมู่บ้าน/

ชุมชนในการดูแลรักษาฝาย ตลอดจนการดูแลรักษาป่าไม้ และแหล่งน้ า 
5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานให้เป็นที่แพร่หลาย 

9. รูปภาพการด าเนินการ (แนบรูปภาพที่แสดงตัวอย่าง/หลักฐานการด าเนินการ จ านวน 5-10 รูป) 
9.1 รูปแบบฝายมีชีวิต 

ส่วนประกอบหลักของฝายมีชีวิต 

         1) บันไดนิเวศน์ คือ บันไดที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังฝาย มีลักษณะเป็นบันไดขั้นๆ จ านวน
ขั้นบันไดตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  
         2) หูช้าง เป็นแนวก าแพงยาวยื่นไปตามริมตลิ่งทั้งเหนือฝายตลอดจนใต้ฝาย ลักษณะของก าแพง
หูช้างใช้วัสดุเช่นเดียวกับตัวฝาย  
        3) เหนียวปิ้ง ส าหรับตัดวงจรน้ าไม่ให้ไหลไต่ไม้ไผ่ทั้งส่วนบันได และตัวฝายที่อยู่ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังของตัวฝายโดยใช้กระสอบทรายเป็นตัวตัดวงจรน้ า  
         4) ตัวฝายกั้นน้ า ใช้วัสดุธรรมชาติ อาทิ ทราย ดิน ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ ผสมเข้าด้วยกัน บรรจุใส่
กระสอบวางเรียงตัวซ้อนกัน เพ่ือใช้เป็นก าแพงกั้นชะลอน้ า โดยมีล าไม้ไผ่เป็นตัวโครงปักฝังลงไปในล าคลองเสมือน
เสาเข็ม  
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ที่มา: ฝายมีชีวิตงอบร่วมใจ กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน 
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1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2562)(มาตรา 45(7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 
2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตนเอง ข้อ 12 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อ(5) การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าหน้าที่เป็นองค์กรหลัก
ในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การดูแลบ าบัดน าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเชียงราย 
     

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบสูง 
มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ ากก แม่น้ าอิง แม่น้ าสาย และน้ าลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลาย
หลายทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงทางทรัพยากรดิน น้ า ป่า
ไม้ รวมไปถึงลักษณะของภูมิอากาศ ที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม 

เห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ทั้งสร้างรายได้ของประชาชนในระดับรากหญ้า ชุมชนต้นแบบ 
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สร้างความเจริญและสะดวกสบายให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการใช้เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ การรายงานสภาพอากาศ การรายงานสภาวะของสิ่งแวดล้อม ที่จะใช้ประเมินการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและสภาวะการต่างๆ ให้พร้อมในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายได้ 

จากการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมีแนวนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 การ
ก้าวน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
และน ามาใช้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการร่วมกับส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 
(เชียงราย) และส่วนควบคุมไฟป่า ส านักงานป้องกันรักษาป่าไม้ กรมป่าไม้ จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือสร้างแกนน าจิต
อาสาเฉพาะกิจดับไฟป่า สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไปที่จะต้องส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น สร้างปลูกจิตส านึกรักษาและกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดเชียงรายให้ยั่งยืนต่อไป 

 

โครงการอบรมจติอาสาดบัไฟปา่เพือ่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มจงัหวดัเชยีงราย 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.๑  เพ่ืออบรมให้ความรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย   
   2.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการและการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         อบรมให้ความรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 9 คน อบรมเป็นจ านวน 1 ครั้งต่อปี 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ด าเนินการฝึกอบรมให้กับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความสามารถที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เช่น  
   (1) เป็นแกนน าจิตอาสาดับไฟป่าเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เพ่ือส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
   (2) บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้งานผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถแก้ไขปัญหา ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
   ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงราย  

5. ตัวชี้วัดโครงการ 
   มีการฝึกอบรมจ านวน 1 ครั้ง/ปี 

      
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ปีงบประมาณ 2562-2565 

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเชียงราย 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   

งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 3๐๐,000  บาท  
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9. การติดตามและประเมินผล 
       9.๑ โดยแบบสอบถาม Pretest Post Test และแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลัง
การอบรม สรุปผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหาร 
   9.2 ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะความรู้การใช้งานและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑0.๑ จิตอาสาดับไฟป่าเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย มีความรู้เรื่องทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
    ๑0.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้ มีทักษะการปฏิบัติงานในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
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