กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดให
สวนราชการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งนี้ การถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญภารกิจหนึ่ง
คืองานกอสรางและบํารุงรักษาอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก กรมชลประทาน และกรมสงเสริม
สหกรณ ไดดําเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ภารกิจดังกลาว
ยังเกี่ยวของกับภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
z พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
z พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 51 (5) มาตรา 54 (2) และมาตรา 57 บัญญัติใหเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนครมีหนาที่บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
z พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(6) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ
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มาตรา 17 ให อ งค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวัด มี อํา นาจและหน าที่ ใ นการจั ด บริ ก าร
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(24) จั ด ทํ า กิ จ การใดอั น เป น อํ า นาจและหน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควร ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ดังนั้น เพื่อใหทองถิ่นไดดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนไดอยางมี
คุณภาพภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนไดรับบริการสาธารณะขั้นต่ําที่เทาเทียมกัน จึง
ไดจัดทํามาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็กขึ้น
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงาน
ดานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ และแนวทางประกอบการตั ด สิ น ใจ
สําหรับการดําเนินงาน
1.2.3 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมี
มาตรฐาน
1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานนี้ เปนการกําหนดแนวทางการออกแบบ การกอสราง และการบํารุงรักษา
อางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก
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1.4 นิยามศัพทเขื่อน
-

เขื่อนขนาดเล็ก
อางเก็บน้ําขนาดเล็ก
การขุดหิน
การจัดจําแนกดิน

-

การวัดพฤติกรรมเขื่อน
แกนเขื่อน
ขอบอางเก็บน้าํ
ชั้นระบายที่ตนี เขื่อน
ชั้นระบายที่ลาดเขื่อน
ชั้นระบายน้ํา
ฐานยัน (Abutment)

- ทายน้ํา
- ที่ต้งั เขื่อน
- ปริมาณน้ําใช
- ปริมาตรอางเก็บน้ํา
- ผังโครงการ
- ลาดเขื่อน
- สันเขื่อน
- หนาเขื่อน
- หลังเขื่อน
- เหนือน้าํ

เขื่อนดินสูงไมเกิน 15 เมตร
ความจุอางเก็บน้ําไมเกิน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร
การขุดที่ตองใชวิธีการระเบิดหิน
การจําแนกดินทางวิศวกรรม สวนมากใชวิธี Unified Soil
Classification System (USCS)
การติดตามพฤติกรรมเขื่อนโดยการติดตั้งเครื่องมือเฉพาะดาน
ระนาบในแนวดิ่งที่ผานแนวศูนยกลางของสันเขื่อน
เสนขอบเขตที่น้ําในอางทวมถึง ตามระดับเก็บกักปกติ
ชั้นกรวดทรายระบายน้ําที่ตนี เขื่อนดานทายน้ํา
ชั้นกรวดทรายระบายน้ําที่ผวิ ลาดเขื่อนดานทายน้ํา
ชั้นกรวดหรือทรายที่ใชในการระบายน้ําออกจากตัวเขื่อนและฐานราก
สวนของไหลเขาที่เขื่อนสรางเขาบรรจบหรือสวนของเขื่อนที่
ประชิดกับไหลเขา
พื้นที่นับจากแกนเขื่อนไปดานตามน้ํา
ตําแหนงหรือพิกัดทางภูมิศาสตรที่บอกตําแหนงเขื่อน
ปริมาณที่เก็บกักระดับน้ําถึงระดับเก็บกักปกติซึ่งสามารถใช
ประโยชนได
ปริมาณน้ําทั้งหมดที่เก็บกักไดในอางจนถึงระดับเก็บกักปกติ
แผนฝงบริเวณโครงการเขื่อนและอางเก็บน้ําแสดงองคประกอบ
ทั้งหมด
พื้นที่ผิวเขื่อนที่มีความชัน
สวนบนสุดของเขื่อนที่ใชเปนถนนในระหวางการกอสราง
บํารุงรักษา
สวนของเขื่อนจากแกนเขื่อนไปดานทวนน้าํ
สวนของเขื่อนจากแกนเขื่อนไปดานตามน้ํา
พื้นที่นับจากแกนเขื่อนไปดานทวนน้ํา
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