
การการบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดและชุมชน บริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดและชุมชน 

ีี ิ ั ิิ ั ิ

การการบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดและชุมชน บริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดและชุมชน 

ีี ิ ั ิิ ั ิบทเรียนบทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป จากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป ((??))บทเรียนบทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป จากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป ((??))

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ํา การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ํา สกวสกว   ครั้งที่ ครั้งที่ ๖๖การจดเวทสาธารณะนโยบายนา การจดเวทสาธารณะนโยบายนา สกวสกว. . ครงท ครงท ๖๖

วันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ ๒๐ ๒๐ มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๘๒๕๕๘

ณ โรงแรมเซ็นจรี่ ณ โรงแรมเซ็นจรี่ พารค์พารค์  ถนนราชปรารภ กรงเทพมหานครถนนราชปรารภ กรงเทพมหานครณ โรงแรมเซนจูร ณ โรงแรมเซนจูร พารคพารค  ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานครถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร



กรอบแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการทรพัยากรน้าํจังหวดัแบบกรอบแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการทรพัยากรน้าํจังหวดัแบบบูรณาบูรณาการการ
แผนพัฒนาจังหวดั

- คณะกรรมการบริหารจังหวดัแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตรจังหวัด - แผนคน, แผนงาน, แผนเงิน, แผนที่

แผนน้ําจังหวัด (ทสจ.) 

หนวยงานระดับจังหวัด
DSS  for Water Resources Planning

(GiS  MIS  G l  E th)

DSS เวทีพูดคุย

-ลมน้ําในจังหวัด

อําเภอ
อบจ.

(GiS, MIS, Google Earth)

เวทีพูดคุย

ทสจ.

ทรัพยากรน้ํา

ชลประทาน

ปภ.

-ลุมนาในจงหวด

- ลุมน้ําที่คาบเกี่ยวกับจังหวดัขางเคียง

- กรมทรัพยากรน้ํา 

   คณะกรรมการลุมน้ําสาขา

   คณะกรรมการลุมน้ํา

ั ้ํ  ิ

แผนน้ําชุมชน
DSS

เวทีพูดคุย

เวทีพูดคุย

ู ุ

พัฒนาที่ดิน

ฯลฯ

   คณะกรรมการทรัพยากรนําแหงชาติ (กนช.)

Keyword: บูรณาการ, ยัง่ยืน, การมีสวนรวม, 

ความตองการ/

ปญหาในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน

ู

              Top-Bottom Policy Development



กรอบแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการทรพัยากรน้าํจังหวดัแบบกรอบแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการทรพัยากรน้าํจังหวดัแบบบูรณาบูรณาการการ
แผนพัฒนาจังหวดั

- คณะกรรมการบริหารจังหวดัแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตรจังหวัด - แผนคน, แผนงาน, แผนเงิน, แผนที่

แผนน้ําจังหวัด (ทสจ.) 

หนวยงานระดับจังหวัด
DSS  for Water Resources Planning

(GiS  MIS  G l  E th)

DSS เวทีพูดคุย

-ลมน้ําในจังหวัดคน

อําเภอ
อบจ.

(GiS, MIS, Google Earth)

เวทีพูดคุย

ทสจ.

ทรัพยากรน้ํา

ชลประทาน

ปภ.

-ลุมนาในจงหวด

- ลุมน้ําที่คาบเกี่ยวกับจังหวดัขางเคียง

- กรมทรัพยากรน้ํา 

   คณะกรรมการลุมน้ําสาขา

   คณะกรรมการลุมน้ํา

ั ้ํ  ิ

- คน

- Capacity Building

ภาคีเครอืขา่ย
แผนน้ําชุมชน

DSS

เวทีพูดคุย

เวทีพูดคุย

ู ุ

พัฒนาที่ดิน

ฯลฯ

   คณะกรรมการทรัพยากรนําแหงชาติ (กนช.)

Keyword: บูรณาการ, ยัง่ยืน, การมีสวนรวม, 

- ภาคเครอขาย

- ระบบภูมสิารสนเทศการบริหารจัดการน้ํา

เพื่อการอปโภคบริโภค
ความตองการ/

ปญหาในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน

ู

              Top-Bottom Policy Development
เพอการอุปโภคบรโภค

- บทเรียนจากฝายมีชีวติ



แผนน้ําชุมชนแผนน้ําชุมชน

้้ // ใ  ใ  ั ิ ัั ิ ัชาวบ้านชาวบ้าน//คนในชุมชน คนในชุมชน นกวิจยชุมชนนกวิจยชุมชน
      --  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เผชิญปัญหาโดยตรงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เผชิญปัญหาโดยตรง

่ ้ ้่ ้ ้-- สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

          แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น + + หลักฐานหลักฐานญญ ู ญญู ญญ ฐฐ
          เชิงประจักษ์เชิงประจักษ์

-- เป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลง((ระเบิดจากข้างในระเบิดจากข้างใน))เปนพลงสาคญในการแกไขปญหาและการเปลยนแปลงเปนพลงสาคญในการแกไขปญหาและการเปลยนแปลง((ระเบดจากขางในระเบดจากขางใน))

-- ต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี การสร้างความเข้าใจต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี การสร้างความเข้าใจ

มีข้อมลมีข้อมล//สารสนเทศ ในการวางแผนการจัดการสารสนเทศ ในการวางแผนการจัดการ-- มขอมูลมขอมูล//สารสนเทศ ในการวางแผนการจดการสารสนเทศ ในการวางแผนการจดการ

-- การทํางานวิจัยกับชุมชนต้องใช้เวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการทํางานวิจัยกับชุมชนต้องใช้เวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม

โโ          นโยบายทางการเมืองนโยบายทางการเมือง

-- ต้องมีทีมวิจัยชุมชนจากคนในพื้นที่ ต้องมีทีมวิจัยชุมชนจากคนในพื้นที่ เครือข่ายจัดการน้ําภาคพลเมืองเครือข่ายจัดการน้ําภาคพลเมืองุุ
-- คลองหมู่บ้าน คลองตําบล คลองอําเภอ คลองจังหวัดคลองหมู่บ้าน คลองตําบล คลองอําเภอ คลองจังหวัด



แผนน้ําชุมชนแผนน้ําชุมชน

อบตอบต. . ช่างโยธา ช่างโยธา + + แผนงานแผนงาน

      --  มีภาระงานหลายด้าน ขาดความเชี่ยวชาญ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายมีภาระงานหลายด้าน ขาดความเชี่ยวชาญ เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย

ขาดอิสระในการทํางาน ขึ้นกับนโยบายของผ้บริหารขาดอิสระในการทํางาน ขึ้นกับนโยบายของผ้บริหาร-- ขาดอสระในการทางาน ขนกบนโยบายของผูบรหารขาดอสระในการทางาน ขนกบนโยบายของผูบรหาร

-- ขาดเอกภาพในการทํางานในองค์กรเดียวกันขาดเอกภาพในการทํางานในองค์กรเดียวกัน

 ป  ั ี่   ป  ั ี่  -- แผนงาน งบประมาณ แบบถัวเฉลีย แผนงาน งบประมาณ แบบถัวเฉลีย 

-- การกระจายอํานาจ แต่งบประมาณ มีพอการกระจายอํานาจ แต่งบประมาณ มีพอ??? ??? ใช้ถูกประเภทใช้ถูกประเภท??????

แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

-- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการมีข้อมูลประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการมีข้อมูล//สารสนเทศ สนับสนุนสารสนเทศ สนับสนุนูู ุุ

-- ต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี การสร้างความต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี การสร้างความเข้าใจเข้าใจ

-- ต้องใช้วิธีประชาเข้าใจ ต้องใช้วิธีประชาเข้าใจ (need) (need) แทนที่ ประชาคม แทนที่ ประชาคม (want) (want) -- ตองใชวธประชาเขาใจ ตองใชวธประชาเขาใจ (need) (need) แทนท ประชาคม แทนท ประชาคม (want) (want) 



ทาซัก

อุปโภคบริโภค

/

ทาดี
อุปโภคบริโภค

เกษตร/อุปโภคบริโภค

บางจาก
เขาแกว เทศบาลตําบล

น้ําทวม

คลองนอยลานสกา
อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

เกษตร

น้ําทวม

พื้นทีต่นน้าํ (ความลาดชันสูง) พื้นทีก่ลางน้ํา (เขตเมือง /ชุมชน) พื้นที่ปลายน้ํา (ลาดต่ําชายฝงทะเล)ู ุ



“อบรมการใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) อบต.คลองน้อย ครั้งที่ 1 - 2”



“อบรมการใช้งานโปรแกรม QGIS”



“อบรมการใช้เครื่องมือวัดน้ําฝนอย่างง่ายและไม้วัดระดับน้ําสําหรับการเตือนภัย”



้ํ

ตัวอยาง การเก็บขอมูลรบัมือน้ําทวม ตาํบลบางจาก

นําทะเลหนุน

®®
สญัลกัษณ

ป ้ํ ํประตูนาตาบลบางจาก

! ทอระบายน้ํา

ถนน

เสนทางน้ํา

้ ่ ้ ้พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก

พื้นที่น้ําทวมป 2551

พื้นที่น้ําทวมป 2552

พื้นที่น้ําทวมป 2553

 ขอบเขตหมบูาน

Scale 1 : 15,000

0 1 2.5

Km.



การจัดการน้ําเพื่อรับมือกับน้ําทวม ตําบลคลองนอย



แผนการจัดการระบบประปา ตําบลท่าซัก

ั ้ํ ื่ โ ไ ี ้ปัญหา ปรมิาณนําเพือการอุปโภคไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ

รายละเอียดแผนงานโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ี่   ป ป ป ั ป ่แนวทางที 4  ขยายเขตประปาและปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
- ประเด็นเร่งดําเนนิการ : ปรับปรุงระบบระปาหมู่บ้านเดิม

็ ํ ิ ่ ไ ่ ื่ ั ั- ประเด็นดําเนนิการต่อไป : การขยายระบบท่อเพือรองรับการขยายตัว

ของเมือง



บริหารจัดการน้ําชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ําชุมชนท้องถิ่นุุ

• น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

• องค์การบรหิารส่วนตําบล 

ท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช–ทาซก อาเภอเมอง จงหวดนครศรธรรมราช

น้ําฝน
ผลิตเอง แหล่งน้ํา

้ ครัวเรือน

จัดการน้ํา

นาฝน

น้ําประปาอบต.
ซื้อจากร้านค้า

ท้องถิ่น

จัดการน้ํา
ซื้อจาก

่ ้ํ

แหล่งน้ํา

ภาชนะ

บ่อ สระ คลอง ฯลฯ ที่อื่น แหล่งนําชุมชน

จัดการน้ําแหล่งน้ํา

ภาชนะ

ความมั่นคง

ประสิทธิภาพ



ระบบภูมิสารสนเทศน้ําอุปโภคบริโภคตําบลท่าซัก

ฐานข้อมูลน้ําอุปโภคบริโภค

   แหล่งน้าํ   น้ําฝน น้ําท่า/น้ําผิวดิน น้ําบาดาล

ั ้ ้

ประมวลผล

   การจัดการ ประปาหมู่บ้าน ประปาซือจากเทศบาลนคร ประปาครัวเรือน

หมู่ที่ ทั้งตําบล  1  2  3  4  5  6  7  8  9

หมู่1

เทศบาล

ข้อมูล

สารสนเทศ

เทศบาล

้ข้อมูล

สารสนเทศ



ระบบภูมสิารสนเทศการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค













การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการวางการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการวาง

แผนการจดัการน้ําในพื้นที่ล่มน้ําปากพนังโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แผนการจดัการน้ําในพื้นที่ล่มน้ําปากพนังโดยกระบวนการมีส่วนร่วม กา ดกา า ทลุ า าก ด ก กา สกา ดกา า ทลุ า าก ด ก กา ส

1.  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการวางแผนและจัดการ

้ ้     ทรัพยากรน้ําในพื้นที่

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ําโดยกระบวนการ

้    การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่

3. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุนในการวางแผนและ

้ ้    การจัดการทรัพยากรน้ําในระดับตําบล  และลุ่มน้ํา 

4.  เพื่อจัดทําแผนงานโครงการการวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับ

้ตําบล และลุ่มน้ําแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน



ร่วมกับ ร่วมกับ อสอส. GIZ. GIZ  ในการขับเคลื่อนทางสังคมในการพัฒนามาตรการเศรษฐศาสตร์  ในการขับเคลื่อนทางสังคมในการพัฒนามาตรการเศรษฐศาสตร์  

                                        เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ําคลองท่าดีเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ําคลองท่าดีุ ุุ ุ

ร่วมกับ ทนร่วมกับ ทน. GIZ . GIZ การส่งเสริมการจัดการน้ําในภาวะวิกฤตโดยการรักษาระบบนิเวศ การส่งเสริมการจัดการน้ําในภาวะวิกฤตโดยการรักษาระบบนิเวศ 

                                          ในพื้นที่ล่มน้ํา ในพื้นที่ล่มน้ํา                                           ในพนทลุมนา ในพนทลุมนา 



ร่วมกับ ร่วมกับ ทสจทสจ. . สโมสรไลออนส์สโมสรไลออนส์ ชุมชน รณรงค์ปลูกป่าต้นน้ํา ทําฝายมีชีวิตชุมชน รณรงค์ปลูกป่าต้นน้ํา ทําฝายมีชีวิต



ร่วมกับ ร่วมกับ ทสจทสจ. . สโมสรไลออนส์สโมสรไลออนส์ ชุมชน รณรงค์ปลูกป่าต้นน้ํา ทําฝายมีชีวิตชุมชน รณรงค์ปลูกป่าต้นน้ํา ทําฝายมีชีวิต









กรอบแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการทรพัยากรน้าํจังหวดัแบบกรอบแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการทรพัยากรน้าํจังหวดัแบบบูรณาบูรณาการการ
แผนพัฒนาจังหวดั

- คณะกรรมการบริหารจังหวดัแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตรจังหวัด - แผนคน, แผนงาน, แผนเงิน, แผนที่

- คน

ตัวอย่างการใช ้AHP ในการจัดลําดับ
แผนน้ําจังหวัด (ทสจ.) 

- ตวอยางการใช AHP ในการจดลาดบ

ความสําคัญโครงการในพื้นทีช่ลประทาน/

แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการวางแผน

หนวยงานระดับจังหวัด
DSS  for Water Resources Planning

(GiS  MIS  G l  E th)

DSS เวทีพูดคุย

-ลมน้ําในจังหวัด

แบบจาลองทเหมาะสมสาหรบการวางแผน

และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ดัชนีความวิกฤตด้านน้ํา

อําเภอ
อบจ.

(GiS, MIS, Google Earth)

เวทีพูดคุย

ทสจ.

ทรัพยากรน้ํา

ชลประทาน

ปภ.

-ลุมนาในจงหวด

- ลุมน้ําที่คาบเกี่ยวกับจังหวดัขางเคียง

- กรมทรัพยากรน้ํา 

   คณะกรรมการลุมน้ําสาขา

   คณะกรรมการลุมน้ํา

ั ้ํ  ิ

- ดชนความวกฤตดานนา

- ระบบการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณ

โครงการ
แผนน้ําชุมชน

DSS

เวทีพูดคุย

เวทีพูดคุย

ู ุ

พัฒนาที่ดิน

ฯลฯ

   คณะกรรมการทรัพยากรนําแหงชาติ (กนช.)

Keyword: บูรณาการ, ยัง่ยืน, การมีสวนรวม, 

โครงการ

- การจัดทาํแผนบริหารจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําแบบบรณาการจงัหวัด
ความตองการ/

ปญหาในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน

ู

              Top-Bottom Policy Development
ทรพยากรนาแบบบูรณาการจงหวด

นครศรธีรรมราช



หน่วยงานระดับจังหวัดหน่วยงานระดับจังหวัด

      --  มีภารกิจโดยตรงในด้านการจัดการน้ําโดยรงมีภารกิจโดยตรงในด้านการจัดการน้ําโดยรง

--  ในทางปฏิบัติภารกิจมีความซ้ําซ้อนกันในทางปฏิบัติภารกิจมีความซ้ําซ้อนกัน  ในทางปฏบตภารกจมความซาซอนกนในทางปฏบตภารกจมความซาซอนกน

-- ต้องทํางานประสานกับท้องที่ ท้องถิ่น ชาวบ้าน ปัจจุบันเน้นการทํางานต้องทํางานประสานกับท้องที่ ท้องถิ่น ชาวบ้าน ปัจจุบันเน้นการทํางาน

          บบมีส่วนร่วมมากขึ้น บบมีส่วนร่วมมากขึ้น JMCJMC  คณ กรรมการล่มน้ําคณ กรรมการล่มน้ํา          แบบมสวนรวมมากขน แบบมสวนรวมมากขน JMCJMC  คณะกรรมการลุมนาคณะกรรมการลุมนา

-- ปัจจุบันขาดความไว้วางใจจากชาวบ้านปัจจุบันขาดความไว้วางใจจากชาวบ้าน

-- ทุกหน่วยเน้นการทํากิจตามนโยบายของส่วนกลาง ทุกหน่วยเน้นการทํากิจตามนโยบายของส่วนกลาง ((กรมกรม) ) 
          ระบบงบประมาณ ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบ ระบบงบประมาณ ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบ area basedarea based

-- ยังไม่มีการบูรยังไม่มีการบูรณาณาการแผนงานที่ยึดปัญหาของพืน้ที่เป็นหลักการแผนงานที่ยึดปัญหาของพืน้ที่เป็นหลัก

                          น้ําผิวดิน น้ําผิวดิน + + น้ําใต้ดิน น้ําใต้ดิน ปัญหาภัยแล้งปัญหาภัยแล้ง                          นาผวดน นาผวดน + + นาใตดน นาใตดน ปญหาภยแลงปญหาภยแลง
-- การจัดการน้ําโดยใช้พหุสาขารวมถึงการคิดถึงระบบนิเวศน์การจัดการน้ําโดยใช้พหุสาขารวมถึงการคิดถึงระบบนิเวศน์

                            ขดลอกคลอง ขดลอกคลอง VS VS ระดับน้ําในดินระดับน้ําในดิน                            ขุดลอกคลอง ขุดลอกคลอง VS VS ระดบนาในดนระดบนาในดน



หน่วยงานระดับจังหวัดหน่วยงานระดับจังหวัด

      --  บทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ํา บทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ํา ok????? ok????? ข้อมูล ระบบสนับสนุนการข้อมูล ระบบสนับสนุนการ

            ตัดสินใจตัดสินใจ            ตดสนใจตดสนใจ

-- วางแผนการจัดการในระดับลุ่มน้ํา และเชื่อมโยงกับแผนงานของท้องถิ่นวางแผนการจัดการในระดับลุ่มน้ํา และเชื่อมโยงกับแผนงานของท้องถิ่น



1. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนจังหวดั และหนว่ยงานราชการส่วนต่าง (จากงานอบรมอบจ.ฯ และงานแผนน้าํจังหวัด

นครศรธีรรมราช)

2.การใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจเกณฑ์การให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง

3. การใช้แบบสอบถามสํารวจคะแนนเกณฑ์หลัก และรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ําปากพนงั

4. สรุปเกณฑ์และคะแนนในเกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ โดย AHP และให้คะแนน

่เวทีจัดทํากระบวนการพจิารณา

โครงการ โดย AHP

โครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญโครงการ

5.สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญโครงการ

จัดประชมรวบรวมโครงการจากงานอบรมเสริมสร้างจัดประชมรวบรวมข้อมลโครงการจากงานแผนน้ํา  จดประชุมรวบรวมโครงการจากงานอบรมเสรมสราง

ศักยภาพขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อบจ.)

จดประชุมรวบรวมขอมูลโครงการจากงานแผนนา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช



1. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนจังหวดั และหนว่ยงานราชการส่วนต่าง (จากงานอบรมอบจ.ฯ และงานแผนน้าํจังหวัด

นครศรธีรรมราช)

2.การใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจเกณฑ์การให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง

3. การใช้แบบสอบถามสํารวจคะแนนเกณฑ์หลัก และรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ําปากพนงั

4. สรุปเกณฑ์และคะแนนในเกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ โดย AHP และให้คะแนน

่เวทีจัดทํากระบวนการพจิารณาโครงการ 

โดย AHP

โครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญโครงการ

5.สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญโครงการ

สัมภาษณ์เกณฑ์การให้คะแนนจาก 

ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม สํานักชลประทานที ่15ู

สัมภาษณ์เกณฑ์การให้คะแนนจาก 

ผ้เชี่ยวชาญประจําสํานักชลประทานที ่15ผูเชยวชาญประจาสานกชลประทานท 15



1. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนจังหวดั และหนว่ยงานราชการส่วนต่าง (จากงานอบรมอบจ.ฯ และงานแผนน้าํจังหวัด

นครศรธีรรมราช)

2.การใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจเกณฑ์การให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง

3. การใช้แบบสอบถามสํารวจคะแนนเกณฑ์หลัก และรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ําปากพนงั

4. สรุปเกณฑ์และคะแนนในเกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ โดย AHP และให้คะแนน

่เวทีจัดทํากระบวนการพจิารณาโครงการ 

โดย AHP

โครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญโครงการ

5.สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญโครงการ

สัมภาษณ์เกณฑ์การให้คะแนนจาก ผอ.โครงการส่งน้ํา

และบํารุงรักษาปากพนังตอนล่างุ

สัมภาษณ์เกณฑ์การให้คะแนนจาก ผอ.โครงการ

ส่งน้ําและบํารงรักษาปากพนังตอนบนสงนาและบารุงรกษาปากพนงตอนบน



ผลการพิจารณาโครงการโดย AHP

โครงการทั้งสิ้น   995 โครงการ

โครงการในแผนระยะเรง่ด่วน  156 โครงการ- โครงการในแผนระยะเรงดวน  156 โครงการ

 - โครงการในแผนระยะสั้น-กลาง 679 โครงการ

 - โครงการในแผนระยะยาว 160  โครงการ

โครงการแบ่งตามแผนงานระยะ เร่งด่วน ระยะสั้น-กลาง และระยะยาว



แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

-ค่าไฟในการสูบน้ํา

-เงินลงทุนในการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานุ ฐ

-ปริมาณการสูบน้ําที่เหมาะสม

-ปริมาณพื้นที่ชลประทานที่เหมาะสม

ชนิดของพืชที่เหมาะสมกบัดิน-ชนดของพชทเหมาะสมกบดน

-แหล่งเก็บกักน้ําขนาดเล็กในพื้นที่

-ความห่างไกลของคลองส่งน้ํา

-มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพืชผลทาง

การเกษตร



สมการความเหมาะสมสมการความเหมาะสม

Objective FunctionObjective FunctionObjective FunctionObjective Function

∑∑ ใ โ ั้ใ โ ั้ ∑∑ ่ ไ ้ ใ่ ไ ้ ใ่ ่ ้ ่ํ  ่ ่ ้ ่ํ  ((∑∑IpIp x x งบลงทนุในโครงการนันๆงบลงทนุในโครงการนันๆ ) + () + (∑∑IpIp x x ค่าไฟฟ้าในการค่าไฟฟ้าในการ

สูบน้ําสูบน้ํา ))  –– ((∑∑ รายรับรายรับ//ราคาขาย ของพืชผลทางการเกษตรราคาขาย ของพืชผลทางการเกษตร))

ค่าลงทุนก่อสรา้งตําสุด ค่าลงทุนก่อสรา้งตําสุด ==

   ∑ 1  + ∑ 1  ‐ ∑ ∑ 11  



สมการความเหมาะสมสมการความเหมาะสม

ConstraintsConstraints

1.1. สมการสมดุลน้ําสมการสมดุลน้ํา

22 ปริมาณน้ําทีส่บมาใช้ ปริมาณน้ําทีส่บมาใช้ < < ปริมาณน้ําในลําน้ําปริมาณน้ําในลําน้ํา2.2. ปรมาณนาทสูบมาใช ปรมาณนาทสูบมาใช < < ปรมาณนาในลานาปรมาณนาในลานา

3.3. ปริมาณน้ํารวมที่ส่งใหพ้ื้นที่เพาะปลูก ปริมาณน้ํารวมที่ส่งใหพ้ื้นที่เพาะปลูก > > ความต้องการใช้น้ําของพืชความต้องการใช้น้ําของพืช

44 พื้นที่เกษตรกรรมรวม พื้นที่เกษตรกรรมรวม < < พื้นทีล่่มน้ําย่อยพื้นทีล่่มน้ําย่อย4.4. พนทเกษตรกรรมรวม พนทเกษตรกรรมรวม < < พนทลุมนายอยพนทลุมนายอย

5.5. ความสามารถในการสูบน้ําของลําน้ําสายรองรวมกัน ความสามารถในการสูบน้ําของลําน้ําสายรองรวมกัน < < ความสามารถของการความสามารถของการ

สบน้ําในลําน้ําสายหลักสบน้ําในลําน้ําสายหลักสูบนาในลานาสายหลกสูบนาในลานาสายหลก

6.6. พื้นที่ลุ่มน้ําย่อยทุกพื้นทีต่้องมคีวามเทา่เทียมในการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยทุกพื้นทีต่้องมคีวามเทา่เทียมในการเพาะปลูก

77 ตัวแปรต่างๆ มคี่า ตัวแปรต่างๆ มคี่า > > 007.7. ตวแปรตางๆ มคา ตวแปรตางๆ มคา > > 00

8.8. โครงการที่มอียู่แล้ว โครงการที่มอียู่แล้ว IpIp = = 11

99 IpIp โครงการในอนาคต โครงการในอนาคต = = 0 0 or or 119.9. IpIp โครงการในอนาคต โครงการในอนาคต = = 0 0 or or 11



การศึกษาดัชนีความวิกฤตด้านน้ําจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาดัชนีความวิกฤตด้านน้ําจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะห์ค่า การวิเคราะห์ค่า WATERWATER  POVERTYPOVERTY  INDEXINDEX  ((WPIWPI)) ประกอบด้วยองค์ประกอบประกอบด้วยองค์ประกอบ

สําคัญ สําคัญ 5 5 ด้าน คือ ด้าน คือ 

• ทรัพยากรน้ํา (Resource) 

• การเข้าถึงทรัพยากรน้ํา (A ) • การเขาถงทรพยากรนา (Access) 

• ความสามารถในการพัฒนา (Capacity) 

• การใช้ประโยชน ์(Use) 

• และสิง่แวดล้อม (Environment)

- ค่า WPI  สูงกว่า แสดงถึงความวิกฤตด้านน้ําที่น้อยกว่า  ู ฤ

- ค่า WPI ต่ํากว่า แสดงถึงมีความวิกฤตด้านน้ําที่มากกว่า 



ค่า ค่า W t  P t  I d  WPI  W t  P t  I d  WPI  ระดับระดับคา คา Water Poverty Index: WPI  Water Poverty Index: WPI  ระดบระดบ

ล่มน้ําล่มน้ําิ ป ลุมนาลุมนา
19.56%

18.80%

58.18%

56.13%

31.55%

32.16%

3.01%

1.42%

4.80%

2.12%

มน้ํา รัง

คลองจันดี

คลองสินปุน

25.29%

15.85%

56.12%

60.64%

31.02%

31.50%

2.43%
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10.95%

แมน้ําตาปตอนลาง

แมน้ําตาปตอนบน

แมนาตรง
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25.81%
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55.09%

36 05%

34.92%

43.37%

0 26%

3.49%

0.90%

40 31%

22.18%

8.40%

คลองกลาย

ภาคใตฝง… 

แมนาตาปตอนลาง

20 26%

24.01%

22.17%

68 23%

65.94%

57.15%

33 86%

31.49%

36.05%

5 83%

7.92%

0.26%

17 44%

20.37%

40.31%

ภาคใตฝง  

ทะเลนอย

คลองกลาย

15.13%

20.26%

55.56%

68.23%

42.93%

33.86%

9.66%

5.83%

59.51%

17.44%

0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00%

ทะเลหลวง

ภาคใตฝง… 

WPI_RWPI_R WPI_AWPI_A WPI_CWPI_C WPI_UWPI_U WPI_EWPI_E



ค่า ค่า Water Poverty Index: WPI  Water Poverty Index: WPI  ระดับอําเภอระดับอําเภอ
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่  ่  W t  P t  I d  WPI  W t  P t  I d  WPI  ั ํั ํคา คา Water Poverty Index: WPI  Water Poverty Index: WPI  ระดบตาบลระดบตาบล

ตําบล อําเภอ WPI_R WPI_A WPI_C WPI_U WPI_E WPI

ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ 23.75% 0.00% 35.31% 5.81% 0.37% 13.94%
60.00%

WPI_R

ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง 9.73% 55.08% 28.75% 0.72% 5.79% 24.11%

ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ 18.74% 55.08% 28.81% 0.41% 1.88% 24.52%
30.00%

40.00%

50.00%

ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ 10.54% 55.08% 31.16% 0.10% 4.92% 24.63%

ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง 11.14% 55.32% 29.06% 0.32% 9.73% 24.83%

ต กะปาง อ ท่งสง 12 79% 57 12% 28 73% 0 52% 6 18% 24 96%

0.00%

10.00%

20.00% WPI_AWPI_E

ต.กะปาง อ.ทุงสง 12.79% 57.12% 28.73% 0.52% 6.18% 24.96%

ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง 21.18% 55.08% 29.40% 1.59% 0.91% 25.09%

ต.ไสหร้า อ.ฉวาง 27.41% 55.08% 25.78% 2.48% 2.28% 25.12%

ต.นากะชะ อ.ฉวาง 30.29% 55.08% 25.03% 3.34% 1.21% 25.27%

ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง 17.69% 55.08% 24.79% 9.03% 2.56% 25.30%

WPI_CWPI_U

ต.ควนชุม ต.ชะมาย ต.ปริก



พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ ((DSS+BI)DSS+BI)

ั ิ ใ ั ปั ิ ใ ั ป โโระบบระบบการการตัดสินใจการจัดสรรงบปรตัดสินใจการจัดสรรงบประะมาณโครงการมาณโครงการ

ส่วนนําเข้าข้อมลสวนนาเขาขอมูล

- โครงการ

์- เกณฑ์หลักรอง

อบจ. นครศรีธรรมราช และ ศูนย์อาํนวยการและ

ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําน้ําปากพนังฯุ



การออกแบบแดชการออกแบบแดชบอร์ดแสดงผลจากระบบสนับสนนการตัดสินใจบอร์ดแสดงผลจากระบบสนับสนนการตัดสินใจ

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ ((DSS+BI)DSS+BI)

การออกแบบแดชการออกแบบแดชบอรดแสดงผลจากระบบสนบสนุนการตดสนใจบอรดแสดงผลจากระบบสนบสนุนการตดสนใจ



การแสดงผลข้อมูลด้วย

ระบบรายงานอัจฉริยะ ระบบรายงานอจฉรยะ 



ความเป็นมาของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ 

แผนน้ําตอบสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนน้ําตอบสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

้้ ่่แผนน้ํามีสามารถแก้ไขแผนน้ํามีสามารถแก้ไข//บรรเทา ปัญหาภัยที่เกิดจากบรรเทา ปัญหาภัยที่เกิดจาก

น้ําในจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ําในจังหวัดนครศรีธรรมราช ((ภัยแล้งภัยแล้ง//น้ําท่วมน้ําท่วม//น้ําเสียน้ําเสีย))

้ ้ ่้ ้ ่แผนน้ําต้องตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงแผนน้ําต้องตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง

(Bottom(Bottom--up policy) up policy) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่

้้ลดความซ้ําซ้อนของแผนงานโครงการหน่วย ลดความซ้ําซ้อนของแผนงานโครงการหน่วย FunctionsFunctions

จัดลําดับความสําคัญของโครงการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ

้้จึงต้องมีการศึกษาจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําจึงต้องมีการศึกษาจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

แบบแบบบูรณาบูรณาการ จังหวัดนครศรีธรรมราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดจังหวัด//สํานักงบประมาณสํานักงบประมาณ



วัตถประสงค์การศึกษาวัตถประสงค์การศึกษาวตถุประสงคการศกษาวตถุประสงคการศกษา

1  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการโครงการที่สอดคล้องกับพื้นที่ และหาแนวทาง1. เพอรบทราบปญหาและความตองการโครงการทสอดคลองกบพนท และหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาน้ําแล้ง น้ําท่วม และน้ําเสียของจังหวัด โดยสํารวจความต้องการโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ําแล้งและน้ําท่วมระดับจังหวัดแกไขปญหานาแลงและนาทวมระดบจงหวด

2. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ระบุค่าพิกัดตําแหน่งโครงการตามข้อ 1. ใน

ระบบสารสนเทศภมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมศาสตร

3. เพื่อจัดทําแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ําแล้ง น้ําท่วม และน้ําเสียของจังหวัด ที่เอา

เป้าหมายของพื้นที่เป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบ เปาหมายของพนทเปนเปาหมายในการแกไขปญหารวมกบ กระทรวง กรม ทรบผดชอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปงบประมาณจากหนวยงานทเกยวของตอไป



1. จัดประชุมชี้แจงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

2. สํารวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ําแล้งและน้ําท่วมตําบล/อําเภอ/ระดับจังหวัดของประชาชน

3  รวบรวมแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รวบรวมแผนงานโครงการแกไขปญหานาทวม นาแลงจากหนวยงานทเกยวของ 

4. จัดทําฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ตําแหน่งของโครงการ โดยใช้ GIS

5. การดําเนินงานการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมระดับตําบล/ อําเภอ/ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

6. การดําเนินงานการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชมระดับตําบล/ อําเภอ/ ระดับจังหวัด ครั้งที ่2 

เวทีพูดคุย

ุ / /

7. จัดประชุมสัมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งของจังหวัด



1. จัดประชุมชี้แจงระดับจังหวัด ครั้งที ่1  (15 ตุลาคม 2556)

2. สํารวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ําแล้ง/น้ําท่วมและน้ําเสีย ตําบล/อําเภอ/ระดับจังหวัดของ  

    ประชาชน

3. รวบรวมแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดทําฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนทีต่ําแหน่งของโครงการ โดยใช้ GIS

5. การดําเนินงานการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมระดับตําบล/ อําเภอ/ ระดับจังหวัด ครั้งที ่1

่

เวทีพูดคุย

   (วันที ่18, 22 และ 28 พฤศจกิายน 2556) การยืนยันข้อมูล 30-01-57 และขอให้ยืนยันกลับมา 21-02-57

6. การดําเนินงานการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมระดับตําบล/ อําเภอ/ ระดับจังหวัด ครั้งที ่2  

7. จัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที ่2 เพื่อสรุปแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง น้ําเสีย



[1] รายละเอียดการลําดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน บทที่ 4 (4.2) หน้า 4-8

สรุปแผนงานโครงการในจังหวัด

1.  แผนงานโครงการระดับจังหวัด

2  แผนงานโครงการจําแนกรายอําเภอ2.  แผนงานโครงการจาแนกรายอาเภอ

3.  แผนงานโครงการจําแนกรายลุ่มน้ําย่อย

โ4.  แผนงานโครงการบูรณาการ

 ํ ่ ี่  ( ่ / ้ ิ่ ) การจําแนกตามแหลงทีมา (หนวยงานราชการ/ท้องถิน)

 การจําแนกตามการแกไ้ขปัญหา 5 ด้าน

 ํ โ ป โ  8 ป การจําแนกโครงการตามประเภทของโครงการ 8 ประเภท

 การจําแนกโครงการตามแผนระยะการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

 ํ โ ป การจาแนกโครงการตามงบประมาณ



หน่วยงานราชการหนวยงานราชการ

อปท.

สรุปแผนงานโครงการทั้งจังหวัด    แผนงานโครงการทั้งหมด 2,075 โครงการ จากหน่วยงานราชการ 1,052 โครงการและ

จากท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 1,023 โครงการ รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 13,935 ล้านบาท 



แผนงานโครงการจังหวัด

(2.) จําแนกตามประเภทโครงการ(1.) จําแนกตามวัตถุประสงค์ (3.) จําแนกตามการดําเนินงาน 

(4.) จําแนกจําแนกตามงบประมาณ 
ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม (914) การแก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการเกษตร - ประกอบดวย โครงการแกไขปญหานาทวม (914) การแกไขปญหานาเพอการเกษตร 

(913) แก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค (744) น้ําเสีย/น้ําเค็มลุกล้ํา (162) การ

อนุรักษ์ทรัพยากรฯ (311) และการบริหารจัดการฯ (266) 

โ ป  (643) ่ ้ํ /ส  (240) ป ป  (366) ั ั้ ้ํ- โครงการประเภทขุดลอก (643) ทอระบายนา/สะพาน (240) ประปา (366) ผนงกนนา

(84) ฝาย/อาคารบังคับน้ํา (387) พัฒนาแหล่งเก็บกัก (136) ระบบสูบน้ํา/กระจายน้ํา 

(158) และโครงการอื่นๆ (61) 

โ ั้  (400)  (730)  (553) โ- โครงการระยะสน (400) ระยะกลาง (730) ระยะยาว (553) และแผนงานโครงการ

ระยะยาวมาก (396)



แผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการจังหวัด

(2.) จําแนกตามประเภทโครงการ(1.) จําแนกตามวัตถุประสงค์

- ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม (577) การแก้ไขปัญหาน้ํา

ื่ ( ) ้ไ ปั ้ํ ื่ ปโ ิโ  ( 4 ) ้ํ

(3.) จําแนกตามการดําเนินงาน (4.) จําแนกจําแนกตามงบประมาณ 

้

เพือการเกษตร(596) แก้ไขปัญหานําเพือการอุปโภค-บริโภค (543) นํา

เสีย/น้ําเค็มลุกล้ํา (446) การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ (196) และการบริหาร

จัดการฯ (95) 

- โครงการประเภทขดลอก (188) ท่อระบายน้ํา/สะพาน (175) ประปา 
- โครงการระยะสั้น (152) ระยะกลาง (365) ระยะยาว (181) และแผนงาน

โครงการระยะยาวมาก (354) 

- รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 11,160 ล้านบาท

โครงการประเภทขุดลอก (188) ทอระบายนา/สะพาน (175) ประปา 

(177) ผนังกั้นน้ํา (34) ฝาย/อาคารบังคับน้ํา (200) ระบบสูบน้ํา/

กระจายน้ํา (128) พัฒนาแหล่งเก็บกัก (111) และโครงการอื่นๆ (39) 



อําเภอเมือง

(1.) จาํแนกตามวัตถุประสงค์ (2.) จาํแนกตามประเภทโครงการ (3.) จาํแนกตามการดําเนินงาน 

โครงการทั้งหมด 150 โครงการ จากหน่วยงานราชการ 80 โครงการและ อปท 70 โครงการโครงการทงหมด 150 โครงการ จากหนวยงานราชการ 80 โครงการและ อปท. 70 โครงการ

- ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม (61) การแก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการเกษตร (58) 

แก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค (67) น้ําเสีย/น้ําเค็มลุกล้ํา (17) การอนุรักษ์

ทรัพยากรฯ (7) และการบริหารจัดการฯ (27) ทรพยากรฯ (7) และการบรหารจดการฯ (27) 

- โครงการประเภทขุดลอก (39) ท่อระบายน้ํา/สะพาน (34) ประปา (38) ผนังกั้นน้ํา (14) 

ฝาย/อาคารบังคับน้ํา (9) พัฒนาแหล่งเก็บกัก (3) ระบบสูบน้ํา/กระจายน้ํา (11) และ

โครงการอื่นๆ (2) 

(4.) จาํแนกตามงบประมาณ 

โครงการอนๆ (2) 

- โครงการระยะสั้น (41) ระยะกลาง (50) ระยะยาว (30) และแผนงานโครงการระยะยาว

มาก (29) รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 719 ล้านบาท 



ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3

(1.) จาํแนกตามวัตถุประสงค์ (2.) จาํแนกตามประเภทโครงการ (3.) จาํแนกตามการดําเนินงาน 

โครงการทั้งหมด 215 โครงการ จากหน่วยงานราชการ123 โครงการและ อปท  92 โครงการโครงการทงหมด 215 โครงการ จากหนวยงานราชการ123 โครงการและ อปท. 92 โครงการ

- ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม (120) การแก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการเกษตร (64) 

แก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค (30) น้ําเสีย/น้ําเค็มลุกล้ํา (17) การอนุรักษ์

ทรัพยากรฯ (24) และการบริหารจัดการฯ (2) ทรพยากรฯ (24) และการบรหารจดการฯ (2) 

- โครงการประเภทขุดลอก (37) ท่อระบายน้ํา/สะพาน (62) ประปา (25) ผนังกั้นน้ํา (4) 

ฝาย/อาคารบังคับน้ํา (67)  โครงการ พัฒนาแหล่งเก็บกัก (13) ระบบสูบน้ํา/กระจายน้ํา (7)  

และโครงการอื่นๆ ( ) 

(4.) จาํแนกตามงบประมาณ 

และโครงการอนๆ (-) 

- โครงการระยะสั้น (49) ระยะกลาง (100) ระยะยาว (42) และแผนงานโครงการระยะยาว

มาก (24) รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,054 ล้านบาท 



ภาพรวมโครงการบูรณการใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช



โครงการปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ําคลองชะอวด-แพรกเมือง

- โครงการขุดลองคลองชะอวดแพรกเมือง ช่วงคลองดินกอง-ควนชะลิก

- โครงการขุดลอกคลองพระราชดําริ ช่วงคลองหนองแตง-ควนชะลิก

โครงการขดลองคลองชะอวดแพรกเมือง ช่วงคลองหนองโพลง เขาพังไกร- โครงการขุดลองคลองชะอวดแพรกเมอง ชวงคลองหนองโพลง-เขาพงไกร

- โครงการขุดลอกคลองพระราชดําริ ช่วงคลองท่าจิก-คลองท่านสุรินทร์



สรุปสรุป

คน เครื่องมอื/ร บบ แผนงาน การใช้ปร โยชน์/ต่อ

ชุมชนชุมชน

คน เครองมอ/ระบบ แผนงาน การใชประโยชน/ตอ

ยอด

้ ้ ้สร้างความตระหนักรู้ 

ร่วมคิด ร่วมทํา

ข้อมูล/สารสนเทศ



จบการนําเสนอจบการนําเสนอจบการนาเสนอจบการนาเสนอ

ขอบคณครับขอบคณครับขอบคุณครบขอบคุณครบ


