การสนับสนุนการวางแผนน้ําและเกษตรเชิงพื้นที่
พรอมตัวอยาง
โดย
หนวยปฏิบตั ิการวิจยั ระบบการจัดการแหลงน้ํา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ หองInfinity1 ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
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ความเปนมา
วัตถุประสงค
ขอคนพบจากการรวบรวมและสัมภาษณ
การเชื่อมโยงแผนงานและโครงการระหวางสวนกลางกับจังหวัด
ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
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ความเปนมา
• ประเทศไทยเขาสูยุคเปลี่ยนผานการพัฒนาเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

การเตรีย มความพร อ มทั้ง ระดั บ ประเทศ, จั ง หวั ด และพื้ นที่ ในดา นการจั ดการทรัพ ยากรให เหมาะสมกั บ ทิศ ทาง
การพั ฒ นา โดยมุ ง เน น ที่ ทรั พ ยากรน้ํ า เพื่ อ การเกษตร ซึ่ ง เป น ทรั พ ยากรและต น ทุ น หลั ก ของความมั่ น คงทาง
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่จําเปนตองพัฒนาการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับยุทธศาตร
ระดับประเทศ ถึงระดับพื้นที่
• ทั้งนี้ความเขาใจระหวางหนวยงานทั้งระดับประเทศ, จังหวัด และพื้นที่ ตองมีการเชื่อมโยงกันผานทาง ขอมูล, เครื่องมือ

และระบบ ที่ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานระดับพื้นที่ ขอมูลแผนพัฒนา และโครงสรางงบประมาณที่เชื่อมตอกับกรมกอง
ในสวนกลาง ภายใต "คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)" พรอมกันนี้ยังตองประกอบดวยขอมูล
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหการจัดนั้นการสอดคลองและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• การทําความเขาใจกับกฎหมาย, ขอกําหนด และกติกาเดิมของพื้นที่และสวนกลาง ดานทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร

ควรถูกนํามาพิจารณาถอดเปนบทเรียนในการวางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหไดรูปแบบ โครงสรางขอมูล, รูปแบบเครื่องมือ
และระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร ที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดจะถูกรวบรวมมาเปนชุดความรูเพื่อใช
ในการฝกอบรมทําความเขาใจและปรับใชในพื้นที่นํารองจํานวน 5 จังหวัด
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วัตถุประสงค
• ศึ ก ษากระบวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และจั ด ทํ า งบประมาณทรั พ ยากรน้ํ า
เพื่อการเกษตร
• เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหนวยงานจังหวัดนํารอง 5 จังหวัด, องคการปกครองสวน
ทองถิ่น, มหาวิทยาลัยเครือขาย และผูเกี่ยวของ ในดานโครงสราง, กฎหมาย, กลไก
การปฏิบัติ รวมถึงเนื้อหาการพัฒนาโครงการดานทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และเครื่องมือ
สนับสนุน เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และประเมินความพรอม
• พัฒนาโครงสรางขอมูล, รูปแบบเครื่องมือ และระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อการเกษตร
• จั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการในการพั ฒนาเครื่ อ งมื อ ระบบสนั บ สนุ น การทํ า แผนพั ฒ นาและ
งบประมาณจังหวัดดานการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร ทั้งระบบกลางและพื้นที่นํา
รอง 5 จังหวัด
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ขอคนพบจากการรวบรวม และสัมภาษณ
• กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ (ดานบูรณาการ)
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
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แผนกลยุทธ สศช. ประจําป พ.ศ.2556-2560
กลยุทธที่ 1 : การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมีความยั่งยืน โดยการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ให มี ค วามยั่ ง ยื น และสมดุ ล ระหว า งเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ มและธรรมภิ บ าลในระยะยาว การวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเฉพาะดานในระดับตางๆ เพิ่มเติมใหเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวมทั้งการบูรณาการ
และประสานแผนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
กลยุทธที่ 3 : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากระบวนการกําหนด
นโยบายและระบบกํากับการติดตามประเมินผล ตลอดจนการขับเคลื่อนพัฒนาที่มุงใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยง
กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับตางๆ ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเปนจุด
เชื่อมโยงการพัฒฯจากชุมชนสูประเทศ และประเทศสูชุมชน
ทั้งนี้ หลังจากประกาศใชแผนกลยุทธ สศช. ประจําป พ.ศ. 2556-2560 จะมีการผลักดัน แผนไปสู
การปฏิบัติ รวมทั้งจะตองมีระบบการติดตามประเมินผล และปรับปรุ งแผนกลยุ ทธ โดยแต ละสํานั ก/กลุ มงาน
จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานัก/กลุมงาน ในแตละปงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ สศช. และ
จะตองมีการบูรณาการและเชื่อมโยงทั้งภายใน/ระหวางสายงานและหนวยงานภายนอก รวมทั้งติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงแผนกลยุทธ สศช. ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ยุทธศาสตรชาติและกรอบความเชื่อมโยงกับแผนในระดับ
ตางๆ (สศช.)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ (กพร.)
สงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพื่อแกปญหาการแยกสวนในการปฏิ บัติงาน ระหว างหน วยงาน
รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ในรูปแบบ
ของการประสานความรวมมือที่หลากหลาย ภายใตวัตถุประสงค เดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมาสรางคุณคาใหกับ
งานตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา
4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4.1.1 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (Cross Functional Management System) ตามหวง
โซแหงคุณคา (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนกระทั่งปลายน้ํา รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจใหมี
ความชัดเจนวาใคร มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปาหมาย รวมกัน (Joint
KPIs)
4.1.2 การออกแบบโครงสรางและระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบของหนวยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อใหสามารถรองรับการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของประเทศที่ตองอาศัย การดําเนินงานที่มีความยืดหยุน คลองตัว ไมยึดติดกับโครงสรางองคการและ
ระบบราชการแบบเดิม
4.1.3 ปรั บปรุง การจั ด สรรงบประมาณให มี ลั กษณะแบบยึด ยุ ท ธศาสตรและเป า หมายร ว มเป น หลั ก เพื่ อให เ อื้ อ ต อการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรสําคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ (กพร.)
4.2 ปรับปรุงความสัมพันธ และประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น
4.2.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตาง ๆ (Multi-Level Governance) ระหวาง
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเนนการยึดพื้นที่เปนหลัก เพื่อใหเกิดความ
รวมมือ ประสานสัมพันธกันในการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุมคาและไมเกิดความซ้ําซอน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ใหเปนแบบยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง (Areabased Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในสัดสวนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
4.2.2 พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา พื้นที่ ระหวาง
ราชการบริหารส วนกลาง สวนภูมิภ าค และส วนท องถิ่ น เชน การจัด ทําขอ ตกลง หรื อสั ญญาแผนงาน/
โครงการและลงนามรวมกัน เปนตน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ (กพร.)
4.2.3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัด/กลุมจังหวั ดให สามารถพัฒนา ศักยภาพ
ความเปนเมืองที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (Growth Center) พรอมทั้งเสริมสราง
ศักยภาพของผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารในระดั บพื้นที่ใหมีขีดสมรรถนะสู ง เพื่อเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการบริหารยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด
4.2.4 สงเสริมระบบการทํางานรวมกั นระหวางกลุมจังหวัด (Inter-Cluster Linkage) ที่มียุทธศาสตร
การพัฒนากลุ มจั งหวัดเกี่ยวเนื่ องหรือเชื่อมโยงกั น เพื่อยกระดับการเสริม สร างขีดความสามารถ ในการ
แขงขันใหสูงขึ้น
4.2.5 ปรับปรุงการโอนถายภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่น
มีการรวมกลุมกันจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบสหการหรือการรวมมือกันโดย ทําเปนบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ หรื อ อาจเปน สั ญ ญาทางการปกครอง เพื่ อ ใหเกิ ดการประหยั ด ต อ ขนาดในการจั ดบริ ก าร
สาธารณะ โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีพื้นที่ใกลเคียงกัน มีสภาพปญหา ที่ทําใหตองดําเนินงานรวมกัน หรือ
เป น บริ ก ารสาธารณะที่ ต อ งใช ง บประมาณสู ง และอาศั ย ความชํ า นาญทางด า นเทคนิ ค สู ง หรื อ เป น
ลักษณะเฉพาะ
11

ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติ (สงป.)
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แผนบูรณาการ 25 โครงการ (ป 2560)
(1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท
(2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
(3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
(4) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
(5) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
(6) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(7) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
(8) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
(9) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(10) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
(11) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
(12) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
(13) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
(14) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
(15) การจัดการปญหาที่ดินทํากิน

(16) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(17) การสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
(18) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
(19) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
(20) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(21) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(22) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
(23) การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
(24) การสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(25) การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
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การจัด ทํางบประมาณในลัก ษณะบูร ณาการเชิงยุท ธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณพ.ศ.2560 แผนบูร ณาการการบริห ารจัด การนํา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ผลกระทบ (Impact) : สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรนําได้ อ ย่ างเป็ นระบบและยังยืน
1.การจัดการนําอุปโภคบริ โภค
ตัว ชีวัด เป้ าหมาย :

1.ปรั บปรุงประสิทธิภาพประปาชนบท 1,500 แห่ง
2.โรงเรีย นและชุมชนมีนาสะอาดดื
ํ
ม 688 แห่ง
3.พัฒนาระบบประปาเมือง ขยายเขตประปา 78 แห่ ง

2.การสร้ างความมันคงของนําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
ตัว ชีวัด เป้ าหมาย : 1.แหล่งนําได้ รับการฟื นฟู 762 แห่ง

2.พัฒนานําบาดาลเพือการเกษตร 1,700 แห่ง มีพนที
ื รั บประโยชน์ 56,300 ไร่
3.ขุดสระนําในไร่ นา 44,000 บ่อ มีปริ มาณนํา 55 ล้ าน ลบ.ม.
4.สนับสนุน แหล่งนําชุมชน/อนุรักษ์ แหล่งนํา 282 แห่ง
5.ลดการใช้ นําภาคอุตสาหกรรมและพืนทีชลประทานเดิมลง 95 ล้ าน ลบ.ม.
6.มีระบบการผันนํ าเชือมโยงนําและเพิมปริ มาณนําในอ่างได้ 160 ล้ าน ลบ.ม. (เมือจบโครงการ)
7.มีปริ มาณนําทีเก็บกักเพิม 419.88 ล้ าน ลบ.ม. และเพิมพืนทีชลประทาน 382.137 ไร่

แนวทางการดําเนิน งาน : จัดหาพัฒนา

แหล่งนําต้ นทุน และก่อสร้ าง ปรั บปรุ ง เพิมประสิทธิภาพนํ า
เพือ อุปโภคบริ โภค

พืนทีรั บนํ านอง เขตการใช้ ประโยชน์ ทีดินจัดทําผังเมืองและระบบป้องกัน
นําท่วมชุมชนและพืนทีเศรษฐกิจ

ตัว ชีวัด แนวทาง

2.โรงเรียนและ
ชุมชนมีระบบนํา
ดืมสะอาด 688
แห่ง

กรมทรั พ ยากรนําบาดาล
โครงการ พัฒนาแหล่งนํา
บาดาลเพือสนับสนุนนําดืม
สะอาดให้ กับโรงเรี ยนทั ง
ประเทศ
ตัวชีวัด 1,500 แห่ ง
งบประมาณ :
742.0640 ล้ านบาท

3.พัฒนาระบบ
ประปาเมือง
ขยายเขตประปา
เขตประปา 78
แห่ง

การประปาส่ วนภูม ิภาค
โครงการ ประปาที ให้ บริ การ
แก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าค
ตัวชีวัด 78 แห่ง
งบประมาณ :
2,226.3891 ล้ านบาท

วงเงิน รวม 3,328.4531 ล้ านบาท

1.เพิมประสิทธิภาพการระบายนํ า 4 ร่ องนํา/เนือดินประมาณ 3.1 ล้าน
ลบ.ม.
2.พัฒนาระบบป้องกันนําท่วมในพืนทีท่วมซําซาก 595.325 ไร่
3.พืนทีตลิงริ มแม่นําภายในประเทศได้ รับการป้องกันความเสียหาย
76,729 เมตร
4.ปรั บปรุ งทางนํา 18 แห่ง
5.จํานวนอาสาสมัครเครื อข่ายเฝ้าระวังแจ้ งเตือนภัยทีเพิมขึนใน้ อยกว่า
2,750 ราย

แนวทางการดําเนิน งาน : ปรับปรุงทางนํา ทางผันนํา

ตัว ชีวัด แนวทาง

กรมทรั พ ยากรนําบาดาล
โครงการ พัฒนาแหล่งนํา
บาดาลเพือแก้ ไขปั ญหาการ
ขาดแคลนนํ าอุปโภคบริ โภค
ตัวชีวัด 1,500 แห่ ง
งบประมาณ :
360.000 ล้ านบาท

ตัว ชีวัด เป้ าหมาย :

แนวทางการดําเนิน งาน : พัฒนาแหล่งกักเก็บนําต้ นทุน ขยายและเพิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน และเชือมโยง
โครงข่ายลุม่ นํา

1.ปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพ
ประปาชนบท
1,500 แห่ง

3.การจัดการนําท่วมและอุทกภัย

1.แหล่งนําได้ รับ
การพัฒนาฟื นฟู
762 แห่ง

กรมทรั พ ยากรนํา
โครงการ การอนุรักษ์ ฟืนฟูพัฒนาแหล่งนําและบริ หารจัดการ
ตัวชีวัด 725 แห่ง
งบประมาณ : 6,369.6603 ล้ านบาท
กรมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธาณภัย
โครงการ ฟื นฟูบูรณะแหล่งนําเดิมเพือป้องกั นและแก้ ไขปั ญหาอุทกภั ยและภัยแล้ ง
ตัวชีวัด 37 แห่ง
งบประมาณ : 129.0092 ล้ านบาท

2.พัฒนานํา
บาดาลเพือ
การเกษตร 1,700
แห่ง มีพืนทีรับ
ประโยชน์ 56,300
ไร่

กรมทรั พ ยากรนําบาดาล
โครงการ พัฒนาแหล่งนําบาดาลเพือการเกษตรในพืนทีประสบภัย แล้ ง
ตัวชีวัด 1,700 แห่ ง
งบประมาณ : 777.7700 ล้ านบาท

3.ขุดสระนําในไร่
นา 44,000 บ่อ มี
ปริ มาณนํา 55
ล้ าน ลบ.ม.

กรมพัฒนาทีดิน
โครงการ พัฒนาแหล่งนํานอกเขตชลประทาน
ตัวชีวัด 1,700 แห่ ง
งบประมาณ : 752.4000 ล้ านบาท

4.สนับสนุนแหล่ง
นําชุมชน/อนุรักษ์
แหล่งนํา 282
แห่ง

กรมพัฒนาทีดิน
1.โครงการ พัฒนาแหล่งนําชุมชน
2.โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการอนุ รักษ์ ดินและนํา
ตัวชีวัด 1.แหล่งนําชุมชน 7 แห่ง
2.อนุรักษ์ 187 แห่ง
งบประมาณ : 862.0429 ล้ านบาท
สํานัก งานปฏิรู ป ทีดิน เพือการเกษตร
โครงการ การเพิมพืนทีชลประทาน
ตัวชีวัด 88 แห่ง
งบประมาณ : 111.9366 ล้ านบาท

5.ลดการใช้ นํา
ภาคอุตสาหกรรม
และพืนที
ชลประทานเดิมลง
95 ล้าน ลบ.ม.

โครงการ ปรั บปรุ งงานชลประทาน
งบประมาณ : 5,672.6200 ล้ านบาท

งบประมาณ : 750.000 ล้ านบาท

ตัว ชีวัด แนวทาง
1.เพิม
ประสิทธิภาพการ
ระบายนํา 4 ร่ อง
นํา/เนือดิน
ประมาณ 3.1
ล้าน ลบ.ม.

กรมเจ้ าท่า
โครงการ พัฒนาโครงสร้ างพืนฐานเพือ
สนับสนุน การบริ ห ารจัดการทรั พยากรนํา
งบประมาณ : 111.6000 ล้ านบาท

2.พัฒนาระบบ
ป้องกั นนํ าท่วมใน
พืนทีท่ วมซําซาก
595.325 ไร่

กรมชลประทาน
1.โครงการ ป้อ งกั นและบรรเทาภัยจากนํา
(6,178.4120 ลบ.ม.)
2.โครงการบรรเทาอุ ทกภัยเมืองจันทบุรี
(แผนระยะที 2) (88.8720 ลบ.)
3.โครงการบรรเทาอุ ทกภัย อํ าเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที 2) จังหวัดสงขลา
(120.9480 ลบ.)
ตัวชีวัด พืนทีรั บประโยชน์ 574.148 ไร่
งบประมาณ : 6,688.2320 ล้ านบาท

3.พืนทีตลิงริ ม
แม่นํา
ภายในประเทศ
ได้ รับการป้องกั น
ความเสีย หาย
76,729 เมตร

กรมโยธาธิก ารและผังเมือ ง
โครงการ ก่อ สร้ างเขือนป้อ งกั นตลิงริ ม
แม่นําภายในประเทศ
งบประมาณ : 6,319.9418 ล้ านบาท

4.ปรับปรุ งทางนํา
18 แห่ ง

กรมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ ป้อ งกั นและลดผลกระทบจากนํ า
ท่วม นําป่ าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยใช้
โครงสร้ าง
งบประมาณ : 46.7170 ล้ านบาท

5.จํานวน
อาสาสมัคร
เครื อข่ายเฝ้าระวัง
แจ้ งเตือนภัยที
เพิมขึนใน้ อ ยกว่า
2,750 ราย

กรมทรั พ ยากรธรณี
โครงการ จัดการธรณีพบิ ัติภัยดินถล่ม
งบประมาณ : 52.5038 ล้ านบาท

5.การอนุรักษ์ ฟืนฟูสภาพป่ าต้ นนําทีเสือมโทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน

1.พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดนําเสีย 33
แห่ง
2.แหล่งนําวิกฤติทัวประเทศมีคุณภาพ ระดับพอใช้ ขนไปไม่
ึ
น้อยกว่า
ร้ อ นละ 80
3.การควบคุมระดับความเค็มให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางการดําเนิน งาน : พัฒนา เพิมประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดนําเสีย ควบคุมระดับความเค็มและลดนํ าเสียจาก
แหล่งกําเนิด

ตัว ชีวัด แนวทาง
องค์ ก ารจัด การนําเสีย
โครงการ ปรับปรุง ฟื นฟู และบริหารจัดการ
คุณภาพนํา
ตัวชีวัด 4 แห่ง
งบประมาณ : 202.000 ล้ านบาท
กรมทรัพ ยากรนําบาดาล
โครงการ เฝ้าระวังคุณภาพนําบาดาลใน
พืนทีทิ งขยะ
ตัวชีวัด 29 แห่ง
งบประมาณ : 75.2650 ล้ านบาท

2.แหล่งนําวิกฤติ
ทัวประเทศมี
คุณภาพ ระดับ
พอใช้ ขนไปไม่
ึ
น้ อ ยกว่า ร้ อนละ
80

สํานัก งานปลัด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติฯ
โครงการ เพิมประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการคุณภาพนํา
ตัวชีวัด 1,920 ตัวอย่าง
งบประมาณ : 43.0980 ล้ านบาท

มีก ารบริ หารจัดการทรั พยากรนํ าทัง 25 ลุม่ นํา

ตัว ชีวัด เป้ าหมาย :

พืนทีป่ าต้ น นําได้ รับการฟื นฟู 20,000 ไร่

แนวทางการดําเนิน งาน : เพิมประสิทธิภาพบริ หารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มนํา

แนวทางการดําเนิน งาน : การอนุรักษ์ ฟื นฟูพนที
ื ป่ าต้ น นํา ทีเสือมโทรม

ระบบฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล

ตัว ชีวัด แนวทาง

ตัว ชีวัด แนวทาง
1.พืนทีป่ าต้ นนํ าได้ รับการ
ฟื นฟู 20,000 ไร่

1.นําเสียทีได้ รับ
การบําบัดตาม
มาตรฐานคุณภาพ
นํา 33 แห่ง

6.การบริหารจัดการ
ตัว ชีวัด เป้ าหมาย :

ตัว ชีวัด เป้ าหมาย :

กรมป่ าไม้
โครงการ ปลูกป่ าเพือฟื นฟู ระบบนิเวศ์
ตัวชีวัด 10,000 ไร่
งบประมาณ : 39.000 ล้ านบาท

กรมอุท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ ป่ า และพัน ธุ์พ ชื
โครงการ เฟื นฟู พืนทีอนุ รักษ์ (ลุ่มนํ า) ระยะที 1
ตัวชีวัด 10,000 ไร่ (11ลุม่ นํา)
งบประมาณ : 39.000 ล้ านบาท

1.องค์ กรลุม่ นํา เครื อข่าย
ประชาชนได้ รับการพัฒนา
บริ หารจัดการทรั พยากร
นํา จํานวนไม่น้ อยกว่า
15,000 คน

กรมทรั พ ยากรนํา
โครงการ การพัฒนากลไกองค์กรบริห ารจัดการนํ าทุกระดับ
ตัวชีวัด 15,000 คน
งบประมาณ : 91.1338 ล้ านบาท

2.มีงานศึกษาวิจัย แนว
ทางการบริ หารจัดการ
ทรั พยากรนํ า

องค์ ก รจัด การนําเสีย
โครงการ จัดทําแนวทางบริ หารจัดการคุณภาพนํา
ตัวชีวัด 1 รายการ
งบประมาณ : 15.00 ล้ านบาท

วงเงิน รวม 78.0000 ล้ านบาท

กรมทรัพ ยากรนําบาดาล
1.โครงการ วางเครือข่ายสังเกตการณ์เพือติดตาม
สถานการณ์
2.โครงการ แก้ ไขปั ญหาภัยแล้งและปั ญหาการลดระดับนํา
ของชั นบาดาลในพืนทีแอ่งเจ้ าพระยา
ตัวชีวัด 2 แห่ง
งบประมาณ : 47.00 ล้ านบาท

3.ข่าวพยากรณ์ อ ากาศ
และเตือนภัยธรรมชาติมี
ความถูกต้ อง

กรมอุต ุน ิยมวิท ยา
1.โครงการ ก่อ สร้ างหอเรดาร์ และติดตังเครื องตรวจอากาศ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.โครงการ ก่อ สร้ างหอเรดาร์ และติดตังเครื องตรวจอากาศ
จังหวัดเชียงราย และสุราฏร์ ธานี
3.โครงการ จัดหาเรดาร์ ตรวจอากาศเคลือนไหว
งบประมาณ : 306.1664 ล้ านบาท

4.พัฒนาระบบคาดการณ์
คุณภาพนําและเตือนภัย
วิก ฤตคุณภาพนําในลุม่ นํา
บางปะกงและปราจีนบุรี

กรมควบคุม มลพิษ
โครงการ จัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพนําและเตือนภัย
วิก ฤติคุณภาพนํา
งบประมาณ : 13.8000 ล้ านบาท

กรมควบคุม มลพิษ
โครงการ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาคุณภาพ
นําในพืนทีลุ่มนํ าวิกฤต
ตัวชีวัด 5 ลุ่มนํ า
งบประมาณ : 10.4000 ล้ านบาท

กรมโยธาธิก ารและผังเมือ ง
โครงการ ป้อ งกั นนําท่วมพืนทีชุ มชน
ตัวชีวัด พืนทีชุมชนได้ รับการป้องกั นนํา
ท่วม 21,175 ไร่
งบประมาณ : 3,258.3058 ล้ านบาท

กรมพัฒนาทีดิน

กองทุนจัด รู ป ทีดิน

4.การจัดการคุณภาพนํา

3.การควบคุม
ระดับความเค็มให้
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

กรมชลประทาน
โครงการ จัดการคุณภาพนํา
งบประมาณ : 535.3913 ล้านบาท

วงเงิน รวม 475.1002 ล้ านบาท

6.มีระบบการผัน
นําเชือมโยงนํา
และเพิมปริ มาณ
นําในอ่างได้ 160
ล้ าน ลบ.ม. (เมือ
จบโครงการ)

กรมชลประทาน
โครงการ เพิมปริ มาณนํ าในอ่ างเก็บนําเขือนแม่กวงอุด มธารา จ.เชียงใหม่
งบประมาณ : 394.2477 ล้ านบาท

7.มีปริ มาณนําที
เก็บกักเพิม
419.88 ล้าน ลบ.
ม. และเพิมพืนที
ชลประทาน
382.137 ไร่

กรมชลประทาน
1.โครงการ จัดหาแหล่งนําและเพิมพืนทีชลประทาน (14.513 4261 ลบ/ปริ มาณนํา 124.88 ล้ าน ลบ.ม. /พืนทีชลประทานเพิม 382.137 ไร่ )
2.โครงการพัฒนาลุม่ นํ าตาปี พุมดวง จ.สุราษฎร์ ธานี (317.6429 ลบ.) 6.โครงการอ่างเก็บนํามวกเหลก จ.สระบุรี (306.8111 ลบ.)
3.โครงการเขือนทดนํ าผาจุก จ.อุตรดิตถ์
(509.6809 ลบ.) 7.โครงการอ่างเก็บนําห้ วยนํารี ฯ จ.อุตรดิ ตถ์ (570.0902 ลบ..)
4.โครงการอ่างเก็บนําคลองหลวง จ.ชลบุรี
(134.8240 ลบ.)
8.โครงการห้ วยโสมงฯ จ.ปราจีนบุรี (1,021.1321 ลบ. /ปริ มาณนํา 295 ล้ าน ลบ.ม.)
5.โครงการพัฒนาลุม่ นํ าห้ วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย (672.6929 ลบ.) 9.โครงการอ่ างเก็บนํานําปี ฯ จ.พะเยา
(729.6593 ลบ.)
งบประมาณ : 18,775.9895 ล้ านบาท

วงเงิน รวม 866.1543 ล้ านบาท

วงเงิน รวม 16,477.3004 ล้ านบาท

วงเงิน รวม 34,595.6762 ล้ านบาท
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การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2560 แผนบูรณาการการบริ หารจัดการนํา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
1.การจัดการนําอุปโภคบริโภค

ตัวชีวัด เป้ าหมาย :

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพประปาชนบท 1,500 แห่ง
2.โรงเรี ยนและชุมชนมีนําสะอาดดืม 688 แห่ง
3.พัฒนาระบบประปาเมือง ขยายเขตประปา 78 แห่ง

แนวทางการดําเนิน งาน : จัดหาพัฒนาแหล่งนําต้ นทุน และก่อสร้ าง ปรับปรุง เพิมประสิทธิภาพ

นําเพือ อุปโภคบริ โภค

2.การสร้ างความมันคงของนําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)

ตัว ชีวัด เป้ าหมาย : 1.แหล่งนําได้ รับการฟื นฟู 762 แห่ง
2.พัฒนานําบาดาลเพือการเกษตร 1,700 แห่ง มีพนที
ื รับประโยชน์ 56,300 ไร่
3.ขุดสระนําในไร่นา 44,000 บ่อ มีปริมาณนํา 55 ล้ าน ลบ.ม.
4.สนับสนุนแหล่งนําชุมชน/อนุรักษ์ แหล่งนํา 282 แห่ง
5.ลดการใช้ นําภาคอุตสาหกรรมและพืนทีชลประทานเดิมลง 95 ล้าน ลบ.ม.
6.มีระบบการผันนําเชือมโยงนําและเพิมปริมาณนําในอ่างได้ 160 ล้ าน ลบ.ม. (เมือจบ
โครงการ)
7.มีปริมาณนําทีเก็าบเนิ
กักน
เพิงาน
ม 419.88
น ลบ.ม.งกัและเพิ
382.137
กเก็บนํมพื
าต้ นนทีทุนชลประทาน
ขยายและเพิ
ม ไร่
แนวทางการดํ
: พัฒล้านาแหล่

ประสิทธิภาพระบบชลประทาน และเชือมโยงโครงข่ายลุม่ นํา

ตัว ชีวัด แนวทาง

ตัวชีวัด แนวทาง
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพประปาชนบท
1,500 แห่ง

2.โรงเรี ยนและชุมชนมีระบบนําดืม
สะอาด 688 แห่ง

3.พัฒนาระบบประปาเมือง ขยายเขต
ประปา เขตประปา 78 แห่ง

กรมทรั พ ยากรนําบาดาล
โครงการ พัฒนาแหล่งนําบาดาลเพือแก้ ไขปั ญหาการขาด
แคลนนําอุปโภคบริโภค
ตัวชีวัด 1,500 แห่ง
งบประมาณ :
360.000 ล้ านบาท
กรมทรั พ ยากรนําบาดาล
โครงการ พัฒนาแหล่งนําบาดาลเพือสนับสนุนนําดืม
สะอาดให้ กบั โรงเรี ยนทังประเทศ
ตัวชีวัด 1,500 แห่ง
งบประมาณ :
742.0640 ล้ านบาท
การประปาส่ วนภูม ิภ าค
โครงการ ประปาทีให้ บริ การแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค
ตัวชีวัด 78 แห่ง
งบประมาณ :
2,226.3891 ล้ านบาท

วงเงิน รวม 3,328.4531 ล้ านบาท

1.แหล่งนํา
ได้ รับการ
พัฒนาฟื นฟู
762 แห่ง

2.พัฒนานํา
บาดาลเพือ
การเกษตร
1,700 แห่ง มี
พืนทีรับ
ประโยชน์
56,300 ไร่
3.ขุดสระนํา
ในไร่นา
44,000 บ่อ
มีปริมาณนํา
55 ล้ าน ลบ.
ม.
4.สนับสนุน
แหล่งนํา
ชุมชน/
อนุรักษ์
แหล่งนํา
282 แห่ง

กรมทรัพ ยากรนํ า
โครงการ การอนุรักษ์ ฟืนฟูพฒ
ั นาแหล่งนําและบริหารจัดการ
ตัวชีวัด 725 แห่ง
งบประมาณ : 6,369.6603 ล้ านบาท
กรมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธาณภัย
โครงการ ฟื นฟูบูรณะแหล่งนําเดิมเพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย
และภัยแล้ ง
ตัวชีวัด 37 แห่ง
งบประมาณ : 129.0092 ล้ านบาท
กรมทรั พ ยากรนํ าบาดาล
โครงการ พัฒนาแหล่งนําบาดาลเพือการเกษตรในพืนทีประสบภัยแล้ ง
ตัวชีวัด 1,700 แห่ง
งบประมาณ : 777.7700 ล้ านบาท
กรมพัฒนาทีดิน
โครงการ พัฒนาแหล่งนํานอกเขตชลประทาน
ตัวชีวัด 1,700 แห่ง
งบประมาณ : 752.4000 ล้ านบาท
กรมพัฒนาทีดิน
1.โครงการ พัฒนาแหล่งนําชุมชน
2.โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการอนุรักษ์ ดินและนํา
ตัวชีวัด 1.แหล่งนําชุมชน 7 แห่ง
2.อนุรักษ์ 187 แห่ง
งบประมาณ : 862.0429 ล้ านบาท
สํานัก งานปฏิรู ป ทีดิน เพือการเกษตร
โครงการ การเพิมพืนทีชลประทาน
ตัวชีวัด 88 แห่ง
งบประมาณ : 111.9366 ล้ านบาท

5.ลดการใช้ นํา
ภาคอุตสาหกรรม
และพืนที
ชลประทานเดิมลง
95 ล้าน ลบ.ม.

โครงการ ปรับปรุ งงานชลประทาน
งบประมาณ : 5,672.6200 ล้ านบาท
งบประมาณ : 750.000 ล้านบาท

กรมพัฒนาทีดิน

กองทุน จัด รู ป ทีดิน

6.มีระบบการผันนํา
เชือมโยงนําและเพิม
ปริมาณนําในอ่างได้
160 ล้ าน ลบ.ม.
(เมือจบโครงการ)

กรมชลประทาน
โครงการ เพิมปริมาณนําในอ่างเก็บนําเขือนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่
งบประมาณ : 394.2477 ล้ านบาท

7.มีปริมาณนําที
เก็บกักเพิม 419.88
ล้ าน ลบ.ม. และ
เพิมพืนที
ชลประทาน
382.137 ไร่

กรมชลประทาน
1.โครงการ จัดหาแหล่งนําและเพิมพืนทีชลประทาน (14.513 4261 ลบ/ปริมาณนํา 124.88
ล้ าน ลบ.ม. /พืนทีชลประทานเพิม 382.137 ไร่)
2.โครงการพัฒนาลุม่ นําตาปี พุมดวง จ.สุราษฎร์ ธานี (317.6429 ลบ.)
3.โครงการเขือนทดนําผาจุก จ.อุตรดิตถ์
(509.6809 ลบ.)
4.โครงการอ่างเก็บนําคลองหลวง จ.ชลบุรี
(134.8240 ลบ.)
5.โครงการพัฒนาลุม่ นําห้ วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย (672.6929 ลบ.)
6.โครงการอ่างเก็บนํามวกเหลก จ.สระบุรี (306.8111 ลบ.)
7.โครงการอ่างเก็บนําห้ วยนํารีฯ จ.อุตรดิตถ์ (570.0902 ลบ..)
8.โครงการห้ วยโสมงฯ จ.ปราจีนบุรี (1,021.1321 ลบ. /ปริมาณนํา 295 ล้ าน ลบ.ม.)
9.โครงการอ่างเก็บนํานําปี ฯ จ.พะเยา
(729.6593 ลบ.)
งบประมาณ : 18,775.9895 ล้านบาท
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วงเงิน รวม 34,595.6762 ล้ านบาท

หมวดงบประมาณ

การเชื่อมโยงแผนงานและโครงการระหวางสวนกลางกับจังหวัด

มาตรา

30 กันยายน 59
ครม.
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Time Line ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สวนราชการดําเนินการ)

1 ตุลาคม – ธันวาคม 2558
1) ทบทวน ปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ
ผลผลิต กิจกรรม
2) ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง
3) จัดทําประมาณการรายจายขั้นต่ําที่จําเปน
4) โครงสรางแผนงานยุทธศาสตร

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

2 ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559

ก
ข
ค

1) รายงานผลการปฏิบตั ิงาน/ผลการใชจาย
งบประมาณป 2558
2) รายงานPARTสง สงป.
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
สงคําขอใหคณะกรรมการ 23 พ.ย. 58
การจัดทําขอเสนองบประมาณป 2560 เบื้องตน
สงคําขอให สงป. 18 ธ.ค. 2558

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

5

3 19 กุมภาพันธ 2559
จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําขอ
งบประมาณป 2560 สงให สงป.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

กันยายน 2559
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจาย งปม. 2560 สง สงป. เห็นชอบ
(สงป. 301, สงป. 302)

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4 13 – 22 เมษายน 2559
ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ ตามหลักเกณฑที่ ครม. ใหความ
เห็นชอบ สงให สงป. 22 เม.ย. 2559

ขั้นจัดทํางบประมาณ

ขั้นอนุมัตงิ บประมาณ19

ปญหาและอุปสรรค
• ขอมูลที่เราใชอางอิง เชน GPP เปนการทํายอนหลังไปถึง 2 ป (2557)
• กรอบการจัดทํางบประมาณมีปฏิทินที่แนนอน สิ้นเดื อน กัน ยายน แต
การทํางานปจจุบันยังไมแลวเสร็จ
• การบูรณาการปจจุบันยังแยกระหว างหนวยงาน ตามยุทธศาสตร กั บ
ตามพื้นที่
• การใช GPP มาเปนตัวชี้วัดสําหรับการบูรณาการดานทรัพยากรน้ําและ
เกษตร อาจไมเห็นสะทอนกับ GPP ไดชัดเจนรวมถึงปญหาของขอมูล
อางอิง
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ขอเสนอแนะ
• ในการทําโครงการนํารอง หากยังบูรณาการไมไดควรเลือกการทํางานของ
กรม/กอง ในกระทรวงเดียวกันเนื่องจากการผูกพันงบประมาณเปนไปได
งายกวา ระหวางกระทรวง (ปญหาการจัดทํางบประมาณ)
• ควรนําตัวชี้วัดทางดานการเกษตรมาใชเนื่องจากมีความทันสมัยกวา
• เนื่องจากแตละจังหวัดมีพืชเศรษฐกิจที่แตกตาง ควรเลือกพืชที่สนใจมา
ศึกษา โดยเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ํา ในฐานะปจจัยการผลิตหลัก
• ควรกํ า หนดบทบาทและความสํ า คั ญ ของพื ช เศรษฐกิ จ เพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสําคัญของเปาหมายการทําแผนแบบบูรณาการ และพัฒนาตัวชี้วัด
ที่เหมาะสม รวมถึงผลที่จะไดรับ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม
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แนวคิดงบประมาณ
ระบบแผน/งบประมาณ (เดิม)

ระบบแผน/งบประมาณ (ใหม)

ยุทธศาสตร ประเทศ

ยุทธศาสตร ประเทศ

เปาหมาย

ยุทธศาสตร จังหวัด/
กลุมจังหวัด

ตัวชี้วัด
กระทรวง/กรม

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
กระทรวง/กรม
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การพัฒนางบประมาณทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร
ระบบ
ชลประ
ทาน

แหลง
น้ํา

น้ํา

รักษา
นิเวศ
ปองกัน
น้ําทวม

ขาว

ความเชื่อมโยง
สูการบูรณาการ

เกษตร

พืชไร

พืชสวน

ปศุสัตว
ผลักดัน
น้ําเค็ม

สัตวน้ํา
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จังหวัด

แนวคิด

ตัวอยาง 4 จังหวัด
รูป แบบทีใช้

พืนทีนําร่ อ ง

พัทลุง

การเข้ าใจการทํางานของโครงการด้ านทรัพยากรนําทัง
จังหวัด และนําสารสนเทศมาใช้ สอสารกั
ื
บจังหวัดและ
หน่วยงาน

1.การคลีแผนงานของทุกหน่วยงานและจัดทําเป็ นแผนที
2.พัฒนาแผนทีเสียงภัยภัยแล้ ง-นําท่วม และการใช้ ทดิี น
3.นําโครงการและแผนทีทีพัฒนามาพิจารณาความเหมาะสม
ใหม่
4.นําแผนงานโครงการทีพัฒนาขึนใหม่ไปให้ อปท. เลือก และ
เพิมเติมในส่วนทีพืนทีต้ องการ พร้ อมคณะทํางานกับจังหวัด

อบต.แพรกหา กลุม่ เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
สังข์หยด

ลําพูน

รวบรวมข้ อมูลระดับจังหวัดเพือเข้ าใจปั ญหาของจังหวัด
พร้ อมร่วมตัดสินใจกับจังหวัดถึงพืนทีและทิศทางที
เหมาะสม

1.เข้ าหารื อเพือทํางานร่วมกับจังหวัด
2.จัดประชุมแลกเปลียนข้ อมูลกับจังหวัดและพืนที
3.เลือกพืนทีทีมีศกั ยภาพเพือส่งเสริมโครงการทีเหมาะสม
4.ตังคณะทํางานร่วมกับจังหวัด

อบต.ลี ขุมเหมืองบ้ านปู และขุมเหมือง SCG

ชัยนาท

ใช้ การศึกษาโครงการระดับพืนทีแล้ วถอดกระบวนการ
ย้ อนกลับพร้ อมนําสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน
จังหวัด

1.ศึกษารูปแบบการบูรณาการระดับพืนที
2.นําข้ อมูลเผยแพร่ จากส่วนกลาง เช่น Agri Map มาสนับสนุน
การทํางาน
3.นําเนือหาไปหารือและพัฒนาร่วมกับจังหวัดเพือตัง
คณะทํางาน

อบต.หนองมะโมง

ระยอง

รวบรวมโครงการพัฒนาในพืนทีเพือกําหนดพืนที
Hotspot พร้ อมหารื อกับหน่วยงาน และพืนทีเพือหาแนว
ทางการทํางานร่ วมกัน

1.รวมรวมข้ อมูลแผนพัฒนาจังหวัดและแยกตามหน่วยงาน/
พืนที
2.กําหนดพืนทีเป้าหมาย และหารื อร่วมกับหน่วยงานและพืนที
3.พัฒนาคณะทํางานระดับพืนที และระดับจังหวัด

อบต.นาตาขวัญ, อบต.บ้ านแลง และ อบต.ตะพง
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ภาพการทํางานพื้นที่ จ.พัทลุง
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ภาพการทํางานพื้นที่ จ.ลําพูน
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ภาพการทํางานพื้นที่ จ.ชัยนาท
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ภาพการทํางานพื้นที่ จ.ระยอง
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ขอบคุณครับ
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