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หัวขอนําเสนอ

• ความเปนมา

• วัตถุประสงค

• ขอคนพบจากการรวบรวมและสัมภาษณ

• การเชื่อมโยงแผนงานและโครงการระหวางสวนกลางกับจงัหวัด• การเชื่อมโยงแผนงานและโครงการระหวางสวนกลางกับจงัหวัด

• ปญหาและอุปสรรค

• ขอเสนอแนะ

2



ความเปนมา
• ประเทศไทยเขาสูยุคเปล่ียนผานการพัฒนาเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

การเตรียมความพรอมทั้งระดับ ประเทศ, จังหวัด และพ้ืนที่ ในดานการจัดการทรัพยากรใหเหมาะสมกับทิศทาง

การพัฒนา โดยมุงเนนที่ ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร ซ่ึงเปนทรัพยากรและตนทุนหลักของความม่ันคงทาง

ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่จําเปนตองพัฒนาการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับยุทธศาตร

ระดับประเทศ ถึงระดับพื้นที่

• ทั้งนี้ความเขาใจระหวางหนวยงานทั้งระดับประเทศ, จังหวัด และพ้ืนท่ี ตองมีการเชื่อมโยงกันผานทาง ขอมูล, เคร่ืองมือ • ทั้งนี้ความเขาใจระหวางหนวยงานทั้งระดับประเทศ, จังหวัด และพ้ืนท่ี ตองมีการเชื่อมโยงกันผานทาง ขอมูล, เคร่ืองมือ 

และระบบ ที่ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานระดับพื้นที่ ขอมูลแผนพัฒนา และโครงสรางงบประมาณที่เชื่อมตอกับกรมกอง

ในสวนกลาง ภายใต "คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)" พรอมกันนี้ยังตองประกอบดวยขอมูล

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหการจัดนั้นการสอดคลองและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

• การทําความเขาใจกับกฎหมาย, ขอกําหนด และกติกาเดิมของพ้ืนที่และสวนกลาง ดานทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร 

ควรถูกนํามาพิจารณาถอดเปนบทเรียนในการวางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหไดรูปแบบ โครงสรางขอมูล, รูปแบบเคร่ืองมือ 

และระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร ที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดจะถูกรวบรวมมาเปนชุดความรูเพื่อใช

ในการฝกอบรมทําความเขาใจและปรับใชในพื้นที่นํารองจํานวน 5 จังหวัด
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วัตถุประสงค

• ศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทํางบประมาณทรัพยากรน้ํ า

เพื่อการเกษตร

• เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหนวยงานจังหวัดนํารอง 5 จังหวัด, องคการปกครองสวน

ทองถิ่น, มหาวิทยาลัยเครือขาย และผูเกี่ยวของ ในดานโครงสราง, กฎหมาย, กลไก

การปฏิบัติ รวมถึงเนื้อหาการพัฒนาโครงการดานทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และเคร่ืองมือการปฏิบัติ รวมถึงเนื้อหาการพัฒนาโครงการดานทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และเคร่ืองมือ

สนับสนุน เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และประเมนิความพรอม

• พัฒนาโครงสรางขอมูล, รูปแบบเคร่ืองมือ และระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํา

เพื่อการเกษตร

• จัดทําขอเสนอโครงการในการพัฒนาเคร่ืองมือ ระบบสนับสนุนการทําแผนพัฒนาและ

งบประมาณจังหวัดดานการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร ทั้งระบบกลางและพื้นที่นํา

รอง 5 จังหวัด
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ขอคนพบจากการรวบรวม และสัมภาษณ

• กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของ (ดานบรูณาการ)
- พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑ และวธิีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546

- พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

- พระราชกฤษฎกีาวาดวยการบริหารงานจงัหวัดและกลุมจังหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551- พระราชกฤษฎกีาวาดวยการบริหารงานจงัหวัดและกลุมจังหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551
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แผนกลยทุธ สศช. ประจําป พ.ศ.2556-2560

กลยุทธที่ 1 : การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมีความยั่งยืน โดยการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ใหมีความย่ังยืนและสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและธรรมภิบาลในระยะยาว การวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเฉพาะดานในระดับตางๆ เพิ่มเติมใหเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวมทั้งการบูรณาการ

และประสานแผนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน

กลยุทธท่ี 3 : การขับเคล่ือนแผนพัฒนาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากระบวนการกําหนด

นโยบายและระบบกํากับการติดตามประเมินผล ตลอดจนการขับเคล่ือนพัฒนาที่มุงใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายและระบบกํากับการติดตามประเมินผล ตลอดจนการขับเคล่ือนพัฒนาที่มุงใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยง

กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับตางๆ ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเปนจุด

เชื่อมโยงการพัฒฯจากชุมชนสูประเทศ และประเทศสูชุมชน

ทั้งนี้ หลังจากประกาศใชแผนกลยุทธ สศช. ประจําป พ.ศ. 2556-2560 จะมีการผลักดันแผนไปสู

การปฏิบัติ รวมทั้งจะตองมีระบบการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนกลยุทธ โดยแตละสํานัก/กลุมงาน 

จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานัก/กลุมงาน ในแตละปงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ สศช. และ

จะตองมีการบูรณาการและเชื่อมโยงทั้งภายใน/ระหวางสายงานและหนวยงานภายนอก รวมทั้งติดตาม ประเมินผล 

และปรับปรุงแผนกลยุทธ สศช. ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
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ยุทธศาสตรชาติและกรอบความเชื่อมโยงกับแผนในระดับ

ตางๆ (สศช.)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบรหิารงาน

ราชการแบบบูรณาการ (กพร.)
สงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพื่อแกปญหาการแยกสวนในการปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน 

รวมถึงการวางระบบความสมัพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภมูิภาค และสวนทองถ่ิน ในรูปแบบ

ของการประสานความรวมมือที่หลากหลาย ภายใตวัตถุประสงค เดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมาสรางคุณคาใหกับ

งานตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย/ยทุธศาสตรของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา

4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 

4.1.1 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (Cross Functional Management System) ตามหวง4.1.1 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (Cross Functional Management System) ตามหวง

โซแหงคุณคา (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ต้ังแตตนนํ้า กลางน้ํา จนกระทั่งปลายน้ํา รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจใหมี

ความชัดเจนวาใคร มีความรับผิดชอบในเร่ืองหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปาหมาย รวมกัน (Joint 

KPIs)

4.1.2 การออกแบบโครงสรางและระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบของหนวยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อใหสามารถรองรับการขับเคล่ือน

ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของประเทศที่ตองอาศัย การดําเนินงานที่มีความยืดหยุน คลองตัว ไมยึดติดกับโครงสรางองคการและ

ระบบราชการแบบเดิม

4.1.3 ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหมีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตรและเปาหมายรวมเปนหลัก เพ่ือใหเอ้ือตอการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรสําคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ 9



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบรหิารงาน

ราชการแบบบูรณาการ (กพร.)
4.2 ปรับปรุงความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน 

4.2.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตาง ๆ (Multi-Level Governance) ระหวาง

ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเนนการยึดพ้ืนที่เปนหลัก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือ ประสานสัมพันธกันในการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ

คุมคาและไมเกิดความซํ้าซอน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ใหเปนแบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง (Area-

based Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณใหกระทรวง/กรม  ตองสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในสัดสวนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม

4.2.2 พัฒนากลไกหรือเคร่ืองมอืในการสนบัสนุนใหเกิดการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา พื้นที่ ระหวาง

ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การจัดทําขอตกลง หรือสัญญาแผนงาน/

โครงการและลงนามรวมกนั เปนตน

10



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบรหิารงาน

ราชการแบบบูรณาการ (กพร.)

4.2.3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัด/กลุมจังหวัดใหสามารถพัฒนา ศักยภาพ

ความเปนเมืองที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (Growth Center) พรอมทั้งเสริมสราง

ศักยภาพของผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารในระดับพ้ืนท่ีใหมีขีดสมรรถนะสูง เพื่อเปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคล่ือนการบรหิารยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด

4.2.4 สงเสริมระบบการทํางานรวมกันระหวางกลุมจังหวัด (Inter-Cluster Linkage) ที่มียุทธศาสตร 4.2.4 สงเสริมระบบการทํางานรวมกันระหวางกลุมจังหวัด (Inter-Cluster Linkage) ที่มียุทธศาสตร 

การพัฒนากลุมจังหวัดเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับการเสริมสรางขีดความสามารถ ในการ

แขงขันใหสูงขึ้น

4.2.5 ปรับปรุงการโอนถายภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่น

มีการรวมกลุมกันจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบสหการหรือการรวมมือกันโดย ทําเปนบันทึกขอตกลง

ความรวมมือหรืออาจเปนสัญญาทางการปกครอง เพ่ือใหเกิดการประหยัด ตอขนาดในการจัดบริการ

สาธารณะ โดยเฉพาะในทองถ่ินที่มีพื้นที่ใกลเคียงกัน มีสภาพปญหา ที่ทําใหตองดําเนินงานรวมกัน หรือ

เปนบริการสาธารณะที่ตองใชงบประมาณสูง และอาศัย ความชํานาญทางดานเทคนิคสูงหรือเปน

ลักษณะเฉพาะ 11



ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติ (สงป.)
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แผนบูรณาการ 25 โครงการ (ป 2560)

(1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท 

(2) การขับเคล่ือนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

(4) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

(5) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

(6) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(7) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

(16) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

(17) การสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 

(18) การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอม 

(19) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

(20) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

(21) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

(22) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (7) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

(8) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

(9) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

(10) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

(11) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ 

(12) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

(13) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

(14) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 

(15) การจัดการปญหาที่ดินทํากิน 

(22) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

(23) การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ 

(24) การสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(25) การสงเสรมิการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
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การจัดท ํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเช ิงยุทธศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.2560 แผนบูรณาการการบริหารจัดการนาํ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลกระทบ (Impact) : สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรนาํได้อย่างเป็นระบบและยงัยนื

1.การจดัการนําอปุโภคบริโภค 2.การสร้างความมนัคงของนาํภาคการผลติ (เกษตรและอตุสาหกรรม) 3.การจดัการนําท่วมและอทุกภัย 4.การจดัการคณุภาพนาํ 5.การอนรัุกษ์ฟืนฟูสภาพป่าต้นนาํทเีสอืมโทรมและ

ป้องกนัการพังทลายของดิน

6.การบริหารจดัการ

ตัวชีวัดเป้าหมาย :
1.ปรับปรุงประสทิธิภาพประปาชนบท 1,500 แห่ง

2.โรงเรียนและชุมชนมีนาํสะอาดดมื 688 แห่ง

3.พฒันาระบบประปาเมอืง ขยายเขตประปา 78 แห่ง

แนวทางการดาํเน ินงาน : จัดหาพฒันา

แหลง่นําต้นทุน และก่อสร้าง ปรับปรุง เพมิประสิทธิภาพนํา

เพอื อุปโภคบริโภค

ตัวชีวัดแนวทาง

1.ปรับปรุง

ประสทิธิภาพ

ประปาชนบท 

1,500 แห่ง

กรมทรัพยากรนาํบาดาล

โครงการ พัฒนาแหล่งนํา

บาดาลเพอืแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค

ตัวชีวดั 1,500 แห่ง

งบประมาณ :

360.000 ล้านบาท

2.โรงเรียนและ

ชุมชนมรีะบบนํา

ดืมสะอาด 688 

แห่ง

กรมทรัพยากรนาํบาดาล

โครงการ พัฒนาแหล่งนํา

บาดาลเพอืสนับสนุนนําดืม

สะอาดให้กับโรงเรียนทัง

ประเทศ

ตัวชีวดั 1,500 แห่ง

งบประมาณ :

742.0640 ล้านบาท

3.พัฒนาระบบ

ประปาเมอืง 

การประปาส่วนภูม ิภาค

โครงการ ประปาทีให้บริการ

ตัวชีวัดเป้าหมาย : 1.แหลง่นําได้รับการฟืนฟู 762 แห่ง

2.พัฒนานําบาดาลเพอืการเกษตร 1,700 แห่ง มีพนืทรัีบประโยชน์ 56,300 ไร่

3.ขดุสระนําในไร่นา 44,000 บ่อ มปีริมาณนํา 55 ล้าน ลบ.ม.

4.สนับสนุนแหลง่นาํชุมชน/อนุรักษ์แหลง่นํา 282 แห่ง

5.ลดการใช้นําภาคอุตสาหกรรมและพนืทชีลประทานเดิมลง 95 ล้าน ลบ.ม.

6.มีระบบการผันนําเชอืมโยงนําและเพมิปริมาณนําในอ่างได้ 160 ล้าน ลบ.ม. (เมอืจบโครงการ)

7.มปีริมาณนําทเีก็บกักเพมิ 419.88 ล้าน ลบ.ม. และเพมิพนืทชีลประทาน 382.137 ไร่

แนวทางการดาํเน ินงาน : พฒันาแหลง่กักเก็บนําต้นทุน ขยายและเพมิประสทิธิภาพระบบชลประทาน และเชอืมโยง

โครงข่ายลุม่นาํ

ตัวชีวัดแนวทาง

1.แหล่งนําได้รับ

การพัฒนาฟืนฟู 

762 แห่ง

กรมทรัพยากรนาํ

โครงการ การอนุรักษ์ฟืนฟูพัฒนาแหล่งนําและบริหารจัดการ

ตัวชีวดั 725 แห่ง

งบประมาณ : 6,369.6603 ล้านบาท

กรมป้องกันและบร รเทาสาธาณภัย

โครงการ ฟืนฟูบูรณะแหลง่นําเดิมเพอืป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ตัวชีวดั 37 แห่ง

งบประมาณ : 129.0092 ล้านบาท

2.พัฒนานํา

บาดาลเพอื

การเกษตร 1,700 

แห่ง มีพืนทีรับ

ประโยชน์ 56,300 

ไร่

กรมทรัพยากรนาํบาดาล

โครงการ พัฒนาแหล่งนําบาดาลเพอืการเกษตรในพืนทปีระสบภัยแล้ง

ตัวชีวดั 1,700 แห่ง

งบประมาณ : 777.7700 ล้านบาท

ตัวชีวัดเป้าหมาย :
1.เพมิประสทิธิภาพการระบายนํา 4 ร่องนํา/เนือดินประมาณ 3.1 ล้าน 

ลบ.ม.

2.พัฒนาระบบป้องกันนาํท่วมในพนืทีท่วมซาํซาก 595.325 ไร่

3.พืนทตีลงิริมแม่นําภายในประเทศได้รับการป้องกันความเสยีหาย 

76,729 เมตร

4.ปรับปรุงทางนาํ 18 แห่ง

5.จํานวนอาสาสมคัรเครือขา่ยเฝา้ระวังแจ้งเตือนภัยทเีพมิขนึใน้อยกว่า 

2,750 ราย

แนวทางการดาํเน ินงาน : ปรับปรุงทางนาํ ทางผนันํา 

พนืทรัีบนํานอง เขตการใช้ประโยชน์ทีดินจัดทําผงัเมืองและระบบป้องกัน

นําท่วมชุมชนและพนืทเีศรษฐกิจ

ตัวชีวัดแนวทาง

1.เพมิ

ประสทิธิภาพการ

ระบายนํา 4 ร่อง

นํา/เนือดิน

ประมาณ 3.1 

ล้าน ลบ.ม.

กรมเจ้าท่า

โครงการ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือ

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนาํ

งบประมาณ : 111.6000 ล้านบาท

2.พัฒนาระบบ

ป้องกันนําท่วมใน

พนืทท่ีวมซาํซาก 

595.325 ไร่

กรมชลประทาน

1.โครงการ ป้องกันและบรรเทาภัยจากนํา 

(6,178.4120 ลบ.ม.)

2.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี 

(แผนระยะที 2) (88.8720 ลบ.)

3.โครงการบรรเทาอุทกภัย อําเภอ

หาดใหญ่ (ระยะที 2) จังหวดัสงขลา  

(120.9480 ลบ.)

ตัวชีวดั พนืทรัีบประโยชน์ 574.148 ไร่

ตัวชีวัดเป้าหมาย :
1.พฒันาและเพมิประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดนาํเสยี 33 

แห่ง

2.แหล่งนําวิกฤติทัวประเทศมคีุณภาพ ระดับพอใช้ขนึไปไมน้่อยกว่า 

ร้อนละ 80

3.การควบคุมระดับความเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางการดาํเน ินงาน : พฒันา เพมิประสิทธิภาพ

ระบบบําบดันาํเสยี ควบคุมระดับความเค็มและลดนําเสยีจาก

แหลง่กําเนิด

ตัวชีวัดแนวทาง

1.นําเสยีทไีด้รับ

การบําบัดตาม

มาตรฐานคุณภาพ

นํา 33 แห่ง

องค์การจัดการนาํเสีย

โครงการ ปรับปรุง ฟืนฟู และบริหารจัดการ

คุณภาพนาํ

ตัวชีวดั 4 แห่ง

งบประมาณ : 202.000 ล้านบาท

กรมทรัพยากรนาํบาดาล

โครงการ เฝ้าระวงัคุณภาพนําบาดาลใน

พนืททิีงขยะ

ตัวชีวดั 29 แห่ง

งบประมาณ : 75.2650 ล้านบาท

2.แหล่งนําวิกฤติ

ทัวประเทศมี

คุณภาพ ระดับ

พอใช้ขนึไปไม่

น้อยกวา่ ร้อนละ 

สํานกังานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ

โครงการ เพมิประสทิธิภาพการบริหาร

จัดการคุณภาพนาํ

ตัวชีวดั 1,920 ตัวอย่าง

ตัวชีวัดเป้าหมาย :
พนืทป่ีาต้นนําได้รับการฟืนฟู 20,000 ไร่

แนวทางการดาํเน ินงาน : การอนุรักษ์ ฟืนฟูพนืทป่ีาต้นนํา ทีเสอืมโทรม

ตัวชีวัดแนวทาง

1.พนืทป่ีาต้นนําได้รับการ

ฟืนฟู 20,000 ไร่

กรมป่าไม้

โครงการ ปลูกป่าเพอืฟืนฟูระบบนิเวศ์

ตัวชีวดั 10,000 ไร่

งบประมาณ : 39.000 ล้านบาท

กรมอุทยานแห่งชาต ิส ัตว์ป่า และพนัธุ์พชื

โครงการ เฟืนฟูพืนทีอนุรักษ์ (ลุ่มนํา) ระยะท ี1

ตัวชีวดั 10,000 ไร่ (11ลุม่นํา)

งบประมาณ : 39.000 ล้านบาท

วงเงินรวม 78.0000 ล้านบาท

ตัวชีวัดเป้าหมาย :
มกีารบริหารจัดการทรัพยากรนําทัง 25 ลุม่นํา

แนวทางการดาํเน ินงาน : เพมิประสทิธิภาพบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มนํา 

ระบบฐานข้อมูลและติดตามประเมนิผล

ตัวชีวัดแนวทาง

1.องค์กรลุม่นํา เครือขา่ย

ประชาชนได้รับการพัฒนา

บริหารจัดการทรัพยากร

นํา จํานวนไมน้่อยกว่า 

15,000 คน

กรมทรัพยากรนาํ

โครงการ การพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการนําทุกระดับ

ตัวชีวดั 15,000 คน

งบประมาณ : 91.1338 ล้านบาท

2.มีงานศึกษาวจิัยแนว

ทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํา

องค์กรจัดการนาํเสีย

โครงการ จัดทําแนวทางบริหารจัดการคุณภาพนํา

ตัวชีวดั 1 รายการ

งบประมาณ : 15.00 ล้านบาท

กรมทรัพยากรนาํบาดาล

1.โครงการ วางเครือขา่ยสังเกตการณ์เพอืติดตาม

สถานการณ์

2.โครงการ  แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาการลดระดับนํา

ของชันบาดาลในพนืทแีอ่งเจ้าพระยา

ตัวชีวดั 2 แห่ง

งบประมาณ : 47.00 ล้านบาท

3.ข่าวพยากรณ์อากาศ

และเตือนภัยธรรมชาติมี

กรมอุตุน ิยมวทิยา

1.โครงการ ก่อสร้างหอเรดาร์และติดตังเครืองตรวจอากาศประปาเมอืง 

ขยายเขตประปา 

เขตประปา 78 

แห่ง

โครงการ ประปาทีให้บริการ

แก่ประชาชนในสว่นภูมภิาค

ตัวชีวดั 78 แห่ง

งบประมาณ :

2,226.3891 ล้านบาท

วงเงินรวม 3,328.4531 ล้านบาท

3.ขดุสระนําในไร่

นา 44,000 บ่อ มี

ปริมาณนํา 55 

ล้าน ลบ.ม.

กรมพฒันาทดีนิ

1.โครงการ พัฒนาแหล่งนําชุมชน

2.โครงการพัฒนาแหลง่นําเพือการอนุรักษ์ดินและนํา

ตัวชีวดั 1.แหล่งนําชุมชน 7 แห่ง

            2.อนุรักษ์ 187 แห่ง

งบประมาณ : 862.0429 ล้านบาท

4.สนับสนุนแหลง่

นําชุมชน/อนุรักษ์

แหลง่นํา 282 

แห่ง

กรมพฒันาทดีนิ

โครงการ พัฒนาแหล่งนํานอกเขตชลประทาน

ตัวชีวดั 1,700 แห่ง

งบประมาณ : 752.4000 ล้านบาท

สํานกังานปฏริูปท ีดนิเพอืการเกษตร

โครงการ การเพมิพนืทชีลประทาน

ตัวชีวดั 88 แห่ง

งบประมาณ : 111.9366 ล้านบาท

5.ลดการใช้นํา

ภาคอุตสาหกรรม

และพนืที

ชลประทานเดิมลง 

95 ล้าน ลบ.ม.

กรมพฒันาทดีนิ

โครงการ ปรับปรุงงานชลประทาน

งบประมาณ : 5,672.6200 ล้านบาท

กองท ุนจัดรูปทดีนิ

งบประมาณ : 750.000 ล้านบาท

6.มีระบบการผัน

นําเชอืมโยงนํา

และเพมิปริมาณ

นําในอ่างได้ 160 

ล้าน ลบ.ม. (เมอื

จบโครงการ)

กรมชลประทาน

โครงการ เพมิปริมาณนําในอ่างเก็บนาํเขอืนแม่กวงอุดมธารา จ.เชยีงใหม่

งบประมาณ : 394.2477 ล้านบาท

7.มปีริมาณนําที

เก็บกักเพมิ 

419.88 ล้าน ลบ.

ม. และเพมิพนืที

ชลประทาน 

382.137 ไร่

กรมชลประทาน

1.โครงการ จัดหาแหลง่นาํและเพมิพนืทชีลประทาน (14.513 4261 ลบ/ปริมาณนาํ 124.88 ล้าน ลบ.ม. /พนืทชีลประทานเพมิ 382.137 ไร่)

2.โครงการพัฒนาลุม่นําตาปี พุมดวง จ.สรุาษฎร์ธานี (317.6429 ลบ.)       6.โครงการอ่างเก็บนาํมวกเหลก จ.สระบุรี     (306.8111 ลบ.)

3.โครงการเขอืนทดนําผาจุก จ.อุตรดิตถ์                   (509.6809 ลบ.)       7.โครงการอ่างเก็บนาํห้วยนํารีฯ จ.อุตรดิตถ์  (570.0902 ลบ..)

4.โครงการอ่างเก็บนําคลองหลวง จ.ชลบุรี                (134.8240 ลบ.)        8.โครงการห้วยโสมงฯ จ.ปราจีนบุรี       (1,021.1321 ลบ. /ปริมาณนํา 295 ล้าน ลบ.ม.)

5.โครงการพัฒนาลุม่นําห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย (672.6929 ลบ.)   9.โครงการอ่างเก็บนํานําปีฯ จ.พะเยา           (729.6593 ลบ.)

งบประมาณ : 18,775.9895 ล้านบาท

วงเงินรวม 34,595.6762 ล้านบาท

ตัวชีวดั พนืทรัีบประโยชน์ 574.148 ไร่

งบประมาณ : 6,688.2320 ล้านบาท

กรมโยธาธ ิการและผังเมือง

โครงการ ป้องกันนําท่วมพืนทชีุมชน

ตัวชีวดั พนืทชีุมชนได้รับการป้องกันนํา

ท่วม  21,175 ไร่

งบประมาณ : 3,258.3058 ล้านบาท

3.พืนทตีลงิริม

แม่นํา

ภายในประเทศ

ได้รับการป้องกัน

ความเสยีหาย 

76,729 เมตร

กรมโยธาธ ิการและผังเมือง

โครงการ ก่อสร้างเขอืนป้องกันตลงิริม

แม่นําภายในประเทศ

งบประมาณ : 6,319.9418 ล้านบาท

4.ปรับปรุงทางนาํ 

18 แห่ง

กรมป้องกันและบร รเทาสาธารณภัย

โครงการ ป้องกันและลดผลกระทบจากนํา

ท่วม นําป่าไหลหลากดินโคลนถลม่โดยใช้

โครงสร้าง

งบประมาณ : 46.7170 ล้านบาท

5.จํานวน

อาสาสมคัร

เครือขา่ยเฝา้ระวงั

แจ้งเตือนภัยที

เพมิขนึใน้อยกวา่ 

2,750 ราย

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ จัดการธรณีพบิัติภัยดินถลม่

งบประมาณ : 52.5038 ล้านบาท

วงเงินรวม 16,477.3004 ล้านบาท

น้อยกวา่ ร้อนละ 

80

ตัวชีวดั 1,920 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 43.0980 ล้านบาท

กรมควบคุมมลพษิ

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพ

นําในพนืทลีุ่มนําวิกฤต

ตัวชีวดั 5 ลุ่มนํา

งบประมาณ : 10.4000 ล้านบาท

3.การควบคุม

ระดับความเค็มให้

อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

กรมชลประทาน

โครงการ จัดการคุณภาพนํา

งบประมาณ : 535.3913 ล้านบาท

วงเงินรวม 866.1543 ล้านบาท

และเตือนภัยธรรมชาติมี

ความถูกต้อง

1.โครงการ ก่อสร้างหอเรดาร์และติดตังเครืองตรวจอากาศ

จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์

2.โครงการ ก่อสร้างหอเรดาร์และติดตังเครืองตรวจอากาศ

จังหวดัเชียงราย และสรุาฏร์ธานี

3.โครงการ จัดหาเรดาร์ตรวจอากาศเคลอืนไหว

งบประมาณ : 306.1664 ล้านบาท

4.พัฒนาระบบคาดการณ์

คุณภาพนาํและเตือนภัย

วกิฤตคุณภาพนําในลุม่นํา

บางปะกงและปราจีนบุรี

กรมควบคุมมลพษิ

โครงการ จัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพนาํและเตือนภัย

วกิฤติคุณภาพนํา

งบประมาณ : 13.8000 ล้านบาท

วงเงินรวม 475.1002 ล้านบาท
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การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณพ.ศ.2560 แผนบูรณาการการบริหารจัดการนํา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560
1.การจดัการนําอปุโภคบริโภค

ตัวชวีัดเป้าหมาย :
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพประปาชนบท 1,500 แห่ง

2.โรงเรียนและชมุชนมีนําสะอาดดืม 688 แห่ง

3.พฒันาระบบประปาเมือง ขยายเขตประปา 78 แห่ง

แนวทางการดาํเนินงาน : จดัหาพฒันาแหลง่นําต้นทนุ และก่อสร้าง ปรับปรุง เพิมประสิทธิภาพ

นําเพือ อปุโภคบริโภค

ตัวชวีัดแนวทาง

2.การสร้างความมนัคงของนําภาคการผลติ (เกษตรและอตุสาหกรรม)

ตวัชวีัดเป้าหมาย : 1.แหลง่นาํได้รับการฟืนฟ ู762 แห่ง

2.พฒันานาํบาดาลเพอืการเกษตร 1,700 แห่ง มีพนืทีรับประโยชน์ 56,300 ไร่

3.ขดุสระนําในไร่นา 44,000 บ่อ มีปริมาณนาํ 55 ล้าน ลบ.ม.

4.สนบัสนนุแหล่งนาํชมุชน/อนรัุกษ์แหล่งนาํ 282 แห่ง

5.ลดการใช้นําภาคอตุสาหกรรมและพนืทีชลประทานเดิมลง 95 ล้าน ลบ.ม.

6.มีระบบการผนันาํเชือมโยงนําและเพมิปริมาณนําในอ่างได้ 160 ล้าน ลบ.ม. (เมือจบ

โครงการ)

7.มีปริมาณนําทเีก็บกกัเพมิ 419.88 ล้าน ลบ.ม. และเพิมพนืทีชลประทาน 382.137 ไร่แนวทางการดาํเนินงาน : พฒันาแหลง่กกัเก็บนาํต้นทนุ ขยายและเพมิ

ประสทิธิภาพระบบชลประทาน และเชือมโยงโครงข่ายลุม่นาํ

ตวัชวีัดแนวทาง

1.แหลง่นาํ

ได้รับการ

กรมทรัพยากรนํา

โครงการ การอนุรักษ์ฟืนฟพูฒันาแหล่งนําและบริหารจดัการ 5.ลดการใช้นํา กรมพัฒนาทีด ิน
ตัวชวีัดแนวทาง

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพประปาชนบท 

1,500 แห่ง

กรมทรัพยากรนาํบาดาล

โครงการ พฒันาแหลง่นําบาดาลเพือแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนนําอปุโภคบริโภค

ตวัชีวดั 1,500 แห่ง

งบประมาณ :

360.000 ล้านบาท

2.โรงเรียนและชมุชนมีระบบนําดืม

สะอาด 688 แห่ง

กรมทรัพยากรนาํบาดาล

โครงการ พฒันาแหลง่นําบาดาลเพือสนบัสนนุนําดืม

สะอาดให้กบัโรงเรียนทงัประเทศ

ตวัชีวดั 1,500 แห่ง

งบประมาณ :

742.0640 ล้านบาท

3.พฒันาระบบประปาเมือง ขยายเขต

ประปา เขตประปา 78 แห่ง

การประปาส่วนภมูิภาค

โครงการ ประปาทีให้บริการแก่ประชาชนในสว่นภมูิภาค

ตวัชีวดั 78 แห่ง

งบประมาณ :

2,226.3891 ล้านบาท

วงเงินรวม 3,328.4531 ล้านบาท

ได้รับการ

พฒันาฟืนฟ ู

762 แห่ง

โครงการ การอนุรักษ์ฟืนฟพูฒันาแหล่งนําและบริหารจดัการ

ตวัชีวดั 725 แห่ง

งบประมาณ : 6,369.6603 ล้านบาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

โครงการ ฟืนฟบููรณะแหล่งนําเดิมเพอืป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภัย

และภัยแล้ง

ตวัชีวดั 37 แห่ง

งบประมาณ : 129.0092 ล้านบาท
2.พฒันานาํ

บาดาลเพือ

การเกษตร 

1,700 แห่ง มี

พนืทีรับ

ประโยชน์ 

56,300 ไร่

กรมทรัพยากรนําบาดาล

โครงการ พฒันาแหล่งนาํบาดาลเพอืการเกษตรในพืนทีประสบภัยแล้ง

ตวัชีวดั 1,700 แห่ง

งบประมาณ : 777.7700 ล้านบาท

3.ขดุสระนํา

ในไร่นา 

44,000 บ่อ 

มีปริมาณนํา 

55 ล้าน ลบ.

ม.
กรมพัฒนาทีด ิน

1.โครงการ พฒันาแหลง่นําชมุชน

2.โครงการพฒันาแหล่งนาํเพอืการอนรัุกษ์ดินและนํา

ตวัชีวดั 1.แหลง่นาํชมุชน 7 แห่ง

            2.อนรัุกษ์ 187 แห่ง

งบประมาณ : 862.0429 ล้านบาท

4.สนบัสนนุ

แหล่งนาํ

ชมุชน/

อนรัุกษ์

แหล่งนาํ 

282 แห่ง

กรมพัฒนาทีด ิน

โครงการ พฒันาแหล่งนาํนอกเขตชลประทาน

ตวัชีวดั 1,700 แห่ง

งบประมาณ : 752.4000 ล้านบาท

สํานักงานปฏิรูปทดี ินเพือการเกษตร

โครงการ การเพมิพนืทีชลประทาน

ตวัชีวดั 88 แห่ง

งบประมาณ : 111.9366 ล้านบาท

5.ลดการใช้นํา

ภาคอตุสาหกรรม

และพืนที

ชลประทานเดิมลง 

95 ล้าน ลบ.ม.

กรมพัฒนาทีด ิน

โครงการ ปรับปรุงงานชลประทาน

งบประมาณ : 5,672.6200 ล้านบาท

กองท ุนจดัรูปทดี ิน

งบประมาณ : 750.000 ล้านบาท

6.มีระบบการผนันาํ

เชือมโยงนาํและเพมิ

ปริมาณนําในอ่างได้ 

160 ล้าน ลบ.ม. 

(เมือจบโครงการ)

กรมชลประทาน

โครงการ เพิมปริมาณนําในอ่างเก็บนําเขือนแม่กวงอดุมธารา จ.เชียงใหม่

งบประมาณ : 394.2477 ล้านบาท

7.มีปริมาณนําที

เก็บกกัเพมิ 419.88 

ล้าน ลบ.ม. และ

เพิมพนืที

ชลประทาน 

382.137 ไร่

กรมชลประทาน

1.โครงการ จดัหาแหลง่นาํและเพิมพนืทีชลประทาน (14.513 4261 ลบ/ปริมาณนํา 124.88 

ล้าน ลบ.ม. /พนืทีชลประทานเพมิ 382.137 ไร่)

2.โครงการพฒันาลุม่นําตาปี พมุดวง จ.สรุาษฎร์ธานี (317.6429 ลบ.) 

3.โครงการเขอืนทดนําผาจกุ จ.อตุรดิตถ์                   (509.6809 ลบ.)

4.โครงการอ่างเก็บนําคลองหลวง จ.ชลบุรี                (134.8240 ลบ.)

5.โครงการพฒันาลุม่นําห้วยหลวงตอนลา่ง จ.หนองคาย (672.6929 ลบ.)

 6.โครงการอ่างเก็บนํามวกเหลก จ.สระบุรี     (306.8111 ลบ.)

 7.โครงการอ่างเก็บนําห้วยนาํรีฯ จ.อตุรดิตถ์  (570.0902 ลบ..)

8.โครงการห้วยโสมงฯ จ.ปราจีนบรีุ       (1,021.1321 ลบ. /ปริมาณนํา 295 ล้าน ลบ.ม.)

9.โครงการอ่างเก็บนํานาํปีฯ จ.พะเยา           (729.6593 ลบ.)

งบประมาณ : 18,775.9895 ล้านบาท

วงเงนิรวม 34,595.6762 ล้านบาท
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การเช่ือมโยงแผนงานและโครงการระหวางสวนกลางกับจังหวัด

หม
วด

งบ
ปร

ะม
าณ

มาตรา

30 กันยายน 59

ครม.
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Time Line ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สวนราชการดําเนินการ)
1

1) ทบทวน ปรับปรุงเปาหมาย กลยทุธ

    ผลผลิต  กิจกรรม 

2) ปรบัปรุงฐานขอมลูประมาณการรายจาย

    ลวงหนาระยะปานกลาง

3) จัดทําประมาณการรายจายข้ันต่ําที่จําเปน

4) โครงสรางแผนงานยุทธศาสตร

ตุลาคม – ธันวาคม 2558

3 19 กุมภาพันธ 2559

จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําขอ

งบประมาณป 2560 สงให สงป.

จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจาย งปม. 2560 สง สงป. เห็นชอบ

(สงป. 301, สงป. 302)

5 กันยายน 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ ข้ันจัดทาํงบประมาณ ขั้นอนมุัตงิบประมาณ

1) รายงานผลการปฏิบตัิงาน/ผลการใชจาย

    งบประมาณป 2558

2) รายงานPARTสง สงป.

การจดัทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

สงคําขอใหคณะกรรมการ 23 พ.ย. 58

การจดัทําขอเสนองบประมาณป 2560 เบื้องตน

สงคําขอให สงป. 18 ธ.ค. 2558

2

ก

ข

ค

ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 4 13 – 22 เมษายน 2559

ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปฯ ตามหลักเกณฑที่ ครม. ใหความ

เห็นชอบ สงให สงป. 22 เม.ย. 2559

19



ปญหาและอุปสรรค

• ขอมูลท่ีเราใชอางอิง เชน GPP เปนการทํายอนหลังไปถึง 2 ป (2557)

• กรอบการจัดทํางบประมาณมีปฏิทินที่แนนอน ส้ินเดือน กันยายน แต

การทํางานปจจุบันยังไมแลวเสร็จ

• การบูรณาการปจจุบันยังแยกระหวางหนวยงาน ตามยุทธศาสตร กับ • การบูรณาการปจจุบันยังแยกระหวางหนวยงาน ตามยุทธศาสตร กับ 

ตามพ้ืนที่

• การใช GPP มาเปนตัวชี้วัดสําหรับการบูรณาการดานทรัพยากรน้ําและ

เกษตร อาจไมเห็นสะทอนกับ GPP ไดชัดเจนรวมถึงปญหาของขอมูล

อางอิง
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ขอเสนอแนะ

• ในการทําโครงการนํารอง หากยังบูรณาการไมไดควรเลือกการทํางานของ
กรม/กอง ในกระทรวงเดียวกันเนื่องจากการผูกพันงบประมาณเปนไปได
งายกวา ระหวางกระทรวง (ปญหาการจัดทํางบประมาณ)

• ควรนําตวัชี้วัดทางดานการเกษตรมาใชเนื่องจากมีความทันสมัยกวาควรนําตวัชี้วัดทางดานการเกษตรมาใชเนื่องจากมีความทันสมัยกวา

• เนื่องจากแตละจังหวัดมีพืชเศรษฐกิจที่แตกตาง ควรเลือกพืชที่สนใจมา
ศึกษา โดยเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ํา ในฐานะปจจัยการผลิตหลัก

• ควรกําหนดบทบาทและความสําคัญของพืชเศรษฐกิจเพ่ือชี้ ให เห็น
ความสําคัญของเปาหมายการทําแผนแบบบรูณาการ และพัฒนาตัวชี้วัด
ที่เหมาะสม รวมถงึผลที่จะไดรับ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม
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แนวคิดงบประมาณ

ยุทธศาสตร ประเทศ

เปาหมาย

ระบบแผน/งบประมาณ (เดิม)

ยุทธศาสตร ประเทศ

ระบบแผน/งบประมาณ (ใหม)

ยุทธศาสตร จังหวัด/

กลุมจังหวัด

ตัวช้ีวัด

กระทรวง/กรม

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด

กระทรวง/กรม
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การพัฒนางบประมาณทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร

น้ํา เกษตร

แหลง

น้ําระบบ

ชลประ

ทาน

รักษา

นิเวศ

ขาว
พืชไร

พืชสวนความเชื่อมโยง น้ํา เกษตร
นิเวศ

ปองกัน

น้ําทวม
ผลักดัน

น้ําเค็ม

ปศุสัตว

สัตวน้ํา

พืชสวนความเชื่อมโยง 

สูการบูรณาการ
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ตัวอยาง 4 จังหวัด
จังหวัด แนวคิด รูปแบบทีใช้ พ ืนทนี ําร่อง

พทัลงุ การเข้าใจการทํางานของโครงการด้านทรัพยากรนาํทงั

จงัหวดั และนําสารสนเทศมาใช้สอืสารกบัจงัหวดัและ

หนว่ยงาน

1.การคลแีผนงานของทกุหนว่ยงานและจดัทาํเป็นแผนที

2.พฒันาแผนทเีสยีงภยัภยัแล้ง-นาํทว่ม และการใช้ทดีิน

3.นําโครงการและแผนทีทพีฒันามาพิจารณาความเหมาะสม

ใหม่

4.นําแผนงานโครงการทีพฒันาขนึใหมไ่ปให้ อปท. เลือก และ

เพิมเติมในสว่นทีพืนทีต้องการ พร้อมคณะทํางานกบัจงัหวดั

อบต.แพรกหา กลุม่เกษตรกร ผลติเมลด็พนัธุ์ข้าว

สงัข์หยด

ลาํพนู รวบรวมข้อมลูระดบัจงัหวดัเพือเข้าใจปัญหาของจงัหวดั

พร้อมร่วมตดัสนิใจกบัจงัหวดัถึงพืนทีและทิศทางที

เหมาะสม

1.เข้าหารือเพือทํางานร่วมกบัจงัหวดั

2.จดัประชมุแลกเปลยีนข้อมลูกบัจงัหวดัและพืนที

3.เลอืกพืนทีทมีีศกัยภาพเพือสง่เสริมโครงการทเีหมาะสม

อบต.ล ีขมุเหมืองบ้านป ูและขมุเหมือง SCG

เหมาะสม 3.เลอืกพืนทีทมีีศกัยภาพเพือสง่เสริมโครงการทเีหมาะสม

4.ตงัคณะทํางานร่วมกบัจงัหวดั

ชยันาท ใช้การศกึษาโครงการระดบัพืนทีแล้วถอดกระบวนการ

ย้อนกลบัพร้อมนําสารสนเทศสนบัสนนุการทํางาน

จงัหวดั

1.ศกึษารูปแบบการบรูณาการระดบัพืนที

2.นําข้อมลูเผยแพร่จากสว่นกลาง เช่น Agri Map มาสนบัสนนุ

การทํางาน

3.นําเนือหาไปหารือและพฒันาร่วมกบัจงัหวดัเพือตงั

คณะทํางาน

อบต.หนองมะโมง

ระยอง รวบรวมโครงการพฒันาในพืนทีเพือกําหนดพืนที 

Hotspot พร้อมหารือกบัหนว่ยงาน และพืนทีเพือหาแนว

ทางการทํางานร่วมกนั

1.รวมรวมข้อมลูแผนพฒันาจงัหวดัและแยกตามหนว่ยงาน/

พืนที

2.กําหนดพืนทีเปา้หมาย และหารือร่วมกบัหน่วยงานและพืนที

3.พฒันาคณะทาํงานระดบัพืนที และระดบัจงัหวดั

อบต.นาตาขวญั, อบต.บ้านแลง และ อบต.ตะพง
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ภาพการทาํงานพ้ืนที่ จ.พัทลุง
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ภาพการทํางานพ้ืนที่ จ.ลําพูน
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ภาพการทํางานพ้ืนที่ จ.ชัยนาท
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ภาพการทํางานพ้ืนที่ จ.ระยอง
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ขอบคุณครบัขอบคุณครบั
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