
ข้อเสนอในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
: กรณีศึกษาโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวดัทั่วประเทศ 

 
นายศักดาวุธ  ศักดิเศรษฐ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา 

และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑. ความเป็นมา 

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์น  าต้นทุน รวมทั งคาดการณ์สถานการณ์น  าเพ่ือวางแนวทาง
ในการบริหารจัดการน  าและให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ พบว่า จากสภาวะฝน
ทิ งช่วงท าให้ปริมาณน  าอ่างเก็บน  ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงส่งผลให้มี พื นที่เฝ้าระวัง
ที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภคในเขตการประปา จ านวน ๓๑ จังหวัด นอกเขตการประปา 
จ านวน ๓๘ จังหวัด และมีพื นที่เสียงขาดแคลนน  าด้านการเกษตรในเขตชลประทาน จ านวน ๓๖ จังหวัด 
และนอกเขตชลประทาน จ านวน ๒๐ จังหวัด ประกอบกับการอพยพกลับภูมิล าเนาเดิมของประชาชนใน
ภาคอุตสาหกรรมสู่ชนบทเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้มีความต้องการใช้น  าสูงมากขึ นในพื นที่
เกษตรกรรมทั งนอกและในเขตชลประทาน ดังนั น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับประชาชนและท า
ให้การบริหารจัดการน  าสามารถแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จึงได้จัดตั งกองอ านวยการน  าแห่งชาติ เพ่ือบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นร่วม
เป็นคณะท างาน  

 
2. การด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

2.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 จากเหตุผลข้างต้น ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่า
ราชการจังหวัดด าเนินการส ารวจพื นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือพื นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง ในปี 
2563 และเสนอแผนงานโครงการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที ในการนี  กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งจังหวัดส ารวจพื นที่และจัดท าโครงการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือ
ตรวจสอบความพร้อม ความซ  าซ้อน และหน่วยงานรับผิดชอบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และส่ง
ข้อมูลแผนงานโครงการที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย ตาม
แนวทางดังนี  
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(๑) จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ 

ของประชาชนในพื นท่ี รวมทั งน าข้อมูลจ าเป็นพื นฐาน ข้อมูลด้านแหล่งน  า พื นที่น  าท่วมและแล้งซ  าซากมาใช้
ประกอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผลและจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ มาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) เสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน  าจังหวัด ซึ่งมีส านักงานจังหวัดเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม รวบรวมแผนงาน/โครงการ จัดล าดับความส าคัญ และเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  าระดับจังหวัด  

(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือพิจารณาบรรจุ
แผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน  าจังหวัดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  และให้คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน  าจังหวัดส่งแผนงาน/แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดให้คณะกรรมการลุ่มน  า พิจารณาให้ความเห็น 
และส่งแผนงาน/แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือไป
ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด 

(๔) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนงาน/แผนปฏิบัติการระดับ
จังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุกรรมการทรัพยากรน  าจังหวัด เพ่ือเสนอกระทรวงเจ้า
สังกัดและคณะกรรมการลุ่มน  า ให้ความเห็นชอบต่อแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และส่งต่อให้ส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติรวบรวมวิเคราะห์ 

กระทรวงมหาดไทยไดด้ าเนินการรวบรวมแผนงานโครงการของจังหวัด 76 จังหวัด รวมทั งสิ น จ านวน 
๔๓,๓๙๗ โครงการ งบประมาณรวมทั งสิ น ๓๑,๓๐๑.๙๐๑๗ ล้านบาท และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ จึงได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  าท่วม เพ่ือเตรียมการ
รับมือ บรรเทาปัญหาน  าท่วม เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าในฤดูฝน ปี 2563 ในพื นที่ 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ  

 2.2 ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 
2.2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในส่วนที่ จังหวัดเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ จ านวน ๒ ครั ง รวม 20,425 โครงการ งบประมาณ 10,691 ล้านบาท ได้แก่ ครั งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินการใน 76 จังหวัด 18,927 โครงการ งบประมาณ 
9,957 ล้านบาท และครั งที ่๒ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินการใน 30 จังหวัด 
1,498 โครงการ งบประมาณ 734 ล้านบาท 
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ทั งนี  มีหน่วยงานที่จังหวัดมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินโครงการในพื นที่ จาก 5 กระทรวง 

14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
(1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ท าการปกครอง

อ าเภอ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด การ
ประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการ
ชลประทานจังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดิน 

(3) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานทรัพยากรน  าภาค ส านักงานทรัพยากร
น  าบาดาลเขต และอุทยานแห่งชาติ 

(4) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ มณฑลทหารบก 
(5) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือ 

มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา 
๒.2.2 กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบและให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี  

(๑) ตรวจสอบแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตรวจทานรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานที่ที่จะด าเนินโครงการ ว่าเป็นพื นที่ประเภทใด อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด โดยต้อง
มีเอกสารการขออนุญาต/อนุมัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ใช้พื นที่ จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(๒) จัดท าโครงการตามแบบที่ก าหนดและเอกสารประกอบ (แบบรูปรายการ ประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด และต้องมี
ผู้รับผิดชอบลงนามให้ครบถ้วน โดยส่งค าขอรับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง และให้
ปรึกษาแนวทางปฏิบัติกับกองจัดท างบประมาณเขตพื นที่ (CBO) เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติแล้วให้จังหวัด
เตรียมความพร้อมในการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั ง จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563  

(๓) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณและการจัดซื อจัดจ้าง กรณีโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จังหวัดมอบหมายอ าเภอหรือหน่วยงานอ่ืนที่เห็นสมควรด าเนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 

(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณามอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื นที่จังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วย
ด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๕) การก าหนดราคากลาง การก าหนดวิธีการจัดหาผู้รับจ้าง และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดซื อจัดจ้าง โดยยึดและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่าง
เคร่งครัดในทุกขั นตอน 

(๖) การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการก าชับเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้างด าเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดของโครงการทุกประการ โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

(๗) การติดตามประเมินผล ให้จังหวัดจัดให้มีกลไกการติดตามประเมินผล โดยอาจแต่งตั ง
คณะกรรมการ โดยให้มีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและหลากหลาย อาทิ ภาคราชการ 
สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง หรือกลไกของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร่วมติดตามและประเมินโครงการอย่างใกล้ชิด 

(๘) หากพบว่ามีการกระท าโดยทุจริต ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือแอบอ้าง ฉ้อฉลเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติโดยมิชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยเคร่งครัด และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน 

2.2.3 จังหวัดไดส้่งค าขอรับจัดสรรงบประมาณต่อส านักงบประมาณ 17,๓๙๐ โครงการ รวม
งบประมาณทั งสิ น 9,๑6๖.๗๘3๓ ล้านบาท ทั งนี  ส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้จังหวัด จ านวนทั งสิ น 
14,262 โครงการ รวมงบประมาณทั งสิ น 7,168.7922 ล้านบาท 
 2.3 ขั้นการติดตามผลการด าเนินงาน 

จากการติดตามผลการด าเนินโครงการของส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  

2.3.1 มีการก่อหนี ผูกพันและกันเงินงบประมาณแล้ว รวมทั งสิ น 12,๙๑๒ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.5๓ ของโครงการที่ส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรร รวมงบประมาณทั งสิ น 6,๒๙๘.๔๑๑๓ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 8๗.๘๖ ของงบประมาณท่ีส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรร  

2.3.2 มีจังหวัดที่ได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 75 จังหวัด รวมทั งสิ น ๔,๕91.3300 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖4.05 ของงบประมาณท่ีส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรร  

2.3.3 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
(1) ความพร้อมของโครงการ เช่น เอกสารแบบรูปรายการประมาณราคาไม่ครบถ้วน ท าให้

โครงการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั งปัญหาการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื นที่ป่า และขุดเจาะบ่อบาดาล 
ท าให้หน่วยด าเนินการไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื นที่ได้ เป็นต้น 

(2) พื นทีด่ าเนินโครงการไม่ตรงตามพื นที่ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยเกิดความคลาดเคลื่อน
ของเอกสารที่ระบสุถานที่ด าเนินงาน (ชื่อหมู่บ้าน และต าบล) และพิกัด ในขั นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) เนื่องจากจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณภายหลังจากการจัดท าโครงการค่อนข้างนาน 
ท าให้สถานการณ์ในพื นที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้หมดความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ เช่น 
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โครงการขุดลอกสระน  า ซึ่งเดิมขณะที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณบริเวณสระน  าไม่มีน  าขัง แต่ปัจจุบันมีน  าขัง
เต็มความจุ เป็นต้น 

(4) ความซ  าซ้อนของโครงการ และได้ใช้งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบในพื นที่
ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน  
 
3. บทวิเคราะห์ 
 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  าท่วมในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ เป็นนโยบายสาธารณะ
ของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ อันเนื่องมาจากสภาวะ
ฝนทิ งช่วง เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ลดความเสี่ยงจากน  าหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเรื่องน  าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับการ
พัฒนาในพื นที่ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนบนพื นฐานของการสร้างความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลไกขับเคลื่อนแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่  

ระดับส่วนกลาง มีส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน  าของประเทศ เป็นหน่วยหลักในการก าหนดนโยบาย และกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่วยงานทีม่ีกลไกการขับเคลื่อนในระดับพื นที่ เป็นหน่วยงานหลักในการรับมอบและแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื นที่ โดยรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาในพื นที่ แผนงาน /โครงการ แนว
ทางการปฏิบัติในพื นที่ รวมทั งการแก้ไขปัญหาและการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  

ระดับภูมิภาค ใช้กลไกการของราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อ าเภอ และส่วนราชการประจ า
จังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ โดยท าหน้าที่ส ารวจ
พื นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและพื นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง เสนอแผนปฏิบัติการที่ผ่านการประชาคมที่
มีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งเสนอโครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันที รวมทั ง
ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมแผนงานโครงการจากหน่วยงานในพื นท่ีไม่ให้มีความซ  าซ้อน เพ่ือจัดท าเป็น
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย แต่ด้วยข้อจ ากัดของเวลาในการด าเนินโครงการ ท า
ให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของงานตามกระบวนการเป็นระยะ นอกจากนี  ยังมีการบูรณาการ
งานทั งส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

จากภารกิจดังกล่าว ท าให้กระทรวงมหาดไทยโดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องมีการ
วางแผนการท างานให้เป็นระบบตั งแต่เริ่มต้นการวางแผน การด าเนินงาน และก ากับและติดตามประเมินผล 
การออกแบบรายงาน การประมวลผล การน าเสนอรูปแบบการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ส าหรับส่วน
ภูมิภาคที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ ตรวจสอบ ความพร้อมในการด าเนินโครงการ การขออนุญาตใช้
พื นที่ การเรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบจัดซื อจัดจ้างการก าหนดราคากลาง การขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการที่เป็นสาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญ เนื่องจากการด าเนินโครงการส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีรายละเอียดประกอบการจัดท าโครงการที่ค่อนข้างมาก แต่ด้วย
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ระยะเวลาจ ากัด จึงท าให้แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการจัดงบประมาณ บางโครงการไม่มีคุณภาพ 
กล่าวคือ ไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ หรือมีแต่ได้รับจัดสรรบประมาณจากแหล่งอ่ืนแล้ว จึงท าให้
จังหวัดสูญเสียโอกาสในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
(๑) นโยบายในการจัดท าโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  าท่วมในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ทั่ว

ประเทศ รัฐบาลควรใช้กลไกการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด เพ่ือน าไปสู่
การจัดท าแผนบูรณาการบริหารจัดการน  า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาปัญหาภัยแล้วและน  าท่วมในระดับประเทศ 
มีความต่อเนื่อง และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม   

(๒) การก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ควรหารือกับ
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการกองอ านวยการน  าแห่งชาติ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดน  าเชิงพื นที่ที่ชัดเจน เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน/โครงการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน  าของจังหวัด มีแนวทางและใช้กลไกเดียวกัน ลดภาระในการท างานให้กับ
หน่วยงานในพื นท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

(๓) การจัดท าแผนงาน/โครงการและการบริหารงบประมาณของโครงการบรรเทาปัญหาภัย
แล้งและน  าท่วมในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ ต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพในระดับส่วนกลางที่มีความชัดเจน 
และเป็นผู้น าในการบูรณาการการท างาน ที่มากกว่าการรวบรวมเสนอแผนงาน/โครงการ โดยก าหนดให้มีกลไก
ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ตรวจสอบความซ  าซ้อน เพ่ือให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับ
แผนการบริหารจัดการน  าในระดับชาติ แผนการพัฒนาระดับจังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื นที่ 
ส าหรับในระดับปฏิบัติให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก โดยใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) และกลไกการปฏิบัติราชการปกติของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อน 

(๔) เนื่องจากการจัดท าโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  าท่วมในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ทั่ว
ประเทศ เป็นการบูรณาการงานและมีความสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ หรือเป็นภารกิจที่
ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน มีความไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพและสถานะของหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ 
ความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ อันเนื่องมาจากการจัดตั งส่วนราชการจะมีกฎหมายรองรับและมีการ
ระบุภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในกฎหมายดังกล่าว และโครงสร้างของส่วนราชการที่ใช้หลักการแบ่งตาม
หน้าที่ (Functional Structure) ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการข้ามกระทรวง เพราะจะท าให้แต่ละ
ส่วนราชการมุ่งเน้นการด าเนินงานในภารกิจในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ในกฎหมายอย่างเป็น
ทางการ มากกว่าการให้ความส าคัญในการน าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ร่วมกันกับส่วนราชการอ่ืน ปัจจุบันยังไม่
เห็นความเชื่อมโยงของการด าเนินงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่างหน่วยงานต่างก็
ท าตามแผนระดับชาติ แต่อาจไม่ได้สัมพันธ์กันระหว่างกระทรวง โดยแต่ละกระทรวงก็ท าแต่ในงานภารกิจ
ของตน ไม่มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจนว่ามีเป้าหมายอย่างไร จะท าอย่างไร ไม่มีการวางแผนร่วมกัน
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เพ่ือชี บทบาทของหน่วยงานแต่ละแห่งว่า ขอบเขตของงานแต่ละแห่งคืออะไร ไม่มีการก าหนดว่าผู้ใดเป็น
เจ้าภาพท าให้ขาดคนรับผิดชอบ ดังนั น รัฐบาลควรก าหนดให้หาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนราชการเพื่อก าหนดให้ส่วนราชการสามารถบูรณาการการท างานร่วมกันให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ก าหนดให้การบริหารแผนและงบประมาณเป็นลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ เป็นส าคัญ 

Z5) การแปลงนโยบายของรัฐบาลไปยังส่วนราชการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันอาศัยกลไกการส่งผ่านตามแนวดิ่ง ในทางปฏิบัติพบว่า แต่ละหน่วยงานมีการตั งเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
เช่น  เป้าหมายหลักของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ อาจไม่สอดคล้องกัน บางเป้าหมายเป็นเป้าหมายหลัก
ของหน่วยงานหนึ่งแต่กลายเป็นเป้าหมายรองของอีกหน่วยงานหนึ่ง และความสอดคล้อง (Alignment) 
ระหว่างยุทธศาสตร์ของชาติกับภารกิจของหน่วยงานนั นยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากส่วนราชการเอง มีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จัดตั งรวมทั งมีวิสัยทัศน์และภารกิจเป็นของตนเอง นโยบายของรัฐบาลที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ จึงได้รับการก าหนดขึ นมาเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานกลาง แต่
รายละเอียดของผลผลิต/โครงการ ยังคงเป็นภารกิจในลักษณะที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติมากกว่ามุ่งเน้น เชิง
นโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง จึงเห็นควรสร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกันระหว่างแผนการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งเรื่องระยะเวลาของแผนและเครื่องมือก าหนดเป้าหมายกับตัวชี้วัด ด้วยการปรับ
แผนปฏิบัติราชการให้เป็นระยะเวลา ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงหรือหน่วยงาน และใช้เครื่องมือวัดประเมินผล ทั้ง
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการช่วยการบูรณาการกระบวนการยุทธศาสตร์ และให้
มีการตรวจสอบความสอดคล้อง (Alignment) ของแผนในทุกระดับ เช่น ความสอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กับยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาภาค ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาภาคกับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของ
กระทรวงและจังหวัด กระทั่งถึงความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานกับ
ผลผลิตหรือการบริการ ซึ่งสะท้อนถึงตัวชี วัดตลอดจนเป้าหมายที่ก าหนด 

(6) การน านโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางมาเป็นเครื่องมือนโยบายทางการเมือง ควรก าหนด
เป้าหมายของนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย และที่ส าคัญต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น
การวัดผลส าเร็จของงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สู่ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก และค านึงถึงการด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

4.๒ ข้อเสนอในการปฏิบัติงาน 
(1) การบูรณาการการจัดท าแผน 
การจัดท าโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  าท่วมในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ เป็น

การบูรณาการแผนงานและงบประมาณของกระทรวงและจังหวัด เพ่ือช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมี
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ประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ  าซ้อนและการสิ นเปลืองทรัพยากร ดังนั น หน่วยงานทีมบูรณาการกลาง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนส านัก
งบประมาณ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ต้องหารือร่วมกับส านักงานทรัพยากร
น  าแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการดังนี  

(1.๑) การจัดท ากรอบการด าเนินงานแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด ควรมีความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน  าและโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  าท่วม 

(1.๒) การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของหน่วยงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนงาน/
โครงการให้ชัดเจน มีลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับพื นที่เป้าหมายและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาภาค 
และตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ และการก าหนดตัวชี วัดแต่ละระดับ ทั งเป้าหมายระดับภาค เป้าหมาย
แนวทาง เป้าหมายกลุ่มโครงการ และเป้าหมายของกลุ่มกิจกรรม 

(1.๓) การสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน  า โดยจัดการประชุมชี แจงในการจัดท าแผนดังกล่าวเพ่ือให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม ทราบและให้ความส าคัญในการสนับสนุนงานของรัฐบาล 
งานในภารกิจหน้าที่ที่จะพัฒนาเชิงพื นที่และให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของพื นที่ รวมทั ง ฝึกอบรม
บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาภาคของทุกหน่วยงาน เพ่ือรู้จักการเชื่อมโยงโดยยึด
เป้าหมายและตัวชี วัดให้สอดคล้องกัน และมีการส่งต่อผลผลิตของโครงการให้เป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) และเครื่องมือการประเมินผลโครงการ เพ่ือสะท้อนถึงตัวชี วัดและเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนเรื่องระเบียบวิธีการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนและบริหารงบประมาณ 

(2) การก ากับการด าเนินโครงการ 
(2.1) การก ากับการด าเนินงาน เป็นการก ากับติดตามการด าเนินงานในระหว่างการ

ท างาน ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) โดยการตั งกลุ่มไลน์แอพพลิเคชั่น 
(Line Group) ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการตอบข้อซักถาม โดยเชิญผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนฯ 
ของทุกหน่วยงาน (กระทรวง กรม จังหวัด ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนสภาพัฒฯ และผู้แทน
กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบ) นอกเหนือจากการเปิดคลินิกในการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล 
(Video Conference) ที่เป็นทางการ  

(2.2) การรายงานผล เนื่องจากมีหลายกระทรวง จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา จึงให้หน่วยงานรายงานผลตนเอง ด้วยระบบติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (PADME) ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพของแผนงานบูรณาการที่ผ่านมา
ไม่ได้มีการติดตามรายงานผล 

(3) การติดตามประเมินผล จากหน่วยงานภายในของกระทรวงมหาดไทย ทั งในรูปแบบการ
ตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการก ากับควบคุมการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงาน การบริหาร และการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ด้านการเงิน การบัญชี และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เน้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ ทาง
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ราชการเป็นหลัก จึงต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานอิสระในการเข้ามาร่วมตรวจโครงการ เช่น 
ค.ต.ป. ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เพ่ือ
เพ่ิมมิติการประเมินผลงานจากหน่วยงานอิสระและมีความเป็นมืออาชีพ 

(4) การพัฒนากระบวนการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย  ต้องอยู่ในรูปของการ
ตรวจที่เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และที่ส าคัญการตรวจติดตามงานใน
พื นที่ มากกว่าประชุมเพ่ือให้ส่วนราชการน าเสนอกระบวนการด าเนินงานแล้วมีอุปสรรคอะไรที่จะให้
สนับสนุนหรือเสนอแนะ ดังนั น จึงควรเสริมสร้างกลไกการตรวจราชการตามโครงการการจัดท าแผนพัฒนาภาค 
ด้วยการให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมีการวางแผนการตรวจเยี่ยมโครงการในพื นที่ และศึกษาโครงการเพ่ือทราบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ขั นตอนกิจกรรมของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่จะเกิด และที่ส าคัญ 
คือการท ารายงานผลการตรวจโครงการ ทั งนี สามารถใช้ฐานข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผล
แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (PADME) เพ่ือใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง 

(5) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(PADME)  เป็นการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการภายใต้งบประมาณประจ าปี ด้วยการเชื่อมต่อ
ข้อมูลรายละเอียดโครงการกับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Budgeting : การจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)กับระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB 
EvMIS) ประจ าปีที่ให้ส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตั งแต่ค าขอ
งบประมาณ จนถึงการบันทึกรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตลอดจนตัวชี วัดเป้าหมายบริการหน่วยงานตัวชี วัดผลผลิต/โครงการตัวชี วัดกิจกรรมและตัวชี วัดของ
แผนบูรณาการจะได้เป็นการลดเวลาไม่เสียเวลาในการบันทึกข้อมูลซ  า บางครั งอาจมีการบันทึกข้อมูล ไม่
ครบถ้วนเพียงแต่เพ่ิมรายงานการด าเนินงาน และรูปถ่ายให้ปรากฏชัดเจ 

4.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
(๑) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม หรือท าวิจัย เกี่ยวกับผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ นจาก            

การด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  าท่วมในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ เพ่ือพิจารณาแนว
ทางการด าเนินการในปีต่อๆ ไป 

(๒) ในการด าเนินมาตรการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกับโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน  า
ท่วมในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ หรือโครงการตามมาตรการอ่ืนๆ ที่รัฐบาลจะได้ก าหนดขึ นในอนาคต 
ควรได้มีการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการต่างๆ ที่ ได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ นก่อนการสั่งการให้ส่วนราชการปฏิบัติ (Implement) เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดเพ่ือด าเนินการ ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินโครงการตามมาตรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล 
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