การทางานแบบประชารัฐ แนวดิ่ง
: การทางานร่วมกันระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
: กรณีโครงการสร้างรายได้พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
(โครงการตาบลละล้าน)
**************************

นายโอฬาร พิทักษ์
Thailand 4.0 จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป โดยให้
ความสาคัญด้านดิจิตอลและนวัตกรรม และจะมีการนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นตัวกาหนดทิศทางของ
ประเทศ พร้อมทั้งการให้ความสาคัญกับ การทางานร่วมกับภาคประชาชนมากขึ้น ในรูปแบบที่เรียกกันว่า
ประชารัฐ การทางานของภาคราชการจะปรับเปลี่ยนการทางานของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง
ภูมิภาค และท้องถิ่น จาเป็นต้องมีการทางานกันอย่างใกล้ชิด รวดเร็วบนพื้นฐานความถูกต้อง ตรวจสอบได้
และได้รับการยอมรับ และเป็นไปบนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
การทางานของรัฐ มักจะต้องดาเนินการจัดทาโครงการจากส่วนกลางลงไปสู่พื้นที่ (Top down) หรือทาจากใน
พื้นที่ (ท้องถิ่น/ภูมิภาค) มาสู่ส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง (Bottom up) การดาเนินลักษณะโครงการนี้ทั้ง Top
Down และ Bottom up Project มีความจาเป็นที่ต้องจัดทาอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2558
เป็นโครงการของรัฐบาลที่ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับการยอมรับจากประชาชน (เกษตรกร) ที่ร่วมการ
จัดทาโครงการสูงมาก เป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการแบบประชารัฐที่ให้ความสาคัญกั บการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (เกษตรกร) และหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

สรุปสาระสาคัญของโครงการ
สถานการณ์น้าปี 2557 ในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณ
น้าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนน้าและปัญหาภัยแล้งขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อ
ป้ องกัน ปั ญหาและผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้น คณะรัฐ มนตรีจึงอนุมัติให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่ว มกั บ
หน่วยงานภาคี คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ดาเนินการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มีหลักการที่สาคัญ คือ สนับสนุน
งบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตาบลที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2558 จานวน 3,051 ตาบล
541 อาเภอ 58 จังหวัด วงเงินงบประมาณ 3,151,992,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตร
แล้ งซ้าซากให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ ง และเป็นการสร้างโอกาสให้ ชุมชน สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดกิจกรรมจากความต้องการ
ของชุมชน และให้มีการบริหารจัดการโครงการและดาเนินกิจกรรมให้ยั่งยืน โดยศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ซึ่งเป็นองค์กรของชุมชนด้านการเกษตรระดับตาบลที่จัดตั้งขึ้นตาม

-2มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจา
ตาบล (เกษตรต าบล) ทาหน้ าที่ เลขานุ การ และพนักงานส่ ว นท้ องถิ่นท าหน้าที่ผู้ ช่ว ยเลขานุการ ทั้งนี้ทุ ก
โครงการที่เสนอผ่านจาก ศบกต. ต้องผ่านการทาเวทีชุมชน 2 – 3 ครั้ง เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการ
ร่วมกับองค์กรเกษตรในชุมชน และมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของชุมชนทุกกิจกรรมที่นาเสนอ ต้อง
อยู่ในกรอบกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ที่รัฐบาลกาหนด คือ 1) เป็นโครงการด้านการจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2) เป็นโครงการด้านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตร 3) เป็นโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น โรงเรือน ลานตาก และ 4) เป็นโครงการด้านการจัดการลดความ
สู ญ เสี ย ผลผลิ ต ทางการเกษตร การบริ ห ารจั ด การโครงการมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ 3 ระดั บ เป็ น
คณะกรรมการบริห ารระดับกระทรวง กรรมการบริห ารโครงการระดับจังหวัด และกรรมการระดับอาเภอ
ร่วมกันทางานบนหลักการ (win – win) มีการตั้งสานักงานบริหารโครงการขึ้นที่กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ มีการทาระบบสื่อสารโดยการเปิด web และ line เชื่อมต่อกับ
ผู้ทางานทุกระดับ มีการจัดทาคู่มือโครงการที่ให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ร่วมจัดทาและให้หน่วยงานตรวจสอบ
เข้ามาร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ ให้คาแนะนาการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับ
โดยฝ่ายเลขานุการ มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการโครงการและทีมงานออกประชุม พบปะ
ชี้แจง ตอบข้อซักถามโครงการให้แก่เกษตรอาเภอที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการระดับอาเภอ และเกษตร
ตาบลทุกตาบลที่ร่วมโครงการ มีการวางระบบช่วยจัดทาบัญชีเบิกจ่ายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยตรวจ
บัญชีสหกรณ์จังหวัด ออกให้คาแนะนาช่วยตรวจการบริหารจัดการด้านการเงินให้แก่ ศบกต. ทุกแห่งที่เข้าร่วม
โครงการ มีการวางระบบการประเมิน การติดตามงาน และประเมินผลโครงการ โดยการติดตามงานจะมี
หน่วยงานหลัก 3 หน่วย คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ดาเนินการ จึงมีการดูแล ติดตามทั่วถึงในทุกพื้นที่ดาเนินงานโครงการ

ความสาเร็จของโครงการ
1. มีการนาเสนอโครงการจาก ศบกต. ทั้งหมด 3,044 ตาบล 541 อาเภอ 58 จังหวัด
และผ่านการอนุมัติโครงการทั้งหมด 6,598 โครงการ ได้รับงบประมาณ 3,041.51 ล้านบาท มีการดาเนิน
โครงการสาเร็จ 3,043 ตาบล 6,596 โครงการ มีเหตุต้องยกเลิกโครงการเพียง 2 โครงการ เพราะพื้นที่
ประสบปัญหาไม่สามารถดาเนินการได้
2. โครงการทั้ง 4 ด้าน มีการดาเนินการด้านการจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตรสูงสุด
3,328 โครงการ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ 2,371 โครงการ ด้า นการผลิตและแปรรูป 636
โครงการ และด้านลดการสูญเสีย 261 โครงการ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยร้อยละ 99.61 เป็นค่าวัสดุ ร้อยละ 46 (1,376.08 ล้านบาท)
เป็นค่าจ้างแรงงานร้อยละ 54 (1,616.67 ล้านบาท) เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ (ค่าจ้างร้อยละ 50)
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4. ประโยชน์โดยรวม รองรับพื้นทีก่ ารเกษตร 7.08 ล้านไร่
- มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย 3,269 แห่ง
- มีการวางระบบส่งน้า 603 กิโลเมตร
- มีการขุดลอกคูคลองส่งน้า 4,746 กิโลเมตร
- มีการขุดคลองแหล่งน้า 3,401 แห่ง
- ขุดบ่อบาดาล 383 บ่อ
- สร้างรายได้จากการพัฒนาและจาหน่าย 124 ล้านบาท
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 567,770 ตัน 109,133 ลิตร
- จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 129 แห่ง ศูนย์คัดแยก/บรรจุผลิตภัณฑ์ 195 แห่ง
5. เป็นโครงการที่มีหน่วยงานร่วมกันทางานมากที่สุดโครงการหนึ่ง ทั้งในระดับส่วนกลาง/
จังหวัด/อาเภอ มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในทุกระดับเพื่อพิจารณากลั่นกลองแก้ไขอนุมัติเห็นชอบ
มากกว่า 10,000 โครงการ
6. เป็นโครงการที่ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีการนาเสนอปัญหาจัดลาดับความสาคัญ
และตอบสนองเกษตรกร/ชุมชนได้ทันที (เสนอจริง ถูกต้อง ได้ทาทันที ใช้ประโยชน์ได้จริง เหมือนเจ้าของ)
7. เป็ น โครงการที่ มี ก ารน าองค์ ค วามรู้ ข องทางภาคราชการ เอกชน และภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้านมาผสมผสานสร้างเป็นผลงานแก้ไขปัญหาให้ตนเอง
8. เป็นโครงการที่ได้รับการประเมินผลโดยสานักเศรษฐกิจการเกษตรว่าเกษตรกรร้อยละ
92.32 เห็นว่าเกิดประโยชน์ เกิดความร่วมมือ และสามัคคีในชุมชนมากและร้อยละ 88.15 เป็นการเกิด
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานในระดับมาก ร้อยละ 92.85 พึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมมาก
เพราะแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการและชุมชนได้รับงบประมาณโดยตรง
9. เป็นโครงการที่มีหลายหน่วยงาน เข้าติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
10. มีโครงการย่อย 1 ใน 6,596 โครงการ เสนอให้คณะกรรมการฯ กพร. พิจารณา
และได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเยี่ยม คือโครงการจัดการแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ ตาบลเมืองจัง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
11. การดาเนินโครงการแม้มีข้อจากัดที่ระยะเวลาสั้น มีพื้นที่เป้าหมายกว้างขวาง มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องมาก ต้องจัดทาบนพื้นฐานตรงตามความต้องการของเกษตรกร และมีการใช้จ่าย
ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ปรากฏว่าทั้ง 6,596 โครงการ ที่ได้ดาเนินการผ่านการตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
ไม่มีการทุจริตหรือร้องเรียนเกิดขึ้น
12. เกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ในชุมชน
“โครงการสร้างรายได้ฯ จึงเป็นมากกว่าการสร้างรายได้ แก้ปัญหาความแห้งแล้ง แต่เป็นโครงการที่สร้าง
การทางานแบบมีส่วนร่ วม การทางานแบบประชารั ฐ ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ที่เ ป็น ไปตามความ
ต้องการและการใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมของชุมชน และเป็นโครงการที่เหมาะเป็นต้นแบบของโครงการใน
ยุค Thailand 4.0 ที่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเครื่องมือกากับการทางาน”
**********************

