การบริหารจัดการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตภาคใต้
กรณี: โครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ ่ มุ นํา้ ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
********************
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่กรมชลประทานเป็ นผูด้ าํ เนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ
ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า มีท้ งั โครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
เมื่อก่อสร้างโครงการหรื อดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานแล้วเสร็ จ สําหรับ
โครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลางจะมีการจัดตั้งโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษารับผิดชอบพื้นที่ หรื อ
โครงการชลประทานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อการบริ หารจัดการนํ้าของโครงการ
ส่ วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขนาดเล็ก หน่วยงานกรมชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่ดูแล
ด้านการบํารุ งรักษาโครงการและส่ งเสริ มการบริ หารจัดการนํ้าโดยกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ โดยสรุ ปเป็ นการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก คือจัดหาและบริ หารจัดการนํ้า ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นในการส่ งเสริ มการพัฒนา
กิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็ นโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดใหญ่ในเขตภาคใต้มีหน่วยงานกรมชลประทานรับผิดชอบพื้นที่ 4 หน่วยงานคือ โครงการส่ งนํ้า
และบํารุ งรักษาลุ่มนํ้าปากพนังตอนล่าง โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาลุ่มนํ้าปากพนังตอนบน โครงการ
ส่ งนํ้าและบํารุ งรักษานครศรี ธรรมราช และโครงการชลประทานนครศรี ธรรมราช ภารกิจหลักที่
ดําเนินการคือบริ หารจัดการนํ้าระดับลุ่มนํ้าและระดับโครงการ เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริ โภค
ตลอดจนการฟื้ นฟูนิเวศแหล่งนํ้า แต่เป้ าหมายของการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนองพระราชดําริ คือปรับปรุ ง
ฐานะความเป็ นอยูด่ า้ นเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีที่สุดและยัง่ ยืนสื บไป
ดังนั้นจะต้องดําเนินงานพัฒนาทั้งด้านการส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะบรรลุเป้ าหมาย ด้วยข้อเท็จจริ งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินชีวติ ของประชาชนแต่ละหน่วยจะมุ่งดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยตน ต่างคนต่างทํา ไม่
สนองตอบตามความต้องการของประชาชนที่ต่อเนื่องและไม่เกิดการพัฒนาแบบผสมผสานที่ยงั่ ยืน
ประกอบกับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะระดับลุ่มนํ้าที่ระบบนิเวศมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหลายนิเวศ
ยิง่ มีความซับซ้อนในการจัดการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจําเป็ นต้องมองในภาพองค์รวมให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สุดหรื อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่ไม่สิ้นสุ ด ฉะนั้นในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง
จําเป็ นต้องดําเนินงานให้เกิดเอกภาพ
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เพื่อให้การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถ
ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชนในพื้นที่จึงได้
กําหนดให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์อาํ นวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ” มีกรมชลประทานเป็ นหน่วยงานแกนกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบบริ หารการดําเนินงานให้
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมมีความเป็ นเอกภาพและเกิดประสิ ทธิภาพ ถือได้วา่ เป็ นแห่ง
เดียวในประเทศไทยที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบดําเนินงานพัฒนาต่อเนื่องที่ครอบคลุมทุกด้าน หลังจากที่การ
พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการจัดหานํ้าแล้วเสร็ จ ในการสร้างความเป็ นเอกภาพทางการบริ หารจะต้อง
อํานวยการและประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ตลอดจนองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบผสมผสาน บทบาท
ภารกิจดังกล่าวเป็ นการรวมศูนย์การบริ หารจัดการให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีระบบ
การดําเนินงานสนองพระราชดําริ ที่ได้พระราชทานพระราชดําริ ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปาก
พนัง จวบจนเมื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานแล้วเสร็ จ ถือเป็ นเพียงขั้นต้นของการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ฉะนั้นต้องดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริ ต่อไปจนกว่าจะเกิดผลสําเร็ จ
แนวคิดและทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานให้ไว้มีหลากหลายด้าน องค์ความรู ้ที่
สําเร็ จแล้วตามโครงการพระราชดําริ ต่างๆมากมาย ทั้งหลายเหล่านี้ลว้ นนํามาเป็ นแนวทางการดําเนินงาน
และปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่สามารถทําให้การพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังก้าวไปอย่างถูกทิศทาง
และต่อเนื่อง กลไกการดําเนินงาน เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์อาํ นวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ข้ ึนเพื่อให้เกิดเอกภาพทางการบริ หาร ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรมมีเครื่ องมือทางการบริ หารที่สอดคล้องกับแนวคิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ คือ
เครื่ องมือ: การจัดการเครือข่ ายความร่ วมมือ (Networking) ซึ่งมีแนวคิดสําคัญในการบริ หาร
ราชการที่มุ่งเน้นการทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน โดยหลักการการ
ทํางานแบบเครื อข่ายความร่ วมมือที่ทุกฝ่ ายมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี สิ ทธิ โอกาส ที่เท่าเทียมกัน เป็ นการทํางาน
แนวราบไม่มีการสัง่ การจากฝ่ ายใด เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นการทํางานร่ วมกัน
เครื่ องมือ: ศูนย์ บริการร่ วม (Service Link) เป็ นศูนย์ที่รวมบริ การหลายประเภทหรื องานบริ การ
จากหลายหน่วยงานไว้ ณ สถานที่แห่ งเดียวเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริ การ
ต่างๆ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในการดําเนินการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การของ
หน่วยงานราชการมากกว่าหนึ่งแห่ งได้ ณ จุดเดียว
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เครื่ องมือ: บริหารความรู้ (Knowledge Management) โดยหลักการว่าอะไรคือความรู ้ที่ตอ้ งการ
และปัจจุบนั มีความรู ้น้ นั อยูห่ รื อไม่ถา้ มีความรู ้น้ นั อยูท่ ี่ใด ถ้ายังไม่มีความรู ้น้ นั จะมีแนวทางใดเสาะ
แสวงหาความรู ้น้ นั เมื่อมีความรู ้แล้วจะแพร่ กระจายความรู ้น้ นั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
เครื่ องมือ: หน่ วยบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management) โดยมีหน้าที่ใน
กระบวนการบริ หารยุทธศาสตร์ท้ งั หมด จึงเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการเป็ นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สําหรับโครงสร้างของศูนย์อาํ นวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ก็ได้ปรับเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การดําเนินงานของศูนย์อาํ นวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ได้นาํ เครื่ องมือบริ หารดังกล่าวตลอดจนแนวพระราชดําริ ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ ซึ่งผล
การดําเนินงานที่ผา่ นมาการประสานงาน การสร้างความร่ วมมือร่ วมใจปฏิบตั ิงานและสอดคล้องกลม
เกลียวกันในจังหวะเดียวกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ได้มีการดําเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไว้วางใจกัน เกิดการร่ วมใจกัน ก้าวไป
ระดับหนึ่งแล้ว ตัวอย่างการดําเนินการพื้นที่นาํ ร่ องในการพัฒนาเพื่อการขยายผลสู่พ้ืนที่ขา้ งเคียงได้
กําหนดเจ้าภาพหลักที่ชดั เจน มีการแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดอํานาจหน้าที่เพื่อการประสานงานระดับ
หน่วยงาน สําหรับการปฏิบตั ิงานในพื้นที่มีการประสานในแนวนอนเป็ นการประสานกับบุคคลในระดับ
ผูป้ ฏิบตั ิ โดยการสร้างความคุน้ เคยระหว่างกัน สร้างความเข้าใจในโครงการร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการและเกษตรกร พร้อมทั้งจัดทําคู่มือกระบวนการดําเนินงานโครงการเพื่อการปฏิบตั ิที่เข้าใจ
ตรงกัน มีหลักการที่สาํ คัญคือ การพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นต้ องพัฒนาอย่ างมีระบบพร้ อมไปกับการพัฒนา
องค์ กรเกษตรกร และในการบริ หารจัดการพื้นที่ประเด็นที่สาํ คัญคือ การบริ หารจัดการเชิงบูรณาการโดย
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่ทนั ท่วงที รวดเร็วและสอดคล้อง
กับความต้องการของเกษตรกร แล้วยังต้องผสมผสานปัจจัยบริ หารอีกหลายประการเพื่อให้เกิดการ
บูรณาการของแผนงานโครงการไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น องค์ความรู ้
เทคโนโลยี พื้นที่เป้ าหมาย ประเด็นปัญหา คนและองค์กร กระบวนการทํางาน การมีส่วนร่ วมและ
งบประมาณในการบริ หารโครงการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับทัศนคติการทํางาน แม้ทางปฏิบตั ิยงั
มีปัญหาอยูก่ ต็ อ้ งปรับปรุ งแก้ไขจนได้รูปแบบที่ดีสามารถนําเป็ นตัวแบบการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ขา้ งเคียง
ต่อไป
การกําหนดให้มีกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อให้การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถ
ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชนตามคําสัง่
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แล้วกรมชลประทานได้จดั ตั้ง
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