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การสนับสนุนกลไกการวางแผนจัดท้างบประมาณบูรณาการด้านทรัพยากรน ้า
เพื่อการเกษตรด้วยระบบสารสนเทศจังหวัดพัทลุง

Supporting Mechanisms for Integrated Budget Planning of Water Resources for 

Agriculture based on Information System in Phatthalung Province



ที่มาและความส้าคัญ1

 ขาดการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ให้ลงไปถึงระดับพื นที่
 แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ
 ส่งเสริมการจัดท้าแผนงานโครงการ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณา

การ
 การเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด
 การเชื่อมโยงสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนจัดท้างบประมาณระดับจังหวัดด้าน

ทรัพยากรน ้าและเกษตร
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือขอรับการจัดสรร

งบประมาณในคราวเดียวกัน



กรอบแนวคิดการจดัท าแผนการจดัการทรพัยากรน ้ าจงัหวดัแบบบรูณาการ
แผนพฒันาจงัหวดั

- คณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบบรูณาการ
- ยทุธศาสตรจ์งัหวดั

แผนน ้าจงัหวดั (ทสจ.) 

หน่วยงานระดบัจงัหวดั

ความต้องการ/
ปัญหาในพืน้ท่ีหมู่บา้น/ชมุชน

แผนน ้าชุมชน

อ าเภอ
อบจ.

DSS  for Water Resources Planning
(GiS, MIS, Google Earth)

DSS

DSS

เวทีพดูคยุ

เวทีพดูคยุ

เวทีพดูคยุ
เวทีพดูคยุ

ทสจ.
ทรพัยากรน ้า
ชลประทาน

ปภ.
พฒันาท่ีดิน

ฯลฯ

-ลุ่มน ้าในจงัหวดั
- ลุ่มน ้าท่ีคาบเก่ียวกบัจงัหวดัข้างเคียง

- กรมทรพัยากรน ้า 
คณะกรรมการลุ่มน ้าสาขา

คณะกรรมการลุ่มน ้า
คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.)

- แผนคน, แผนงาน, แผนเงิน, แผนที ่

Keyword: บรูณาการ, ยัง่ยืน, การมีส่วนรวม,
Top-Bottom Policy Development
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 ส่งเสริมการพัฒนาแผนพฒันาจังหวัดด้านทรพัยากรน า้และเกษตร ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ในระดับพื นที่

 พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท้างบประมาณบูรณาการ ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดเพือ่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในคราว
เดียวกัน ด้านทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร

 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทา้งานของคณะทา้งานจัดท้า
แผนพัฒนาจังหวัด และคณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด ด้าน
ทรัพยากรน ้าเพือ่การเกษตร

วัตถุประสงค์2
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ในปี พ.ศ. 2560 นี เป็นปีที่ทางจังหวัดพัทลุงด้าเนินการจัดท้าประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพัทลุง ระยะ 4 ปี (2561-2564) โดยประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร อุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเพ่ิมคุณค่า

ครบวงจรที่ยั่งยืน
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและ

สันติสุขที่ยั่งยืน
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง 

รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

บริบทของพัทลุง3
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เนื อหาของร่างโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
: การบริหารจัดการน ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน ้าเพื่อการเกษตร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลักที่ส้าคัญคือ
• การปรับปรุงระบบการส่งน ้าไปยังพื นที่ต่าง ๆ 
• การป้องกันการกัดเซาะริมแนวตลิ่ง 
• การขุดลอกแหล่งน ้าที่มีความตื นเขิน เป็นต้น

บริบทของพัทลุง3
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เนื อหาของร่างประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 นั นจะเป็นเรื่องของบริหารจัดการลุ่มน ้าจังหวัดพัทลุง โดยจะมี
กิจกรรมหลัก ๆ คือ การบริหารจัดการน ้าทั ง 7 ลุ่มน ้าของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ 
• ลุ่มน ้าคลองป่าพะยอม 
• ลุ่มน ้าคลองท่าแนะ 
• ลุ่มน ้าคลองนาท่อม 
• ลุ่มน ้าคลองสะพานหยี 
• ลุ่มน ้าคลองท่าเชียด-บางแก้ว 
• ลุ่มน ้าคลองป่าบอน 
• ลุ่มน ้าคลองพรุพ้อ

บริบทของพัทลุง3



โครงการผ่านทสจ.
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

ช่ือลุ่มน ำ้ จ ำนวนโครงกำร

1. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองป่ำพะยอม 10

2. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองท่ำแนะ 20

3. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองนำท่อม 16

4. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองสะพำนหยี 10

5. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองท่ำเชียด-บำงแกว้ 38

6. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองป่ำบอน 25

7.ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองพรุพอ้ 18

1. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองป่ำพะยอม 10 โครงกำร

2. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองท่ำแนะ 20 โครงกำร

3. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองนำท่อม 16 โครงกำร 

ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองสะพำนหย ี10 โครงกำร

. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองท่ำเชียด-บำงแกว้ 38 โครงกำร

6. ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองป่ำบอน 25 โครงกำร

7.ลุ่มน ้ำยอ่ยคลองพรุพอ้ 18 โครงกำร

ที่มาและความส้าคัญ1 บริบทของพัทลุง3
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ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

คณะท้างานสะท้อนปัญหา

ความต้องการของพื นที่ลุ่มน ้า

-ชลประทาน

-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

-มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะกรรมการอ้านวยการ

บริหารจัดการลุ่มน ้าของ

จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานA

ต้นสังกัด

หน่วยงาน D

ต้นสังกัด

หน่วยงาน C

หน่วยงาน Dหน่วยงาน Cหน่วยงาน B

ต้นสังกัด

หน่วยงาน B

ต้นสังกัด

หน่วยงาน A

A,B,C,D ส่งแผนงานของงบประมาณเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าเพื่อให้คณะท้างานพิจารณาความเหมาะสม

เขียนโครงการเพื่อเสนอในการของบประมาณ

กระบวนการพิจารณาแผนการ
บริหารจัดการน ้าของจังหวัดพัทลุง
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• แผนน ้าตอบสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง
• แผนน ้ามีสามารถแก้ไข/บรรเทา ปัญหาภัยที่เกิดจาก
• น ้าในจังหวัดพัทลุง (ภัยแล้ง/น ้าท่วม/น ้าเสีย)
• แผนน ้าต้องตอบสนองต่อความต้องการของพื นท่ีอย่างแท้จริง
• (Bottom-up policy) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพื นที่
• ลดความซ ้าซ้อนของแผนงานโครงการหน่วย Functions 
• หาเจ้าภาพเดี่ยว/ร่วม (บูรณาการ)
• จัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ
• จึงต้องมีการศึกษาจัดท้าแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้า
• แบบบูรณาการ จังหวัดพัทลุง จังหวัด/ส้านักงบประมาณ



ขั นตอนและวิธีการด้าเนินงานในกิจกรรมการมีส่วนร่วม

1) จัดประชุมชี แจงระดับจังหวัด  ครั งท่ี 1
(การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)

2) การใช้แบบสอบถามเพื่อส้ารวจและรวบรวมความ
ต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม และน ้าแล้งในระดับ
ต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัดของตัวแทนประชาชนในพื นที่จังหวัด

3) จัดประชุมระดับต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัด 
ครั งที่ 1

4) จัดประชุมระดับต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัด 
ครั งที่ 2

5) จัดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด 
ครั งที่ 2

เวทีพูดคุย

1. จัดประชุมช้ีแจงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
2. ส้ำรวจควำมต้องกำรโครงกำรแก้ไขปัญหำน้้ำแล้ง และน้้ำท่วม ต้ำบล/อ้ำเภอ/ระดับจังหวัดของประชำชน
3. รวบรวมแผนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำน้้ำท่วม น้้ำแล้งจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
4. จัดท้ำฐำนข้อมูลพร้อมสรำ้งแผนที่ตำ้แหน่งของโครงกำร โดยใช้ GIS
5. กำรด้ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมโดยกำรจดัประชุมระดับต้ำบล/ อ้ำเภอ/ ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 1
6. กำรด้ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมโดยกำรจดัประชุมระดับต้ำบล/ อ้ำเภอ/ ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2
7. จัดประชุมสัมมนำระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 เพื่อสรุปแผนบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำน้้ำท่วม น้้ำแล้ง



เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบเก็บข้อมูล 1 บัญชีรายชื่อโครงการจากหน่วยงานในระดับ Functions
 แบบเก็บข้อมูล 2 บัญชีรายชื่อโครงการจากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 
 แบบเก็บข้อมูล 3 บัญชีรายชื่อโครงการจากประชาชน

แบบเก็บข้อมูล 1 2 และ 3 ตัวอย่างแผนที่

คู่มือส้าหรับการตอบแบบสอบถาม
โครงการจัดท้าแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการจังหวัด

ที่มาและความส้าคัญ1 บริบทของพัทลุง34 แนวทางการหนุนเสริม



โครงการในพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการในพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชทั ง หมด 1,051 โครงการ อยู่ในพื นที่เสี่ยงน ้าท่วม
สูง 94 โครงการ เสี่ยงน ้าท่วมปานกลาง 909 โครงการ และ เสี่ยงน ้าท่วมต่้า 48 โครงการ 

ที่มาและความส้าคัญ1 บริบทของพัทลุง34 แนวทางการหนุนเสริม



ขอบพระคุณค่ะ


