
โครงการวจัิย  เร่ือง

การพัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การวางแผนจัดท างบประมาณระดับจังหวัดด้านทรัพยากรน า้และเกษตร”

Proposal Development for Area based budgeting system 
for Water Resource and Agriculture sectors 

หน่วยปฏิบตักิารวิจัยระบบการจัดการแหล่งน า้ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
สนับสุนนการวิจัยโดย  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)



หลักการและเหตุผล

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้มีความมัน่คงเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ส าหรับการพฒันาประเทศใน
แบบองค์รวมของประเทศไทยได้มีจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยน าแผนพัฒนาประเทศ แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์รายสาขา/ เฉพาะด้าน เช่น แนวทางการพัฒนาการ
เกษตร ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการน า้ ทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรม  และยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว 
เป็นต้น มาเป็นกรอบหลกัในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั

การวางแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเคร่ืองมือในการจัดท าค าขอและอนุมตัิงบประมาณ  เพ่ือ
ด าเนินแผนงาน/ โครงการ ดงันัน้หากมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนและจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัท่ีดี ก็
ย่อมได้มาซึง่งบประมาณในการพฒันาจงัหวดัและประเทศด้วยเช่นกนั

 เพ่ือตอบโจทย์ข้างต้น โครงการวิจยัจึงได้มีการศึกษาและรวบรวบข้อมลู การบริหารงาน
จงัหวดัแบบบรูณาการ การเช่ือมโยงฐานข้อมลูทกุระดบั และการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาเคร่ืองมือ และระบบสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
การศึกษาในครัง้นีจ้ะเน้นด้านการจดัการทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตร เป็นหลกั และจะเร่ิมศึกษาวิจยัใน
พืน้ที่น าร่อง 5 จงัหวดั



วตัถุประสงค์
1) ศึกษากระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและจดัท างบประมาณทรัพยากรน ้ าเพื่อ

การเกษตร
2) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานจงัหวดัน าร่อง 5 จงัหวดั, องคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน, มหาวิทยาลยัเครือข่าย และผูเ้ก่ียวขอ้ง ในดา้น โครงสร้าง, กฎหมาย, กลไกการปฏิบติั 
รวมถึงเน้ือหาการพฒันาโครงการดา้นทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร และเคร่ืองมือสนบัสนุน เพื่อ
การจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร และประเมินความพร้อม

3)  พฒันาโครงสร้างขอ้มูล, รูปแบบเคร่ืองมือ และระบบสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรน ้ า
เพื่อการเกษตร

4)จดัท าขอ้เสนอโครงการในการพฒันาเคร่ืองมือ ระบบสนบัสนุนการท าแผนพฒันาและ
งบประมาณจงัหวดัดา้นการจดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อการเกษตร ทั้งระบบกลางและพื้นท่ีน าร่อง 
5 จงัหวดั



แผนการด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. ประชมุเตรียมงานและวางแผนการวิจยั 

2. จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ ครัง้ท่ี 1 เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญ จากมหาวิทยาลยัต่างๆ 
ร่วมน าเสนอแนวคิดการวิจยัและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดั
3. สรุปรวบรวม ข้อเสนอท่ีได้จากการประชมุเชิงปฏิบตัิการครัง้ท่ี 1 

4.จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ ครัง้ท่ี 2 กบัจงัหวดั, อปท. ท่ีได้คดัเลือกพืน้ท่ีน าร่อง 5 
จงัหวดั และกรณีศกึษา (ญ่ีปุ่ น และอเมริกา) 
5. สรุปรวบรวม ข้อเสนอท่ีได้จากการประชมุเชิงปฏิบตัิการครัง้ท่ี 2 

6. ลงศกึษาพืน้ท่ี น าร่อง 5 จงัหวดั 

7.พฒันาเนือ้หาบทเรียนโครงการด้านทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตร และเคร่ืองมือ
สนบัสนนุฯ 
8. พฒันาโครงสร้างข้อมลู 

9. พฒันาเคร่ืองมือและระบบ 

10. พฒันารูปแบบการอบรม 

11. จดัท า "ข้อเสนอในการพฒันา เคร่ืองมือ ระบบสนบัสนนุการท าแผนพฒันา
และงบประมาณจงัหวดัด้านการจดัการทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตร ทัง้ระบบ
กลางและพืน้ท่ีน าร่อง 5 จงัหวดั" 

แนวทางและขัน้ตอนการด าเนินงาน

17 ธ.ค. 58

15-16 ม.ค. 58



การจดัท าแผนและค าของบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ระดับ
ภาค/กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด

สศช.

แผนพัฒนาจังหวัด

งบประมาณเชิง
บูรณาการตาม

แผนพัฒนาจังหวัด

งบประมาณตาม
ภารกิจกระทรวง/
นโยบายส าคัญ

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.)

กบจ.
• ผู้วา่ราชการจงัหวดั : ประธาน
• ส านกังานจงัหวดั : สนง.เลขานกุาร
• ปรับองค์ประกอบให้มีผู้แทนครบทกุภาคสว่น
และวิชาการเพ่ือรองรับการท างานของสมชัชา
ผลเมืองด้านต่างๆ

สมัชชาพลเมืองจังหวัด
-ด้านเศรษฐกิจ
-ด้านสังคมและวัฒนธรรม
-ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

เทศบาล/อบต. 
(แผน/ข้อเสนอ)

อบจ.
(แผน/ข้อเสนอ)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(แผนบริหาร)

แผนงานโครงการที่
ส่วนราชการในพืน้ที่

เสนอ

สภาเทศบาล/อบต. สภาอบจ. ประชาชน / ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย / 
หน่วยราชการ

ประชาชน / ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย / 
หน่วยราชการ

เวทสีมัชชา/สภา 
ประชาชนจังหวัด

แผนพัฒนาต าบล

เวทสีมัชชา
พลเมืองต าบล

กระบวนการ
วางแผนชุมชน

ต าบล

กระบวนการ
วางแผนชุมชน/

หมู่บ้าน

ข้อเสนอแผนงาน
โครงการที่

ประชาชนต้องการ 
แต่เกิน

ความสามารถของ
เทศบาล/อบต.

การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตัดสินใจใช้งบประมาณเพื่อ

พัฒนาพืน้ท่ี

ส านัก
งบประมาณ
เขตพืน้ท่ี

ก.ค.-ส.ค.

ส.ค.-ก.ย.

ก.ย.-ต.ค.

ต.ค.-พ.ย.

ธ.ค.-ม.ค.

ม.ค.-ก.ย.

4 ก.ย.

ผงัการจัดท าแผนและค าของบประมาณ พร้อมช่วงเวลา





คณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบ
บรูณาการ (กบจ.)สมัชชาพลเมืองจังหวดั

-ด้านเศรษฐกิจ
-ด้านสังคมและวัฒนธรรม
-ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เทศบาล/อบต. 
(แผน/ข้อเสนอ)

อบจ.
(แผน/ข้อเสนอ) จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

(แผนบริหาร)
แผนงานโครงการท่ีสว่น
ราชการในพืน้ท่ีเสนอ

สภาเทศบาล/
อบต.

สภาอบจ.

ประชาชน / ผู้มีสว่นได้ 
สว่นเสยี / หนว่ย

ราชการ

ประชาชน / ผู้มีสว่นได้ 
สว่นเสยี / หนว่ยราชการเวทีสมัชชา/สภา 

ประชาชนจังหวดั
แผนพฒันาต าบล

เวทีสมชัชาพลเมือง
ต าบล

กระบวนการวางแผน
ชมุชนต าบล

กระบวนการวางแผน
ชมุชน/หมูบ้่าน

ข้อเสนอแผนงานโครงการท่ี
ประชาชนต้องการ แตเ่กิน

ความสามารถของเทศบาล/อบต.

ก.ค.-ส.ค.

ส.ค.-ก.ย.

ก.ย.-ต.ค.

ต.ค.-พ.ย.

ธ.ค.-ม.ค.

ม.ค.-ก.ย.



ข้อมลูพืน้ฐาน/ข้อมลูทรัพยากร (GIS/MIS)

ระดบัพืน้ท่ี

ระดบัอบต.

ระดบัอบจ.

ระดบัจงัหวดั

กระทรวง/กรม

ส านกังบประมาณ

แผน/งบประมาณ

โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4

การกลัน่กรอง

การกลัน่กรอง

การกลัน่กรอง

การกลัน่กรอง

การกลัน่กรอง

มมุมองสรุปเชิงพืน้ท่ี และรายโครงการ
(GIS/MIS)

แนวคดิระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน า้เพื่อการเกษตร



1) โครงสร้าง, กฎหมายและกลไกการปฏิบติัในการจดัท างบประมาณเพื่อการจดัการทรัพยากร
น ้า รวมถึงขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ของส่วนกลาง

2) โครงสร้าง, กฎหมายและกลไกการปฏิบติัในการจดัท างบประมาณเพื่อการจดัการทรัพยากร
น ้า รวมถึงขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ของส่วนจงัหวดั

3) เน้ือหาบทเรียนโครงการดา้นทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร และเคร่ืองมือสนบัสนุนฯ
4) โครงสร้างขอ้มูล, รูปแบบเคร่ืองมือ และระบบสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อ

การเกษตร
5) ขอ้เสนอในการพฒันา เคร่ืองมือ ระบบสนบัสนุนการท าแผนพฒันาและงบประมาณจงัหวดั

ดา้นการจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร ทั้งระบบกลางและพื้นท่ีน าร่อง 5 จงัหวดั เสนอ 
ต่อ สกว.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


