
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

เรี่อง

เรียน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย

พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อช้ีแจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ IIาลเ ผล!6โ โ’(ลก

หัวหน้าส่วนราชการ (ตามบัญชีแนบท้าย)

สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๑๑.๕/ว๓๕๖๓
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้ปรับปรุงกระบวนการ 

และปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ํา รวมท้ังปรับปรุงระบบ Iเาล1 ผล!โ’!.ลก ให้สะดวกต่อ 
การใช้งานมากยิ่งขึ้นและได้กำหนดจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อช้ีแจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ด้านทรัพยากรนํ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ าาาลเ ผล!ธเ' โ’(ลท ในวันพุธที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรนํ้า จังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

พิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้ท่านมอบหมายผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน 

และเวลาดังกล่าว ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน โดยให้สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ 0500 พธเว 

สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ให้เข้าร่วมประชุมผ่าน เ-ล06เว00^ มV© สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นาอสม^งษ มากมณี) 
รซิงผู้ว่าราชกา

ผู้ว่าราชก/รจังหวัดนครศรีธรรมราช

งหวัต ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕๓๕๖๕๕๓



บัญชีหัวหน้าส่วนราชการแนบท้าย หนังสือ ที ่นศ ๐๐๑๗.๒/ว เธำ'ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. ผู้จัดการสำนักงานการประปาสาขานครศรีธรรมราช

๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๘. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๙. นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

๑๐.นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง

๑๑.นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน
๑๒.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

๑๓.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔.ผู้อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๕

๑๕.ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๒ นครศรีธรรมราช
๑๖. ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มนํ้าภาคใต้ส่งตะวันออก ส่วนที ่๒ สำนักทรัพยากรนํ้าภาค ๘ 

๑๗.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘.ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

๑๙.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
๒๐.ผู้อำนวยการโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช

๒๑.ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาปากพนังบน

๒๒.ผู้อำนวยการโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาปากพนังล่าง

๒๓.ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ ๓๑

๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช
๒๕.ผู้อำนวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย สาขานครศรีธรรมราช



เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ าาาลเ ผล!:61" ?เลก 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ด่วนท่ีสุด ที ่นร ๑๔๐๖/๒๙๒๔ 

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติแจ้งว่า ไต้ปรับปรุงกระบวนการและปฏิทินการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า รวมท้ังปรับปรุงระบบ ■โ!าล1 ผล!:6โโ’เลกให้สะดวกต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
และได้กำหนดจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ ■กาล) ผล•(ธโ กเลก ในวันพุธที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไต้รับทราบและเข้าใจ 
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ใดยขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 

มอบหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ประจำป ี๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงมหาดไทยจึงชอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า 

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ระบบ 056๐ ผล!วล/) และแจ้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านทรัพยากรน้ํา รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วม 

ประชุมผ่าน โลลล!ว๐๐^ นV© สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้สามารถ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเดิมได้จาก □โ 0๐ป6 ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เอกสารเพิ่มเติม

ชอแสดงความนับถือ

(นาสชฃๆ^ธ*^นทร)'^

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑ มท. ๕๐๔๓๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐



ด่วนที่สุด
ที ่นร ๑๔0๖/^0(3^2^

วันที่

เลชรับ.....
เวลา.^.....

กระท่รางมหาดไหข '
กองกสาง สานักจัๆนปนัดึดึรฺ^พวัวไมใร์าติไหช

๘๙/®๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

(ห์ฟ้^

24ไ6ใ

7~

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

5)(2บ ัพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเซิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช๋ีแจงการชัดทำแผนปฏิบัติจ ุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝานระบบ 71าลเ ผลป?โ ศ.สก II
เส^.ตนผ.สป.

ฯ'"!)'ค้าน1ท7ห'ย''า'ก'ร"ฟ้า"’,,- 
สำนักนโยบายแ?ะแผน ?เป

2 0 พ.ค. 2565 
เลฬบที่....^^^^

แ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 0ค (ะ0ป6 บัญชีสิ่งท่ีส่งมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรฟ้าแห่งซาติ (กนข.) ได้มีมดีไนคราวการประชุมครังทํ ๒/๒๕๖๔ 
เมี่อวันที่ ๒๘ มิถนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ระบบ 71าฮ1 ผลเ&เ- ฤ(ฒา เป็นเครื่องมือในการชัดทำแผนปฏิบัติการ 
ด้านทรัพยากรฟ้าและการคิดตามประเมินผลโครงการด้านทรัพยากรฟ้า โดยหน่วยงานชองรัฐและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชัดทำแผนปฏิบัติการค้านทรัพยากรฟ้า ประจำป ีพ.ค. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ 
ด้านทรัพยากรฟ้า ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ผ่านระบบ 7เาลเ พลเธก กเ.ลก เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการน สำนักงานทรัพยากรนาแห่งซาดิ (สทนช.) ได้มืการปรับปรุงกระบวนการและปฏิทิน 
การชัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรฟ้า รวมท้ังปรับปรุงระบบ า7เส1 ผล๒โ ?๒ก ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
มากยงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวซ้องกับทรัพยากรฟ้า จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้รับทราบและเช้าใจแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรฟ้า สทนช. จึงไต้กำหนดชัดประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี๋แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรฟ้า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ 7เาล! พล-๒โ ภ๒ก ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.810-๑๖.0๐ น. 

จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพจารณามอบหมายผู้เกี่ยวช้องในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พร้อมแจ้งผู้ว่าราชการชังหวัดทุกชังหวัดเพ่ือมอบหมายผู้'เกี่ยวข้องในการชัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรฟ้า 

ของชังหวัดและกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมการประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว และโปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
ตามแบบฟอร์มตอบรับ ภายในวันจันทร์ท่ี ๖๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
และรายละเอียดประกอบการประชุมในบัญชีลี่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง 080x16 ที่ปรากฏด้านท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรสีห ์กิตติมณฑล) 
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรฟ้าแห่งชาติ

กองวิเคราะห์เครงการและงบประมาณ 
กลุ่มแผนงานและโครงการ
โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๕๐/โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๕ 



บัญซีลิ่งท่ีส่งมาด้วย

๑. กำหนดการประชุม
๒. แบบฟอร่มตอบรับการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดช่องทางภารเข้าร่วมการประชุม
๓. เอกสารประกอบการประชุม (สามารถดาวน์โหลดได้ในวันอังคารท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

(2๐ป6 บัญขีสิ่งที่ส่งมาด้วย



กำหนดการประชุมช้ีแจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ผ่านระบบ •ทา31 ผล16โ โ’เลก
วันพุธที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

เวลา กิจกรรม โดย

๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 710160 00ท!6โ6ท66 (01560 ผ6เว6/) หน่วยงานและจังหวัดทดสอบระบบ

๐๙.๒๐ น. เริ่มถ่ายทอดสดผ่าน เะ306เว00โ; 1176 

สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
อปท. และประชาชนผู้สนใจ 
รับชมผ่าน โ-ล66เว00โ; 1-176

๐๙.๓๐ น. กล่าวรายงาน ผอ.กองวิเคราะห์โครงการและ 
งบประมาณ

๐๙.๔๕ น. เปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบาย เลขาธิการ สทนช.

ดอ.6)^-ดติ.ส10 น.

๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น.

บรรยายเนื้อหา

- แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ ปี

- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผ่านระบบ Iเาลเ ผล!6โ โ’เลท

ช่วงถาม-ตอบ

ผอ.กองนโยบายและแผนแม่บท

ผอ.กองวิเคราะห์โครงการและ 
งบประมาณ

๑.๔๕-๑๒.๐๐ น. กล่าวขอบคุณ เลขาธิการ สทนช.

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. พักการประชุม

๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. แนะนำและจำลองการใช้งานระบบ าโเา31 ผล!6โ โ3เลก ทีมพัฒนาระบบ ■โผโ’

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ช่วงถาม-ตอบ

หมายเหตุ ะ ช่วงถามตอบ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามใน 60๓๓6ก!: ของ 1=3066๐0^ นV© 

ได้ตลอดเวลาการประชุมชี้แจง

การถ่ายทอด/การประชุม

ระบบ 01560 ผ6เว6\ |\466!เกฐ5 สำหรับ ผู้แทนหน่วยงานและจังหวัด 
เะล66เว0๐โ; 1-176 สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิสำหรับ อปท. และประชาชนผู้สนใจ 

เใ!!เว5ะ//777777.!306เว001600๓^วก77โก6775 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา ๐๙.๒๐ น.

เ"366เ300^ สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ



.■๙
รายละเอียดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อขี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ผ่านระบบ า■เาลเ พล!61- ?เลก 
วันพุธที ่๒๕พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓0-๑๖.๐๐ น.

๑. ลิงก์แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 111๒ร://!0กฑ8.216/41.^.029X0^17^-^06

หรือทาง 08 (2๐๐16 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม (โปรดตอบรับภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม. ๒๕๖๕)

๒. ช่องทางการเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมผ่านทางช่องทางที่กำหนด ดังน้ี 
๒.๑ หน่วยงานส่วนกลางและผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม 
ผ่านระบบ VIป6๐ (โ๐๙๐โธเา๐๐ (0ร๐๐ ผ6เว6\) เริ่มทดสอบระบบ วันจันทร์ที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น.

ปร6โกลกา6 : ๒๕๑๘ ๑๒๒ ๗๙๐๙
?ลรรฬ๐ฝ : ๒๕๐๕๖๕
หรือทาง □ค (ะ0ป6

การใช้ชื่อเข้าร่วมการประชุม ในโปรแกรม (21ร๐0 ผ6เว6/ เท๐๐!เก5ร โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงาน 

เป็นภาษาไทย เช่น

- กรณีผู้แทนหน่วยงาน : สมชาย ใจด ี(กรมชลประทาน)

- กรณีผู้แทนจังหวัด : สมหญิง ใจด ี(จังหวัดกระบี่)

๒.๒ หน่วยงานส่วนภูมิภาค รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมการประชุม 
ผ่าน 83๐๐1ว๐๐!ง นห6 สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ

๙!^ร://๓.!ล๐๐!)๐๐!๐๐๐๓/๐กพ๓๐พร

หรือทาง 08 (2๐๐16


