แบบรายงาน PDCA 1.2 (1)
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ประเด็นนโยบายด้านจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้าให้มีใช้อย่างเพียงพอ
เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด
27 พฤศจิกายน
2560
ส่วนกลาง
กรุงเทพฯ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

1) การดาเนินโครงการในบางพื้นที่ไม่สามารถ
เข้าไปดาเนินการได้ เนื่องจาก
(1) พื้นที่ดาเนินโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่า
ไม้ และยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
(2) แนวขอบเขตที่ดินในการก่อสร้างไม่ชัดเจน
(3) ปั ญ หากรรมสิท ธิ์ที่ ดิ น ที่ป ระชาชนไม่
ยินยอมให้เข้าดาเนินการในภายหลัง
(4) พื้นที่ดาเนินโครงการซ้าซ้อนกับหน่วยงาน
อื่นและได้ดาเนินการไปแล้ว เป็นสาเหตุให้ต้อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ
2) กิจกรรมขุดตักดิน หน่วยงานต้องเป็นภาระ
ในการควบคุม งานเพราะไม่สามารถหาพื้ น ที่
สาธารณะสาหรับทิ้งดินได้
๓) การติ ด ตามประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น โครงการ และการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล
ติดตามโครงการขาดความจริงจังและต่อเนื่อง

ระดับนโยบาย
1) ให้ ทน. พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งในกิ จ กรรมการขุ ด ลอก
โครงการให้สามารถจาหน่ายดินจากกิจกรรม
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้รับจ้างได้ เพื่อลด
ภาระการหาพื้นที่ทิ้งดินและการควบคุมงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพ ยากรน้ า
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษา
ระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย และหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
บริหารจัดการดินทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ ที่ราช
พัสดุ ไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเกิดประโยชน์
กั บ ประชาชนและอื่ น ๆได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งโดยมี
กฏหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ

ระดับปฏิบัติ
1) ทบทวนบทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
เฉพาะกรณี ด าเนิ น โครงการที่ ต้ อ งใช้ อ งค์
ความรู้ ความสามารถของหน่วยงานเป็นการ
เฉพาะ เช่น โครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มี
ความส าคั ญ และซั บ ซ้ อ น พื้ น ที่ น อกเขต
ชลประทาน อ่ า งเก็ บ น้ า ฝายต่ า งๆ การขุ ด
เจาะบ่ อบาดาลที่มี ค วามลึ ก สาหรับ การขุ ด
ลอกขนาดเล็ ก การขุ ด เจาะ บ่ อ บาดาลตื้ น
ควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดาเนินการเอง

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
1.การถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สนิ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.
2551 และแผนปฏิบตั ิการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่2) ได้กาหนดให้ภารกิจ การก่อสร้างและ
บารุงรักษาแหล่งน้าที่มปี ริมาตรเก็บกักน้าน้อยกว่า
2 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ อ่างเก็บน้า ฝายน้าล้น
และระบบส่งน้า ถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สิน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกรม

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

-2เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

(1) ศึ ก ษาระเบี ย บ และความเป็ น ไปได้ ใน
การลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในกรณีไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
ทรัพยากรน้าอยูร่ ะหว่างถ่ายโอนฯตามกรอบ
กฏหมาย คงเหลือประมาณ 400 แห่ง ซึ่งต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนถ่ายโอน
ให้แก่ อปท.ดูแลบารุงรักษาต่อไป
2. โครงการขุดลอกแหล่งน้าขนาดเล็ก และการดา
เนินการไม่ซับซ้อนองค์กรบริหารส่วนตาบล (อบต.)
ที่มีศักยภาพและความพร้อมสามารถใช้
งบประมาณของหน่วยงาน(อบต.) หรือขอ
งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถ.)ดาเนินการได้ตามกฎหมายการ
กระจายอานาจฯ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้า ยังคงมี
บทบาทในการเป็นพี่เลีย้ งให้คาปรึกษาในเรื่องแบบ
แปลนการก่อสร้าง และเทคนิคด้านวิชาการต่างๆ
ตามที่หน่วยงานร้องขอ
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ
2562 กรมทรัพยากรน้า มีเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการ ดังนี้
(1) สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
(2) เป็นความต้องการของพื้นที่หรือมีการร้องขอ
จากประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย
(4) มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
(5) ไม่มีปญ
ั หากรรมสิทธิ์ที่ดิน
(6) มีความพร้อมด้านแบบรูปรายการและ
ประมาณราคา
ปัจจุบัน จานวนโครงการฯ ที่ขอยกเลิกในกรณี
ดังกล่าว มีจานวนลดลงแล้ว

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

-3เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

(3) จัดทาข้อมูลพื้นที่ดาเนินการตามตัวชี้วัด
เป้ าหมาย โดยแบ่ งเป็ นรายเขต รายจั งหวัด
อย่ างชั ด เจน เพื่ อ สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล
การด าเนิ น การในแต่ ล ะ ไตรมาสได้ และ
สะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
2. กรณี มีการปรับแผนงานโครงการ กรม
ทรัพยากรน้า จะดาเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด ๔ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ข้อ 23-24
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
กรมทรัพยากรน้า จัดทาข้อมูลโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้า สามารถกรองข้อมูลแยก
เป็น รายเขต และรายจังหวัด จัดส่งให้คณะผูต้ รวจ
ราชการฯ ทาง E-mail
Jakapong.n@mnre.go.th
Taksisa.t@mnre.go.th

รวมข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส1 จานวน 4 ข้อ
หน่วยงานรายงานตามข้อสั่งการ จานวน 4 ข้อ ครบถ้วน

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

