แบบ รายงาน PDCA 1.2 (1)
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (จานวน 4 ข้อ)
เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 1. แหล่งน้าต้นทุนประปาชนบท จานวน 1,437 แห่ง 2. โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้าดื่มสะอาด จานวน 633 แห่ง
3. จานวนแหล่งน้า/น้าบาดาลเพิ่มขึ้น จานวน 969 แห่ง
เขตตรวจ 1) การประกวดราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ระดับปฏิบัติ
 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด)
1–5 และ9/ แหล่งน้้าบางพื้นที่ มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย 1) ให้ ทบ. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โดย ส้านัก
14-15
จึงต้องยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมโครงการที่
ส้ารวจและประเมินศักยภาพน้้าบาดาล
ธันวาคม ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย
สอดคล้องกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างขุด และส้านักพัฒนาน้้าบาดาล ได้จัดท้าแผน
2560/
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เจาะบ่อบาดาลพร้อมกับการติดตั้งระบบ เพื่อเป็นกรอบการด้าเนินงานและให้มี
ราชบุรีและ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 46 ท้าให้สิ้นเปลือง กระจายน้้าในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกัน การจัดซื้อเป็นไปตามมาตรฐาน โดยส้านัก
เพชรบุรี เวลาและงบประมาณในการด้าเนินงาน ปัญหา การขุดเจาะแล้วเสร็จแต่ไม่มี
ทรัพยากรน้้าบาดาลเขต เป็นผู้ด้าเนินงาน
2) ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ ระบบกระจายน้้าให้ชุมชน หรือกิจกรรม โครงการและจัดซื้อตามแผนที่ก้าหนด
เนื่องจากมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ การจัดซื้อเทอร์ไบน์ให้ทันส้าหรับดดูแล้ง ทั้งนี้ กรมฯ ได้เร่งรัดติดตามการด้าเนินงาน
ในทุกขั้นตอนและกิจกรรม เพื่อให้การแต่ไม่ได้รับการบรรจุทดแทนตามจ้านวน เป็นต้น
ด้าเนินงานโครงการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว
3) เครื่องจักรมีสภาพเก่าและช้ารุด
และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน
ประชาชน

เอกสาร
หลักฐาน

-

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

สทบ. เขต 20 เม.ย. 61
1 - 12

เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด
เขตตรวจ
15–18/
22-24
มกราคม
2561/
เชียงใหม่

เขตตรวจ
10–14/

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

 ไม่สามารถด้าเนินการได้ (เหตุผล)
เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ
อยู่ในก้ากับดูแลของส้านักงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
แนวทางที่ก้าหนด เมื่อกรมทรัพยากร
น้้าบาดาลมีปัญหาในการเบิกจ่าย
ได้ประสานส้านักงบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วเพื่อให้สามารถด้าเนินงาน
ต่างๆ ได้ต่อไป

-

-

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด)
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โดย ส้านัก
ทรัพยากรน้้าบาดาลเขต ได้รับค้าร้อง

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ

1) หน่วยงานในพื้นที่มีการทบทวนแบบ
แปลนโครงการให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ด้าเนินงานส่งผลท้าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า

ระดับปฏิบัติ
2) พิจารณาเชิญผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ลงพืน้ ที่ดูงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
รหัสโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ซึ่งมี
จ้านวนมาก เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเป็นไป
ตามระเบียบฯ

2) การอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการ
ด้าเนินงานมีหลายขั้นตอนและต้องใช้
ระยะเวลาส่งผลให้การด้าเนินงานเกิด
ความล่าช้ากว่าแผนที่ก้าหนด

3) การก้าหนดรหัสงบประมาณเป็นรายบ่อ
(บ่อน้้าบาดาล) เมื่อด้าเนินการเจาะบ่อ
น้้าบาดาลแล้วไม่พบชั้นน้้าและจ้าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่งผลให้การด้าเนินงาน
ในพื้นที่ใหม่เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อ
ความต้องการของประชาชน
1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากบาง ระดับปฏิบัติ
รายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้ยื่น 3) วางแผนการส้ารวจความเหมาะสม
เสนอราคาเพียงรายเดียว ต้องประกาศ ของพืน้ ที่อย่างละเอียด ก่อนเสนอขอ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน
20 เม.ย. 61

สทบ. เขต 20 เม.ย. 61
1 - 12

เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด
12–13
กุมภาพันธ์
2561/
อุดรธานี

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ยกเลิกเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
งบประมาณ และให้น้าแผนที่น้าบาดาล
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้าเนินโครงการ เพื่อให้สอดรับกับ
ศักยภาพ/คุณภาพน้้าบาดาลตาม
2) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่องน้้าเค็ม/น้้ากร่อย มาตรฐานที่ก้าหนด

ท้าให้คุณภาพน้้าบาดาลไม่ได้มาตรฐาน
จึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้าเนินการ
ส่งผลให้การด้าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ก้าหนด
เขตตรวจ 1 / 1) หน่วยงานรัฐ (รพ.รัฐ) บางแห่งติดค้าง ระดับนโยบาย
5-6
ค่าใช้น้าบาดาล
4) พิจารณาสนับสนุนเงินจากกองทุน
กุมภาพันธ์ 2) ผู้ประกอบกิจการน้้าบาดาลที่ไม่ถูกต้อง พัฒนาน้้าบาดาลในการจ้างพนักงาน
2561/
กลัวถูกด้าเนินการตามกฎหมายเลยไม่มา ราชการต้าแหน่งนิติกร ประจ้า ทสจ.
พระนคร แจ้งขออนุญาตใช้น้า
หรือ สทบ.เขต ในพื้นที่ที่มีการประกอบ
ศรีอยุธยา
กิจการน้้าบาดาลในเชิงธุรกิจจ้านวนมาก
3) ทสจ. ไม่มีนั กกฎหมายหรือนิติกร เพื่อให้ค้าปรึกษา แนะน้า และด้าเนินการ
ในการด้าเนินการทางคดีกับผู้ลักลอบใช้
น้้าบาดาล

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เอกสาร
แนบ 1

-

20 เม.ย. 61

ตามความต้องการของประชาชน เกษตรกร
ชุมชน โรงเรียน ที่มีความต้องการน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค การเกษตร และ
คัดเลือกพื้นที่ตามล้าดับความจ้าเป็นเร่งด่วน
โดยได้ส้ารวจพื้นที่ด้านศักยภาพ/คุณภาพ
น้้าบาดาล ในเบื้องต้น และเสนอขอ
งบประมาณตามล้าดับขั้นตอนที่ก้าหนด
เพื่อให้สามารถด้าเนินโครงการได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
 ไม่สามารถด้าเนินการได้ (เหตุผล)
เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติ
น้้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 7 เบญจ บัญญัติว่า
“เงินกองทุนพัฒนาน้้าบาดาลให้ใช้จ่าย
เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

4) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนา ทางกฎหมายต่อผู้กระท้าผิดได้อย่าง
น้้าบาดาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวดเร็ว และถูกต้อง
ของ ทสจ. มีเงื่อนไขการเบิกจ่าย และ
รายละเอียดมากกว่าระเบียบส้านักนายก
รัฐมนตรี ท้าให้เกิดความยุ่งยากในการเบิก

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
(1) การศึกษา ส้ารวจ วิจยั และการ
วางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์
แหล่งน้้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม
(2) การช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและ
อนุรักษ์แหล่งน้้าบาดาล
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
พัฒนาน้้าบาดาลตามที่ตกลงกับกระทรวง
การคลัง
(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บ
ค่าใช้น้าบาดาลและค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้้าบาดาล
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ที่จัดท้าตามมาตรา 7 สัตต (2)”
ส่วนพนักงานราชการ ตามระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 เป็นบุคคลซึ่งได้รับ
การจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทน

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อ
เป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ให้กับส่วนราชการ
ดังนั้น การใช้เงินจากกองทุนพัฒนา
ในการจ้างพนักงงานราชการจึงไม่สามารถ
ด้าเนินการได้
ในส่วนของส้านักทรัพยากรน้้าบาดาล
เขตที่มีความประสงค์อัตราก้าลังในต้าแหน่ง
ที่ขาดแคลน สามารถเสนอให้กรมฯ
พิจารณาจัดสรรต้าแหน่งพนักงาน
ราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณได้

ข้อสั่งการ จานวน 4 ข้อ

สามารถดาเนินการได้ จานวน 4 ข้อ

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

