
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที ่2 

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  
กรมทรัพยากรน้ า (จ านวน 10 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 
ของการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู จ านวน 388 แห่ง   
เขต 1 – 5 
และ 9/ 14 - 
15 ธันวาคม 
2560/ราชบุรี
และเพชรบุรี 

1) การประกวดราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
น้้าบางพื้นที่ มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย จึงต้อง
ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 46 ท้าให้
สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการด้าเนินงาน 

2) หน่วยงานในพื้นที่มีการทบทวนแบบแปลน
โครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ด้าเนินงานส่งผลท้าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า 
3) การอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการด้าเนินงานมี
หลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาส่งผลให้การ
ด้าเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผนท่ีก้าหนด 
4) เจ้าหน้าที่ขาดความช้านาญในการด้าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระบบของกรมบัญชีกลาง ท้าให้
เกิดความล่าช้า  
5) ขาดแคลนบุ คลากรป ฏิ บั ติ งาน ในพื้ น ที่ 
เนื่องจากมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ แต่ไม่ได้
รับการบรรจุทดแทนตามจ้านวน 

6) เครื่องจักรมีสภาพเก่าและช้ารุด เนื่องจากมี
อายุการใช้งานเป็นเวลานาน 

ระดับนโยบาย 
1) ศึกษาแนวทางการน้าเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการน้้ าจากต่างประเทศ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้้าได้ด้าเนินการประยุกต์ใช้
เทคโน โลยีการบริห ารจัดการน้้ าจาก
ต่างประเทศ เช่น การบริหารจัดการน้้า
ท่ วม  น้้ าหลาก  การเตื อนภั ย  โดย ใช้
แบบจ้าลองจากประเทศเดนมาร์ก (การใช้ 
MIKE BASIN), (ก า ร ใ ช้  GIS)  ร ว ม ทั้ ง
แนวทางการบริหารจัดการน้้าสมดุลน้้า 
จากประเทศสวีเดน (การใช้ WEAP) การ
จ้าลองน้้าหลากจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
(SWAT, HEC-RAS3D) แ น ว ท า ง ก า ร
บริหารจัดการน้้าของประเทศออสเตรเลีย 
(IQQM) ซึ่งอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นมีปัจจัย
ในการพิจารณาหลากหลายปัจจัย ซึ่งกรม
ทรัพยากรน้้าจะหาแนวทางในการประยุกต์
และพัฒนาใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น ต่อไป  

ภาพตัวอย่าง
การจัดท้าแผน

ที่โดยใช้
โปรแกรม 

(เอกสารแนบ 
1) 
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2) วางแผนจัดท้าระบบกระจายน้้ า ให้
ครอบคลุมทั่ วประเทศ โดยการส้ ารวจ
โครงการที่มีศักยภาพหรือมีน้้าในโครงการ

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
โดยมีการส้ารวจปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่ง
น้้าของแต่ละภูมิภาคเพื่อก้าหนดแผนงาน

โครงการพัฒนา
ระบบกระจาย
น้้าจากแหล่งน้้า

สทภ.1 –
สทภ.11 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 
ของการ
รายงาน 

 ตลอดทั้งปี โดยก้าหนดเป็นแผนในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว 

ก่อสร้างระบบกระจายน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาใช้ในการสนับสนุนภาคการเกษตรโดย
เน้ น พั น ธุ์ พื ช เพ า ะ ป ลู ก ร ะ ย ะ สั้ น  
ในสอดคล้องกับปริมาณน้้าต้นทุนที่มีอยู่  

สาธารณะ (อ่าง 
หนอง บึง) 
(เอกสารแนบ 
2) 

3) ทบทวนภารกิจของ ทน. โดยเน้นภารกิจ
ขนาดใหญ่หรือภารกิจที่ต้องใช้องค์ความรู้ใน
การด้าเนินการ ส้าหรับโครงการขุดลอกหรือ
โครงการขนาดเล็กให้พิจารณาถ่ายโอน
ภารกิจให้ อปท. 
 
 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
กรมทรัพ ยากรน้้ า  มี แนวทางในการ
ด้าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
น้้า โดยมีแนวทางก้าหนดขอบเขตพื้นที่
ด้าเนินการโครงการฯ เช่น จ้านวน 50 ไร่
ขึ้นไปให้กรมทรัพยากรน้้าเป็นผู้ด้าเนินการ
ส่วนพื้นที่ต่้ากว่า 50 ไร่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ของบประมาณและ
ด้าเนินการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีบทบาทในการบริหารจัดการ
แหล่งน้้าของตนเอง  ทัง้นี้ กรมทรัพยากรน้้า
ยั งค งมี บ ทบาท ในการเป็ นพี่ เลี้ ย งให้
ค้าปรึกษาในเรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง 
และเทคนิคด้านวิชาการต่างๆ   

กรอบแผนงาน
ในภารกิจหลัก
ของกรม
ทรัพยากรน้้า  
สามารถดาวน์ 
โหลดเอกสารได้
ที่ 
http://dwr.go.
th 
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เขต 15 – 18/ 
2 2  - 2 4 
ม ก ร า ค ม 
2 5 6 1 /

ระดับปฏิบัติ 
4) จัดท้าฐานข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ซ้้าซาก โดยการส้ารวจพื้นที่ ออกแบบ และ
ประเมินราคากลางไว้ก่อน เพื่อเป็นการ

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้้าได้จัดท้าฐานข้อมูลพื้นที่ 
น้้าแล้ง น้้าท่วม (Area Based) ทั้งประเทศ
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยปฏิบัติ สทภ.

Area-Based 
ทั้งประเทศ 

(เอกสารแนบ 
3) 

สทภ.1 – 
สทภ.11 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 
ของการ
รายงาน 

เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมส้าหรับการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด้าเนินงาน (งบกลาง/งบเหลือจ่าย) 

1.สทภ.11 ในการจัดท้าแผนงาน/โครงการ 
เพื่อส้ารวจออกแบบ เตรียมความพร้อม
เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณ เช่น งบประมาณประจ้าปี 
งบประมาณเพิ่มเติม ฯลฯ 

5) จัดท้ าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โดยก้าหนดเป้าหมายผลส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้มีความ
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจ
ติดตามการด้าเนินงาน และประเมินผล
ส้าเร็จของโครงการ 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้้าได้จัดท้าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) –ของแผนงานตาม พรบ./
แผนเพิ่มเติม เพื่อติตามการด้าเนินงานของ
โครงการ  
 

พรบ.
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

(เอกสารแนบ 
4) 

หน่วยงานใน
ส่วนกลาง 

และ สทภ.1 
– สทภ.11 
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6) ควรประเมินผลความคุ้ มค่ าของการ
ด้ า เนิ น โครงการในประเด็นต่ างๆ  เช่น 
งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานโครงการมี
ความคุ้มค่าหรือไม่ การใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน และผลประโยชน์ 
ที่ประชาชนได้รับ เป็นต้น 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
      1. ก่อนตั้งค้าของบประมาณ กรม
ทรัพยากรน้้า มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการแหล่งน้้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ได้ ก้ าห น ด เก ณ ฑ์ ก ารจั ด ส รร
งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านน้้า รวมถึงการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยภัยแล้งให้แก่
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้้า โดย
ค้านวณจาก 

1) 1) รายไดต้่อหัว คิดเป็นร้อยละ 15 
  2) จ้านวนการเกิดอุทกภัย (ย้อนหลัง 5 
ปี) คิดเป็นร้อยละ 25 

หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกงบ
ลงทุนและ

โครงการการ
ประเมินผล
โครงการ

อนรุักษ์ฟ้ืนฟู 
พัฒนาแหล่งน้้า

และบริหาร
จัดการน้้าของ
กรมทรัพยากร

น้้า 
(เอกสารแนบ 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 
ของการ
รายงาน 

   3) จ้านวนการเกิดภัยแล้ง  (ย้อนหลัง 5 
ปี) คิดเป็นร้อยละ 25 
   4) การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของ
โครงการ (อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
: B/C ratio) คิดเป็นร้อยละ 25 
       2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรม
ทรัพยากรน้้ า  อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ โดยใช้
แผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
ปีงบประมาณ 2560 เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยเป็นการประเมินก่อนด้าเนินการ 
ระหว่างด้าเนินการ และหลังด้าเนินการ 
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ และสรุปผล
ก า ร ศึ ก ษ า  ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2561 
และจะแจ้งผลการด้าเนินงานดังกล่าวให้
ห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งท ราบ และ ใช้
ประโยชน์ ต่อไป 

5) 

ระดับนโยบาย 
7) พิจารณาเชิญส้านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในเขตพื้นที่ รับผิดชอบมาหารือ
ร่วมกันในกระบวนการท้างานเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบัติตรงกัน เช่น การ
ประเมินราคาการบดอัดดินที่ขุดขึ้นมา และ

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมทรัพยำกรน  ำ ได้ ด ำ เนิ นกำรตำม
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำน
ก่ อ ส ร้ ำ ง ข อ ง ท ำ ง ร ำ ช ก ำ ร ต ำ ม ที่
กระทรวงกำรคลังให้ถือปฎิบัติ และกรม
ทรัพยำกรน  ำได้มีกำรจัดอบรมหลักสูตกำร

ก ำหนดกำร
ฝึกอบรม 
(เอกสำรแนบ 
6) 

สทภ.1 – 
สทภ.11 

สลก 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 
ของการ
รายงาน 

ดิ นขนทิ ง  ก่ อน เสนอโค รงกำรให้ ก รม
พิจำรณำ เพื่อขออนุมัติงบประมำณต่อไป 

ควบคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  ำให้กับเจ้ำหน้ำที่โดย
ได้มีกำรเชิญเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินมำให้ควำมรู้ด้วย 

 ระดับปฏิบัติ 
8) ก้าหนดมาตรการตรวจการจ้างที่เข้มงวด
เพื่อลดปัญหาการทิ้งงานของผู้รับจ้าง และ
หามาตรการด้าเนินการกับผู้รับจ้างที่ทิ้งงาน 
หรือผู้รับจ้างที่ประมูลงานราคาต่้าเพื่อตัดฟัน
ราคาคู่แข่งมากๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การด้าเนิน
โครงการไม่มีคุณภาพ พร้อมทั้ง ก้าชับให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานตรวจติดตามงานอย่างรัดกุมและเป็นไป
ตามระเบียบ เพื่ อให้ งานแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้้า  มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง  
เพื่ อคั ดเลือกขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ รับจ้ าง
ก่อสร้าง  โดยก้าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ
ขอรับการคัดเลือกขึ้นทะเบียน เช่น ข้อมูล
ด้านนิติบุคคล  ประสบการณ์และผลงาน  
ฐานะการเงิน สมรรถภาพของบุคลากร  
สมรรถภาพของเครื่องจักร-เครื่องมือ  ซึ่ง  
กรมทรัพยากรน้้าได้พิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและขึ้น
ทะเบียนผู้รับจ้าง  เพื่อให้ผู้รับจ้างที่ประมูล
งาน ได้  มี ค ว าม พ ร้ อ ม แ ล ะ ส าม ารถ
ด้าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ก้าหนด 
และได้ก้าชับให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงานตรวจติดตามงาน
อย่างรัดกุมให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่าง
เค ร่ งค รั ด  เพื่ อ ให้ งาน แล้ ว เส ร็ จ ต าม
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
 
 

หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการ

จ้าง (ฉบับ
ปรับปรุง      
ครั้งที่1) 

(เอกสารแนบ 
7) 

หน่วยงานใน
ส่วนกลาง 

และ สทภ.1 
– สทภ.11 

20 เม.ย. 61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 
ของการ
รายงาน 

เขต 10 – 14/ 
12 – 13 ก.พ. 
2561/
อุดรธานี 

9) จัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โดยก้าหนดเป้าหมายผลส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้มีความ
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจ
ติดตามการด้าเนินงาน และประเมินผล
ส้าเร็จของโครงการ 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้้าได้จัดท้าแผนปฏบิัติการ 
(Action Plan) –ของแผนงานตาม พรบ./
แผนเพิ่มเติม เพื่อตติามการด้าเนินงานของ
โครงการ  

พรบ.
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

(เอกสารแนบ 
4) 
 

หน่วยงานใน
ส่วนกลาง 

และ สทภ.1 
– สทภ.11 

20 เม.ย. 61 

10) วางแผนการจัดท้าดัชนีช้ีวัดการจัดการ
น้้า เพื่อใช้ประเมินระดับการบริหารจัดการ
น้้าแต่ละพื้นที่และเป็นเครื่องมือประกอบ 
การตัดสินใจในการก้าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการน้้าในอนาคต 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้้าได้มีนโยบายให้ 
ด้าเนินการจัดท้าแนวทางการจดัท้าแผนที่
น้้าและเส้นทางน้้า เพื่อรองรับการ
ด้าเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติน้้า เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนการตดัสินใจในการ
บริหารจดัการน้้าของคณะกรรมการลุ่มน้า้
รวมถึงองค์กรลุ่มน้้าในพื้นที ่เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการน้้าตอ่ไปใน
อนาคต    

การจัดท้าแผน
ที่น้้าและ

เส้นทางน้้า 
(เอกสารแนบ 

8) 

  สบจ  
สทภ.1 – 
สทภ.11 

20 เม.ย. 61 

รวมข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2 จ านวน 10 ข้อ  
ทน. รายงานตามข้อสั่งการ จ านวน 10 ข้อ ครบถ้วน 

 


