
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที ่3 

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ  
กรมทรัพยากรน้ า (จ านวน 17 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาแหล่งน้ าต้นทุน น้ าผิวดิน (จ านวน 388 แห่ง)  
เขต 6 - 8 
27 - 28 มี.ค. 
2561 ณ  
จ.สุราษฎร์ธานี 

1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากบางรายการ 
ไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา และมีผู้ยื่นเสนอราคา
เพียงรายเดียว ท าให้มีการประกาศยกเลิกเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 56 จึงท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ใช้ จ่ า ย งบ ป ระม าณ รายจ่ าย ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

1) ควรบูรณาการการท างานของหน่วยงาน
ในสั งกั ดกระทรวงฯ  และหน่ วย งานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อนการขออนุมัติโครงการ 
เพื่อลดปัญหาความซ้ าซ้อนและปรับเปลี่ยน
พื้นที่ด าเนินโครงการในภายหลัง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ได้มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการแจ้งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับทราบแผนงานโครงการ ใน
คราวประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ า  

การประชุม
คณะกรรมการ

ลุ่มน้ า 
(เอกสารแนบ 1) 

ทน. 20 ส.ค.61 

2) ก าหนดมาตรการตรวจสอบผู้รับจ้างก่อน
ด าเนินการจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่
ราคาถูกเกินจริง อาจส่งผลให้การด าเนิน
โครงการไม่มีคุณภาพ ท าให้งานล่าช้าและไม่
เป็นไปตามแผน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้ า  มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้มคีุณสมบตัิเบื้องต้นในการจ้าง  
เพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจา้ง
ก่อสร้าง  โดยก าหนดคณุสมบัตผิูม้ีสิทธิ
ขอรับการคัดเลือกขึ้นทะเบยีน เช่น ข้อมูล
ด้านนิติบุคคล  ประสบการณ์และผลงาน  
ฐานะการเงิน สมรรถภาพของบุคลากร  
สมรรถภาพของเครื่องจักร-เครื่องมือ  ซึ่ง  
กรมทรัพยากรน้ าได้พิจารณาคดัเลอืกผู้มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกลา่วและขึ้น
ทะเบียนผูร้ับจ้าง  เพื่อให้ผู้รับจ้างท่ีประมลู
งานได้ มีความพร้อมและสามารถ
ด าเนินงานแล้วเสรจจตามแผนท่ีก าหนด 

สามารถดาวน์
โหลดเอกสาร

แนบได้ที่ 
http://new.dwr
.go.th/banner. 

php หัวข้อ 
“ทะเบียนผู้รับ

จ้าง” 

ทน. 20 ส.ค.61 

http://new.dwr.go.th/banner.%20php%20หัวข้อ
http://new.dwr.go.th/banner.%20php%20หัวข้อ
http://new.dwr.go.th/banner.%20php%20หัวข้อ
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
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หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

และได้ก าชับให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผูค้วบคุมงานตรวจตดิตามงาน
อย่างรัดกุมให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครดั เพื่อให้งานแล้วเสรจจตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3) ประเมินผลความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการ เช่น  งบประมาณ ที่ ใช้ ในการ
ด าเนินงานโครงการ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้ รั บ  แ ล ะ จ าน วน ค รั ว เรื อ น ที่ ได้ รั บ
ผลประโยชน์ เป็นต้น 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1 . ก่ อ น ตั้ ง ค า ข อ งบ ป ระม าณ  ก รม
ทรัพยากรน้ า มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการแหล่งน้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ได้ ก าห น ด เก ณ ฑ์ ก ารจั ด ส รร
งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านน้ า รวมถึงการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยภัยแล้งให้แก่
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ า โดย
ค านวณจาก 

1) 1) รายไดต้่อหัว คิดเป็นร้อยละ 15 
2) จ านวนการเกิดอุทกภยั (ย้อนหลัง 5 

ปี) คิดเป็นร้อยละ 25 
3)  จ านวนการเกิดภัยแล้ง  (ย้อนหลงั 5 

ปี) คิดเป็นร้อยละ 25 
4) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 
(อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน : B/C 
ratio) คิดเป็นร้อยละ 25 

       2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรม

- ทน. 20 ส.ค.61 
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ของการ
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ทรัพยากรน้ า  อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ โดยใช้
แผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า
ปีงบประมาณ 2560 เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยเป็นการประเมินก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ 
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ และสรุปผล
ก า ร ศึ ก ษ า  ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
จะแล้วเสรจจประมาณเดือนกันยายน 2561 
และจะแจ้งผลการด าเนินงานดังกล่าวให้
ห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งท ราบ และ ใช้
ประโยชน์ ต่อไป 

4) พิจารณาโอนโครงการขุดลอกแหล่งน้ า
ขนาดเลจก และมีการด าเนินการไม่ซับซ้อน
มากให้ อปท. เป็นผู้ด าเนินการ เพื่อลดภาระ
และการควบคุมงานของหน่วยงาน 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
    โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลจก 
และการด าเนินการไม่ซับซ้อนองค์กร
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ท่ีมีศักยภาพและ
ความพร้อมสามารถใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน(อบต.) หรือของบประมาณผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)
ด าเนินการได้ตามกฎหมายการกระจาย
อ านาจฯ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ า ยังคงมี
บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาใน
เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง และเทคนิค

- ทน. 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ด้านวิชาการต่างๆตามที่หน่วยงานร้องขอ  
      ส า ห รั บ โค ร ง ก า ร ข น า ด เลจ ก ที่
ด า เนิ นการในพื้ นที่ บ างแห่ งนั้ น  เป็ น
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบต.) เป็นผู้ร้องขอให้กรมทรัพยากรน้ า
ด าเนินการ เนื่องจากเกินศักยภาพของ
ท้องถิ่นในด้านงบประมาณ แต่เป็นพื้นที่ที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
การขาดแคลนน้ าและปัญหาอุทกภัย   

5) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกพืชที่ ใช้น้ าน้อย การท าเกษตรแบบ 
SMART FARMER หรือการชดเชยผลผลิต
ให้ แก่ เกษตรกร ในกรณี จ า เป็นต้องรีบ
ด าเนินการในบางพื้นที ่

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้ า  ด าเนินโครงการระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
สูบน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนที่มีปรมิาณน้ า
ตลอดปีหรือปรมิาณน้ าเพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง ประมาณ 300,000  ลูกบาศกเ์มตร
ขึ้นไปท้ังนี้เป็นโครงการที่สนับสนนุปลูกพืช
ผักสวนครัวพืชเศรษฐกิจท่ีใช้น้้าน้อย       
และเป็นพืชอายสุั้น 

โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ า

ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

(เอกสารแนบ 2) 

ทน. 20 ส.ค.61 

 
 
 
 
 
 

 6) จัดฝึกอบรมให้กับผู้เป็นกรรมการตรวจ
งานจ้าง วิศวกร และผู้ควบคุมงาน ที่ยังขาด
ประสบการณ์ให้มีความรู้ความสามารถใน
การต รวจงานจ้ า งโค รงก าร ให้ ได้ ต าม
มาตรฐาน 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมทรัพยากรน้ า ไดม้ีการจดัโครงการ
ฝึกอบรมหลักสตูรการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเทคนิควิธีการควบคมุงานก่อสร้าง

ก าหนดการ
ฝึกอบรม 

(เอกสารแนบ 3) 

ทน. 20 ส.ค.61 
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โครงการกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปใช้ใน
การปฏฺบัติงาน 

เขต 15 
30 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2561 ณ 
จ.เชียงใหม่
และล าพูน 

1) บางโครงการอยู่ในพื้นที่ป่า และมีขั้นตอนการ
อนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า ท าให้ด าเนินการไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ จึงต้องกันงบประมาณผูกพัน
ข้ามป ี
2) พื้นที่ สทบ.เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง
ชัน การพัฒนาน้ าบาดาลที่เป็นแหล่งน้ าต้นทุนมี
ข้ อจ ากั ดและยากล าบ าก  จึ งจ า เป็ นต้ อ งมี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และงานวิชาการ
ที่มีความแม่นย าสูง แต่ตอนนี้ยังขาดบุคลากรและ
เครื่องมือส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ที่เหมาะสม 

1) ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าให้แล้วเสรจจก่อน 
เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถใช้
พื้นที่ป่าได้ จนท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า และ
ต้องกันงบประมาณผูกพันข้ามปี 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1) การจัดท าแผนงานโครงการ 

งบประมาณต่อไป โครงการที่อยู่ที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าอุทยานแห่งชาติ 
กรมทรัพยากรน้ า จะได้ด าเนินการยื่นขอ
อนุญ าตใช้พื้ นที่ ป่ าก่ อนการเสนอขอ
งบ ป ระม าณ และห าก เป็ น โค รงก าร
พระราชด าริ จะประสานกับหน่วยงานใน
พื้นที่ของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ เพื่อ
เสนอขอจัดท าเป็นโครงการร่วมตามมาตรา 
19 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หรือ 
พรบ.ป่าอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งให้
อ านาจอธิบดีกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ 
สั่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ กระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่ป่าได้ เมื่อได้รับ
อนุญาตหรือคาดว่าจะได้รับอนุญาตภายใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  จึ ง จ ะ เส น อ ข อ รั บ
การงบป ระมาณ  เพื่ อ ให้ ก ารด า เนิ น
โครงการแล้วเสรจจตามเป้าหมาย และแล้ว
เสรจจในปีงบประมาณนั้น 

- ทน. 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

2) พิจารณาหานวัตกรรมใหม่มาช่วยในการ
กักเกจบน้ าช่ัวคราวส าหรับท าการเกษตร มา
ช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่ยอมให้พร่องน้ า
ออกจากแหล่งน้ าเดิม 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
เนื่องจากแหล่งน้ าท่ีด าเนินการมีขนาด
พื้นที่มากกว่า 200 ไร่ พ้ืนท่ีการเกษตรรอบ
โครงการมเีป็นจ านวนมากแต่อย่างไรกจดี
หากเกษตรกรไม่ยอมให้พร่องน้ าออกจาก
แหล่งน้ าเดมิ กจสามารถจัดการก่อสร้างโดย
การท าคันดินแบ่งแหล่งน้ าเป็นโซน ๆ แล้ว
ด าเนินการสูบน้ าในแตล่ะโซนเพื่อท าการ
ขุดลอกซึ่งจะไม่ต้องมีการผันน้ าออกจาก
แหล่งน้ าเดมิ 

- ทน. 20 ส.ค.61 

เขต 12 
10 – 11 พ.ค 
2561 จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น 
มหาสารคาม 

1) สทภ.4 (ขอนแก่น) พบปัญหาอุปสรรค คือ 
โครงการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากผู้รับจ้างราย
เดียวรับงานหลายโครงการ ท าให้บริหารจัดการ
คนงานและเครื่องจักรไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด
ในสัญญา และลักษณะดินในพื้นท่ีด าเนินโครงการ
เป็นหินแขจง ดินอ่อน รวมทั้ง ราษฎรขอให้ปล่อย
น้ าเข้าโครงการจึงต้องหยุดการก่อสร้าง 

1) ก าหนดมาตรฐานการตรวจการจ้างให้
เข้มงวดเพื่ อลดปัญหาการทิ้ งงานของผู้
รับจ้าง และหามาตรการด าเนินการกับผู้รับ
จ้างท่ีทิ้งงาน หรือผู้รับจ้างที่ประมูลงานราคา
ต่ าเพื่อตัดฟันราคาคู่แข่งมากๆ ซึ่งอาจส่งผล
ให้การด าเนินโครงการไม่มคีุณภาพ พร้อมท้ัง 
ก าชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน ตรวจติดตามงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานแล้วเสรจจ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สทภ. 4 ได้ประชุมช่างควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจการจา้งให้ปฏบิัติตาม
ระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
 

การประชุม
ติดตามงาน  

(เอกสารแนบ 4) 

ทน. 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

  2) ควรส ารวจโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสรจจ
ทั่วประเทศว่ามีโครงการที่มีปริมาณน้ าใช้ได้
ตลอดทั้งปีไม่แห้งจ านวนเท่าไหร่ เพื่อน ามา
วางแผนจัดท าระบบกระจายน้ าทั่วประเทศ
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สทภ.4 ไดด้ าเนินการส ารวจปรมิาณน้ า
ปัจจุบันของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจจ 
แล้ว 

โครงการฯ ที่
ด าเนินการแล้ว
เสรจจ (เอกสาร

แนบ 5) 

ทน. 20 ส.ค.61 

เขต 17 
20-21 พ.ค 
2561 จ. ณ 
พิษณุโลก และ
เพชรบูรณ์ 

1) สทภ.1 (ล าปาง) มีปัญหา คือ (1) ด าเนินการใน
จังหวัดตาก ราษฎรไม่ยินยอมให้ด าเนินการตาม
แบบแปลนก่อสร้างที่ตกลงไว้ ต้องหยุดด าเนินงาน
เพื่อแก้ไขแบบแปลน ส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่า
ก าหนด  (2) การด าเนินงานในช่วงฤดูฝนมี
ข้อจ ากัดเรื่องการคมนาคมเข้าโครงการ บาง
โครงการเป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตร 

1) คณะกรรมการตรวจรับงานต้องก ากับการ
ตรวจรับงานจ้างอย่างละเอียด โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่ตัดฟันราคาค่าก่อสร้าง 
เพื่อให้การก่อสร้างได้ตามแบบมาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ได้ ก า ชั บ ช่ างค วบ คุ ม งาน แล ะ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ตรวจสอบ
และตรวจการจ้าง ให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติละเอียดรอบคอบ โดยตรวจวัดในมิติ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตาม
สัญญาจ้าง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบแปลนข้อก าหนดต่อไป 

- สทภ.1 
(ล าปาง) 

และ  
สทภ.2 
(สระบุรี) 

20 ส.ค.61 

เขต 5 
24 พ.ค 2561 
ณ จ.สมุทรสาคร 

1) สทภ.7 (ราชบุรี) มีปัญหา ดังนี้  (1) มีการ
ยกเลิกสัญญาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 
แห่ง เนื่องจากพ้ืนท่ีทับซ้อนกับกรมโยธาธิการ  
(2) เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าท่วมขังในพื้นที่ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้  
(3) การขออนุญาตใช้พื้นที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต 
เช่น พ้ืนท่ีราชพัสดุ พ้ืนท่ีป่าไม้ เป็นต้น 

1) ทน. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ
การท างานจากผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ก ากับการน า
องค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน้ าไป
พัฒนาพ้ืนท่ี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 
 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
โดยได้มีการให้องค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการน้ าไปกับ อปท เพื่อไปบริหาร
จัดการน้ าในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์   
 

การให้องค์
ความรู้ฯ (เอกสาร

แนบ 6) 

ทน. 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

  2) ให้ ทบ. และ ทน. บูรณาการท างานใน
การแก้ ไขปัญ หาน้ า เคจ ม ใต้ ดิ น  โดยน า
หลักการเติมน้ าใต้ดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า  มาศึกษาวิธีการผลักน้ าเคจมใต้ดิน
ออกจากพ้ืนท่ี โดยคัดเลือกพื้นที่น าร่อง และ
รูปแบบวิธีการศึกษาทดลองเติมน้ าใต้ดินให้
เหมาะสม 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 จะประสาน ทบ. ในรายละเอียดต่อไป 
 

- ทน. 20 ส.ค.61 

เขต 4 
5 – 8 มิ.ย. 
2561 ณ  
จ.กาญจนบุรี 
นครปฐม 
ราชบุรี และ
สพุรรณบุร ี

1) การขออนุญาตใช้พื้นที่อ้างสิทธิ์การด าเนิน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าจะต้องได้รับการ
อนุมัติการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีราช
พัสดุ พื้นที่ทหาร มีขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาท าให้เกิดความล่าช้า 

1) ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ป่า
ไม้ ที่ราชพัสดุ หรือพื้นที่ทหาร ซึ่งมีขั้นตอน
และระยะเวลาในการขอใช้พื้นที่ ทน. และ 
ทบ. ควรขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าให้
แล้วเสรจจก่อนการขอจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้วเสรจจไม่ทันภายในปีงบประมาณ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ด าเนินการ
โครงการโดย สทภ.7 ได้ประสานกบั ทสจ 
ขอความอนุเคราะห์ให้ ทสจ.ตรวจสอบ
พื้นที่ด าเนินการของโครงการ และได้ปรับ
แผนการจดัสรรงบประมาณแล้ว โดยคัด
แยกโครงการทีต่ิดปัญหาพื้นที่อ้างสิทธ์ิออก
ก่อน           

หนังสือ
ตรวจสอบพื้นที่
ด าเนินการฯ 

(เอกสารแนบ 7 ) 

ทน. 20 ส.ค.61 

เขต 3 
12 - 15 มิ.ย.
2561 ณ  
จ.ฉะเชิงเทรา 
นครนายก 
ปราจีนบุรี 
และสระแก้ว 

- 1) ประสานกรมพัฒนาที่ดินขอสนับสนุน
หญ้าแฝกส าหรับปลูกรอบบริเวณขอบบ่อ
เพื่อป้องกันเนินดินพังทลาย 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการเพื่อร่วม
ด าเนินการปลูกหญ้าแฝก 
 

การปลูกหญ้า
แฝกในพื้นที่
โครงการ 

(เอกสารแนบ 8) 

สทภ.6 
(ปราจีนบุรี) 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

  2) ท าสัญลักษณ์การเตือนระดับน้ าลึกโดย
ทาสี ให้ เหจ น ชัด เจน  เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สังเกตเหจนและสามารถท าความเข้าใจได้
โดยง่าย 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ได้มีการตดิตั้ง Staff gauge โดยจะขอ
ความร่วมมือผู้รับจ้างทาสีส าหรับโครงการ
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและจะระบุในแบบ
แปลนส าหรับโครงการที่ออกแบบใหม่ 

การติดตั้ง Staff 
Gauge โครงการ 
(เอกสารแนบ 9) 

สทภ.6 
(ปราจีนบุรี) 

20 ส.ค.61 

  3) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าคู่ขนานไป
กับการด าเนินโครงการฯ โดยไม่ต้องรอให้
โครงการแล้วเสรจจ เพื่อเตรียมความพร้อม
และเกิดความรวดเรจวในการบริหารจัดการ
การใช้น้ าจากโครงการ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สามารถด าเนินการคู่ขนานกันได้ โดยจะ
พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 

- สทภ.6 
(ปราจีนบุรี) 

20 ส.ค.61 

เขต 13 
26 – 28 มิ.ย.
2561 ณ  
จ.ศรีสะเกษ 
และ
อุบลราชธานี 

1) ผู้ รับจ้ างรายเดียวที่ ประมู ลงานได้หลาย
โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่มีความพร้อมใน
การท างาน ท าให้การท างานล่าช้า 

1) ให้จัดท าฐานข้อมูลของบริษัทผู้รับจ้าง 
เช่น ประวัติบริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัท 
ข้อมูลการประมูลงาน ฯลฯ แล้วหารือกรม 
เพื่อประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของ
บริษั ท  ห ากรับ งานห ลาย โค รงการ ใน
ช่วงเวลาเดียวกันอาจส่งผลให้ท างานล่าช้า 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
โดยรวบรวมข้อมลูหนังสือรับรอง
ผู้ประกอบการทั้งนี้จะได้หารือกรมต่อไป 

ข้อมูลผู้รับจ้าง 
(เอกสารแนบ 10) 

สทภ.11 
(อุบลราช 

ธานี)  
สทภ.5 

(นครราช 
สีมา) 

20 ส.ค.61 

 
กรมทรัพยากรน้ า จ านวน 17 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 17 ข้อ 


