
 

 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบัิติราชการของกรมทรัพยากรน้ํา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ 12 เดือน 
( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรพัยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

21 ตุลาคม 2553 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา   

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

  รอบ  6 เดือน 
กรม       ทรพัยากรน้ํา      . 

  รอบ 12 เดือน 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล             

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผล (น้ําหนกั : รอยละ 50)   

ตัวชี้ วัดที่ 1 ระดับ

ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถ ว งน้ํ าหนั ก ในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงและ

นโยบายสําคัญ/พิเศษของ

รัฐบาล 

          

1.1  ระดับความสําเร็จของ

ร อยละ เฉลี่ ยถ ว งน้ํ าหนั ก  

ในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ขอ ง

กระทรวง 

          

1.1.2 ระดับความสําเร็จของ

จํานวนพื้นที่เปาหมายที่ไดรับ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

3.0000 

3.0000 3.0000 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของ

การแจงเตือนประชาชนในพื้นที่

เส่ียงภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่ อบรร เทาพิบั ติ ภั ยทาง

ธรรมชาติ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

5.0000 

5.0000 10.0000 

1.2 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ  

ในการขับเคลื่อนนโยบาย

สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

ระดับ 1.25 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

3.0842 

3.0842 3.8552 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล             

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวชี้ วัดที่ 2 ระดับ

ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถ ว งน้ํ าหนั ก ในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกลุมภารกิจ 

          

2.1 ระดับความสําเร็จของ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

แบบบูรณาการ  โดยการมี

สวนรวมของกลุมเปาหมาย 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

5.0000 

5.0000 20.0000 

2.2 ระดับความสําเร็จของ

จํ า น วนชุ ม ชน เป า หมาย  

ที่ ไ ด รั บ ก า ร แก ไ ขปญหา  

น้ําแลง – น้ําทวม 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

3.0000 

3.0000 12.0000 

2.3 ระดับความสําเร็จของ

พื้ นที่ ที่ มี ก า รติ ดตั้ ง ร ะบบ 

เตือนภัย ไดรับการแจงเตือนภัย 

และไมไดรับอันตรายถึงชีวิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 10.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล             

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวชี้ วัดที่ 3 ระดับ

ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถ ว งน้ํ าหนั ก ในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร

งบประมาณรายจายฯ ของ

สวนราชการระดับกรมหรือ

เทียบเทา 

          

3.1 ระดับความสําเร็จของ

ร อยละ เฉลี่ ยถ ว งน้ํ าหนั ก  

ในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

          

3.1.1  ระดับความสําเร็จของ

การบริหารจัดการและพัฒนา

ลุมน้ําแบบบูรณาการ  ที่ได

นําไปสูการปฏิบัติจริง (ลุมน้ํา

นํารอง บางปะกง และทาจีน) 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

3.0000 

3.0000 9.0000 

3.1.2  ระดับความสําเร็จของ

จํานวนแหลงน้ําเปาหมาย  

ที่ได รับการพัฒนา อนุรักษ 

ฟนฟู และประชาชนสามารถ

ใชประโยชนจากแหลงน้ํ า

เปาหมายได 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 20.0000 

3.1.3  ระดับความสําเร็จของ

การติดตั้ ง ระบบตรวจวัด

สภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล 

ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 15.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล             

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

3.2 ระดับความสําเร็จของ

ร อยละ เฉลี่ ยถ ว งน้ํ าหนั ก  

ตามเปาหมายผลผลิตของ

สวนราชการ (ตามเอกสาร

งบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

4.3000 

4.3000 21.5000 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร (น้ําหนัก : รอยละ 20)   

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละ  

ของระดับความพึ งพอใจ  

ของผูรับบริการ 

รอยละ 6 65 70 75 80 85 n/a 1.0000 6.0000 

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละ  

ของระดับความพึ งพอใจ  

ของผูกําหนดนโยบาย 

รอยละ 3 65 70 75 80 85 n/a 1.0000 3.0000 

ตัวชี้ วัดที่ 6 ระดับ

ความสําเร็จในการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 30.0000 

ตัวชี้ วัดที่ 7 ระดับ

ความสําเร็จในการดําเนินการ

เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนจนได

ขอยุติ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1.0000 5.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล             

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิติที่ 3 มิติดานประสทิธิภาพ (น้ําหนัก : รอยละ 10)   

ตัวชี้ วัดที่ 8 ระดับ

ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถ ว งน้ํ าหนัก ในการรั กษา

มาตรฐานระยะเวลาการให 

บริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 10.0000 

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละ  

ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น

งบประมาณรายจายลงทุน/

ภาพรวม/เงินโครงการลงทุน

ภ า ย ใ ต แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  

ไทยเขมแข็ง 2555 

          

9.1 รอยละของการเบิกจาย 

เ งิ นงบประมาณรายจ าย

ลงทุน 

รอยละ 0.5 69 72 75 78 81 รอยละ 

42.99 

1.0000 0.5000 

9.2 รอยละของการเบิกจาย 

เ งิ นงบประมาณรายจ าย

ภาพรวม 

รอยละ 0.5 92 93 94 95 96 รอยละ 

51.95 

1.0000 0.5000 

9.3 รอยละของการเบิกจาย 

เงินโครงการลงทุนภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

2555 

รอยละ 1 1 2 3 - 5 รอยละ 

64.58 

1.0000 1.0000 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับ

ความสําเร็จของการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4.0000 4.0000 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ต ามมาต ร ก า รป ร ะหยั ด

พลังงาน 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

5.0000 

5.0000 5.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล             

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับ

ความสําเร็จของการควบคุม

ภายใน 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

5.0000 

5.0000 7.5000 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับ

ความสําเร็จของการตรวจสอบ

ภายใน 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 7.5000 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ

ความสําเร็จของการจัดทํา

แ ผ น พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย  

ของสวนราชการ 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 5.0000 

มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคการ (น้ําหนัก : รอยละ 20)   

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับ

ความสําเร็จของของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ระดับ 20 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

4.9753 

4.9753 99.5060 

 

รายงาน ณ วันที่        21  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  

ผูรายงาน  1. นางสุพรรณา  สิทธิมณฑล  ตําแหนง   ผูอํานวยการกลุมพฒันาระบบริหาร   . 

ผูรายงาน  2. ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรของทุกหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  . 

ผูรายงาน  3. นายศิริวัฒนา  ตอวิวฒัน  ตําแหนง   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  . 

หนวยงาน  กรมทรัพยากรน้ํา  โทรศัพท/โทรสาร   0-2271-6197    . 

 

 

 

            หมายเหต ุ    : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553  หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงานผลได 
 เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  หรือ  จัดเก็บขอมูลไมทัน  ฯลฯ 
 ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน  
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  1  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2  : ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นที่ เปาหมายที่ได รับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

อยางมีประสิทธิภาพ 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

ทรัพยากรน้ําในแผนดิน 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

โทรศัพท : 0 2278 8542 / 0 2278 8553 โทรศัพท :  0 2271 6116 / 0 2299 3901 

คําอธิบาย : 
 สืบเนื่องจากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินโครงการ

จัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ จํานวน 673 แหง โดยการสํารวจทางธรณีฟสิกส การเจาะบอน้ําบาดาล 

การสูบทดสอบปริมาณน้ํา และการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลใหเรียบรอย  รวมท้ังการแจงขอมลูผลการกอสรางบอน้าํบาดาล 

และขอมูลศักยภาพน้ําบาดาลใหแก อบต. ทราบ  เพื่อใชเปนขอมูลการกอสรางระบบประปาหมูบานไดตอไป 

 คําจํากัดความของการดําเนินการในตัวชี้วัดที่ 1.1.2  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ประสิทธิภาพการจัดการน้ํา  หมายความวา  ระบบการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการนําไปใชสําหรับ

การอุปโภคบริโภคอยางคุมคา มีปริมาณคุณภาพที่เพียงพอและเหมาะสมแกการนําไปใช

ประโยชนไดอยางตอเนื่อง 

2. น้ําสะอาด  หมายถึง  น้ําที่ไดมาตรฐานตามประกาศดานสิ่งแวดลอม คือ 

ระดับที่ 1  =  ดีที่สุด 

ระดับที่ 2  =  สามารถอุปโภคบริโภคได 

ระดับที่ 3  =  สามารถอุปโภคได 

ระดับที่ 4  =  ไมเหมาะสมในการอุปโภคบริโภค  

ระดับที่ 5  =  แยที่สุด 

 ทั้งนี้ กลุมภารกิจดานน้ําในแผนดินจะดําเนินการใหคุณภาพน้ําอยูในระดับไมต่ํากวาระดับ 2 – 3 

 ในสวนของกรมทรัพยากรน้ํา มีแผนดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยการอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟู

แหลงน้ํา เพื่อปองกันและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําที่เส่ือมโทรมและมีสภาพวิกฤติใหคงสภาพนิเวศปาใหอุดมสมบูรณ จน

สามารถทําหนาที่เปนแหลงตนน้ําที่ใหผลผลิตทรัพยากรน้ําไดทั้งปริมาณและคุณภาพในชวงเวลาที่เหมาะสม 

รวมถึงการปรับปรุงสิ่งกอสรางและแหลงน้ําเดิม ใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ 

ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ํา ในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 1,771 แหง 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน ไดดําเนินการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่เปาหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่เปาหมาย  

แลวเสร็จ จํานวน 889 แหง คิดเปนรอยละ 50.20 ของเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป 2553 และไดสุมตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําเปาหมาย จํานวน 70 แหง (106 ตัวอยาง) พบวามีคุณภาพน้ําที่ผานมาตรฐาน

ตามประกาศดานสิ่งแวดลอมในระดับ 2 – 3 จํานวน 48 แหง (55 ตัวอยาง) คิดเปนรอยละ 68.57  ซึ่งเมื่อเทียบกับ 

ป 2552  กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับงบประมาณดําเนินการ จํานวน 700 แหง สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 659 แหง 

(ขอมูล ณ 30 กันยายน 2552)     โดยสรุปในป 2553  กรมทรัพยากรน้ําสามารถสงผลงานไดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ  

ป 2552 ถึง 230 แหง คิดเปนรอยละ 34.90 

• กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินโครงการจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ  

โดยดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาล สูบทดสอบปริมาณน้ําบาดาลพรอมท้ังเก็บตัวอยางน้ําบาดาลเพื่อทําการวิเคราะห

แบบสมบูรณ และวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลทั้งทางดานกายภาพและเคมี แลวเสร็จจํานวน 673 แหง คิดเปน  

รอยละ 100.00 ของเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป 2553 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

โดยความสําเร็จของจํานวนพืน้ที่เปาหมายที่ไดรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ พจิารณาจาก 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 80 

2 ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 90 

3 ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 100 

4 • ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 100 และ 

• มีคุณภาพน้ําที่ผานมาตรฐานตามประกาศดานสิ่งแวดลอม ในระดับ 2 – 3 คือ สามารถ

เปนน้ําอุปโภค/บริโภค ไดไมนอยกวารอยละ 80 ของแหลงน้ําเปาหมาย 

5 • ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 100 และ 

• มีคุณภาพน้ําที่ผานมาตรฐานตามประกาศดานสิ่งแวดลอม ในระดับ 2 – 3 คือ สามารถ

เปนน้ําอุปโภค/บริโภค ไดรอยละ 100 ของแหลงน้ําเปาหมาย  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  3  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสํ า เ ร็ จของจํ านวนพื้ นที่

เป าหมายที่ ได รับการบ ริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

1 เฉลี่ย 3.00 3.0000 3.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักพัฒนาแหลงน้ํา, สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา และสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 1 - 10 ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ

และฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่เปาหมาย เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และมีความรวดเร็วในการดําเนินการ 

- ในสวนของการดําเนินการ  กรมทรัพยากรน้ํา ไดสํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ในการดําเนินการกอสราง พรอมทั้งออกแบบและประมาณราคาคากอสราง  มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนบริเวณที่จะทําการกอสราง เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและรวมมือในการดําเนินการกอสราง

ดูแลรักษาและใชประโยชนจากโครงการ  จัดจางหาผูรับจางและจัดทําสัญญาจาง  ใหผูรับจางเสนอแผนปฏิบัติงาน

กอสราง ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาใหความเห็นชอบ ยึดถือเปนแผนในการดําเนินการกอสรางของผูรับจาง  

และผูรับจางดําเนินการกอสรางตามแผนปฏิบัติงานกอสราง และเจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง รายงานผลการปฏิบัติงาน

กอสรางของผูรับจางใหคณะกรรมการตรวจการจางและผูวาจางทราบทุกสัปดาห 

- เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ํา ไมไดตั้งคําของบประมาณสําหรับการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ํา จึงไมสามารถทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของแหลงน้ําตามโครงการพัฒนา ปรับปรุง 

อนุรักษและฟนฟูไดทุกโครงการ  ดังนั้น สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จึงทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา  

โดยวิธีการสุม ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (จํานวนไมนอยกวา 94 ตัวอยาง) 

- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดแตงตั้งและประชุมคณะทํางาน รวมถึงไดประสานติดตอผูนําทองถิ่น  

กอนเริ่มดําเนินโครงการ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผูใหญบาน, อปท. ใหความสําคัญและสนับสนุนโครงการ 

- ประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญและสนับสนุนโครงการ   

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  4  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- บุคลากรผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย แตตองดําเนินโครงการงบปกติ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ทําใหการดําเนินโครงการ

งบปกติ มีความลาชาอยูบาง  โดยในป 2553  กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับงบประมาณปกติ จํานวน 1,771 โครงการ 

และจากโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล จํานวน 2,945 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 4,716 โครงการ เพิ่มขึ้นจากป 2552 ถึง 4,016 โครงการ  โดยผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน 2553 

กรมทรัพยากรน้ํา สามารถดําเนินโครงการ (งบปกติ + งบไทยเขมแข็ง) ไดแลวเสร็จ  จํานวน 2,957 แหง  คิดเปน

รอยละ 62.70 ของเปาหมายรวมทั้งสิ้น  ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําจําเปนตองเรงดําเนินการโครงการไทยเขมแข็ง  

ตามนโยบายรัฐบาล ทําใหการกอสรางแหลงน้ําตามงบปกติไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตกรมทรัพยากรน้ํา

สามารถบริหารจัดการใหโครงการทั้งหมดดําเนินการไดแลวเสร็จตามสัญญาการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดไว 

- โครงการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา บางโครงการเปนโครงการขนาดใหญ (งบผูกพัน) 

ทําใหมีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานมากขึ้น 

- โครงการบางโครงการมีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

- โครงการบางโครงการอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณไมสงบ และหาผูรับจางยาก 

- คาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา (ตอ 1 ตัวอยาง) มีราคาคอนขางสูง (5,500 บาท  

ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายในการเดินทางไปเก็บตัวอยางน้ําและคาขนสงตัวอยางน้ําสงหองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา) 

ขณะที่สวนราชการไมไดตั้งคําของบประมาณสําหรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดังกลาวไว 

- พื้นที่บางแหงหาน้ํายาก จําเปนตองใชระยะเวลาและงบประมาณดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

- พื้นที่บางแหงเมื่อเจาะบอน้ําบาดาลแลว ไมสามารถนําน้ําไปอุปโภคบริโภคไดเนื่องจากน้ํามีความเค็ม 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ํา 

2. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานโครงการหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน / เอกสารการจัดประชุมคณะทํางานฯ / แบบรายงานตางๆ 

4. หนังสือส่ังการและหนังสือการประสานงานตางๆ / รายงานความกาวหนาโครงการฯ 

5. เอกสารอื่นๆ และภาพถายกิจกรรม 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  5  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3  : ระดับความสําเร็จของการแจงเตือนประชาชนในพื้นที่ เ ส่ียงภัยอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อบรรเทาพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

ทรัพยากรน้ําในแผนดิน 

 3) รองปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

โทรศัพท : 0 2278 8542 / 0 2278 8553 โทรศัพท :  0 2271 6116 / 0 2621 9502 

คําอธิบาย : 
 การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศและกระบวนการพัฒนาที่ละเลยตอการรักษาสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอชีวิต

และความเปนอยูของประชาชนในรูปของพิบัติภัยตางๆ  เพื่อชวยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน 

จําเปนตองมีระบบเตือนภัยที่เปนไปตามหลักวิชาการ และมีการเตือนภัยที่ถูกตองแมนยํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนดให “การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน” เปนยุทธศาสตรของกระทรวง โดยมีเปาประสงค

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย มีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยจัดใหมี

มาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

 พิบัติภัยทางธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้ําฝน ดินถลม และน้ําปาไหลหลาก 

♦ ดานน้ําฝน (โดยความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา) 

 การปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานน้ําฝน (Early Warning) หมายถึง การออกประกาศ

แจงเตือนการเกิดอุทกภัยตามหลักวิชาการในพื้นที่เส่ียงภัยที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม 

(Early Warning System) โดยผูรู / ผูดูแลสถานีฯ จะตรวจสอบขอมูลและปริมาณน้ําฝน ณ สถานีสนามตรวจวัด

ปริมาณน้ําฝนโดยอัตโนมัติ และ 

1) แจงเครือขายและผูนําชุมชนใหประชาชนที่จะไดรับอันตราย เฝาระวังและคอยติดตามเหตุการณ 

เมื่อปริมาณน้ําฝน ณ สถานีฯ ตรวจวัดได 55% ของปริมาณน้ําฝนวิกฤติ และเครื่องเตือนภัย  

สงสัญญาณสีเขียว 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  6  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 

2) แจงเครือขายและผูนําชุมชนใหประชาชนที่จะไดรับอันตราย เก็บขาวของ เตรียมอพยพ  

และคอยติดตามเหตุการณอยางใกลชิด เมื่อปริมาณน้ําฝน ณ สถานีฯ ตรวจวัดได 65% ของ

ปริมาณน้ําฝนวิกฤติ และเครื่องเตือนภัยสงสัญญาณสีเหลือง หรือ 

3) แจงเครือขายและผูนําชุมชนตัดสินใจสั่งใหประชาชนที่จะไดรับอันตราย อพยพออกจากพื้นที่  

ไปยังจุดที่ปลอดภัย เมื่อปริมาณน้ําฝน ณ สถานีฯ ตรวจวัดได 80% ของปริมาณน้ําฝนวิกฤติ  

และเครื่องเตือนภัยสงสัญญาณสีแดง 

 ขณะเดียวกันจะแจงศูนยปองกันวิกฤติน้ํา เพื่อรายงานผูบริหารตามลําดับขั้น แตหากขอมูลไมถูกตอง 

จะแจงสวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา เพื่อดําเนินการแกไข ตอไป 

 ขอมูลปริมาณน้ําฝนถูกตอง หมายถึง มีฝนตกจริงและขอมูลปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ และแบบธรรมดา 

มีความสอดคลองกัน 

 ขอมูลปริมาณน้ําฝนไมถูกตอง หมายถึง ฝนตกไมหนักหรือฝนไมตก แตมีคาปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ

เกิดขึ้นถึงจุดวิกฤติ 

 การเตรียมความพรอมของการเตือนเฝาระวังภัยดานน้ําฝน 
 ผูดูแลสถานี ตรวจสอบเครื่องมือทุกเชา โดยการ 

o ตรวจสอบสภาพภายในตูเครื่องมือวาอยูในสภาพเรียบรอยหรือไม หากสภาพไมเรียบรอย  

ใหแจงเจาหนาที่สวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้าํ ทีด่แูลรับผิดชอบ 

ทราบเพื่อดําเนินการแกไข 

o อานคาปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ แลวจดบันทึกลงในสมุดประจําสถานี 
o อานคาปริมาณน้ําฝนจากเครื่องมือวัดน้ําฝนแบบธรรมดา แลวจดบันทึกลงในสมุดประจําสถานี 

o กรณีเครื่องทํางานไมปกติ ใหแจงเจาหนาที่สวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  

และหรือ สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ที่ดูแลรับผิดชอบ ทราบ  

เพื่อดําเนินการแกไข 

 สวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 ตรวจสอบและดูแลสถานีเตือนภัยในพื้นที่

รับผิดชอบแตละสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ดังนี้ 

o ตรวจสอบการทํางานของสถานี เดือนละครั้ง เชน เครื่องมือตรวจวัดน้ําฝน ระบบสัญญาณ 

เสียงและแสง ระบบประมวลผลในสนาม เปนตน 

o ดําเนินการแกไขระบบการทํางานของสถานี เมื่อไดรับการแจงจากผูรู หรือพบส่ิงผิดปกติ 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  7  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 

 สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
o ตรวจสอบการทํางานของสถานี ในภาพรวมของทั้งประเทศ 
o ประสานงานระหวางผูดูแลสถานี สวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10  

ในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีสถานีเตือนภัย 
 เครือขายการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ ดานดินถลม และน้ําปาไหลหลาก (โดยความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี) 

 การแจงเตือนภัยเฝาระวังดานดินถลม หมายถึง การออกประกาศแจงเตือนใหเฝาระวังภัยดินถลม 

ตามหลักวิชาการในพื้นที่เส่ียงภัย เมื่อมีการประเมินผลโอกาสที่จะเกิดเหตุการณดินถลม จากการประมวลผลขอมูล 

ดังตอไปนี้   1) ขอมูลภาพถายดาวเทียม   2) ขอมูลภาพเรดารตรวจอากาศ   3) ขอมูลพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม  

4) ขอมูลปริมาณฝนสะสม   5) ขอมูลจากการสอบถามเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกําหนดรายละเอียด

ของน้ําหนักคะแนนของระดับขอมูลตางๆ ไวตามตารางการแสดงคาคะแนนการใหน้ําหนักขอมูลในแตละระดับ  

โดยจะแจงการเตือนใหเฝาระวังภัย ประมวลผลขอมูลดังกลาวขางตนแลวมีผลรวมของคาคะแนน มากกวา 40 

 

 

ประสานขอมูล/เตอืนภัย 

กระทรวง ทส. 

อทน. 

สถานการณเสี่ยง

ภัย ศปว. 

สวพ. 

สวนอุทกวิทยา 

อบต. 
กํานัน 
ผญบ. 

รายงาน รายงาน รายงาน

ผูดูแล

สถานี 

ประสานขอมูล/เตอืนภัย 
รายงาน รายงาน 

ประชาชน 
ผูไดรับ

ผลกระทบ 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  8  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 
 การนําผลการเตือนภัยที่ถูกตองไปใชประโยชน หมายถึง การคํานึงถึงประโยชนที่ไดภายหลังจาก  

การเตือนภัยที่ออกไปสูหนวยงานรับแจงตางๆ คือ  1) เครือขายเฝาระวังภัยดินถลม  2) ส่ือมวลชน  3) ผูบริหารของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  4) ผูวาราชการจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยติดตาม

รับรายงานเหตุการณ หรือผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือมีการนําขอมูลไปใช หรือประกาศขาว 

 จํานวนครั้งที่เกิดเหตุและมีการแจงเตือนเฝาระวังดานดินถลม หมายถึง จํานวนครั้งที่เกิดเหตุ

ดินถลมจริงที่มีการประกาศแจงเตือนลวงหนาไดทันตอเหตุการณ เทียบกับจํานวนครั้งที่เกิดเหตุดินถลมทั้งหมด  

ในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เส่ียงภัยที่ไดดําเนินการจัดทําระบบเฝาระวังภัยแลว 

 การแสดงคาคะแนนการใหน้ําหนักขอมูลในแตละระดับ มีดังนี้ 
ขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม 

ขอมูลภาพเรดาร

ตรวจอากาศ 

ขอมูลพื้นที ่

ที่มีโอกาสเกิดดินถลม 
ขอมูลปริมาณฝนสะสม 

ขอมูลสอบถามเจาหนาที่

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• เมฆหมอกหนา
ปกคลุมทั่ว

บริเวณ และมี

แนวโนมมากขึ้น 

= 10 

• เมฆหมอกหนา
ปกคลุมเฉพาะ

บริเวณ = 8 

• เมฆหมอก
กระจายตัว = 6 

 

•  สีแดง   =  10 

•  สีเหลือง  =  8 

•  สีเขียว   =  6 

 

• พื้นที่สีแดง >50%     

และเคยมีประวัติการเกิด

ดินถลมในพื้นที่ = 10 

• พื้นที่สีแดง <50%     

และเคยมีประวัติการเกิด

ดินถลมในพื้นที่ = 8 

• พื้นที่สีแดง >50%        

ไมเคยมีประวัติการเกิด

ดินถลมในพื้นที่ = 6 

• พื้นที่สีแดง <50%         

ไมเคยมีประวัติการเกิด

ดินถลมในพื้นที่ = 4 

• ฝนตก >50 มม. และตก

ติดตอกัน 3 วัน  = 10 

• ฝนตก >50 มม. และตก

ติดตอกัน 2 วัน  = 8 

• ฝนตก 35-50 มม. และตก

ติดตอกัน 3 วัน  = 6 

• ฝนตก <35 มม. และตก

ติดตอกัน 3 วัน  = 4 

• เร่ิมพบเกิดน้ําปาไหล
หลากหรือดินถลมแลว

บางจุด = 10 

• น้ําในหวยเปลี่ยนเปนสีดิน  

= 8 

• ฝนตกหนักน้ําเริ่มทวมขัง 
= 6 

•  ฝนตกปรอยๆ = 4 

ออกประกาศเตือนเมื่อผลรวมของคาคะแนนสูงกวา 40 

 

 

เปาหมาย 

เครือขายเฝาระวังภัยดินถลม สื่อมวลชน ผูบริหาร ผูวาราชการจังหวัด 

 
 แผนการปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานดินถลมเพื่อแสดงความพรอมของการเตือนภัย
เฝาระวังดานดินถลม 
 ระบบการเตือนเฝาระวังเปนกระบวนการดําเนินงานแบบมีสวนรวม อาจแบงไดเปน 2 สวน คือ 

หนวยงานสวนกลาง และหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย ดังนี้ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  9  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 

 หนวยงานสวนกลาง มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการดังนี้ 
1) วิเคราะหขอมูลทางธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ที่ตั้งชุมชน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด

และจัดลําดับพื้นที่เส่ียงภัยดินถลมของประเทศ และเผยแพรสูสาธารณะชน 

2) ใหความรูแกประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เส่ียงภัย ในการเฝาระวังภัยฯ และวิธีการ

บรรเทาความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเมื่อเกิดเหตุการณเกิดขึ้น และจัดตั้งอาสาสมัคร  

เฝาระวังภัยดินถลม โดยกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย 

3) พัฒนาประสิทธิภาพของศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ที่กรมทรัพยากรธรณี เพื่อเฝาระวังและ

ประเมินสถานการณการเกิดดินถลม โดยประมวลผลขอมูลจาก ขอมูลภาพถายดาวเทียม 

ขอมูลภาพเรดารตรวจอากาศ ขอมูลพื้นที่เส่ียงภัยฯ ขอมูลปริมาณฝนสะสม และประสานขอมูล

จากอาสาสมัครฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

4) เมื่อพบวาสถานการณ อยูในระดับเส่ียงฯ จะออกประกาศแจงเตือนภัย ตามชองทางตางๆ ไดแก 

โทรทัศน หนังสือ และสงขอความ (SMS) ใหแกผูบริหารของสวนราชการ รวมทั้งหัวหนาหนวยงาน

ในทองที่ที่เกี่ยวของ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และองคการปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่นั้น 

5) ประสานกับอาสาสมัครอาสาสมัครเครือขายเฝาระวังดินถลมที่ไดจัดตั้งและซักซอมแผนอพยพ  

หนีภัยไว ทางโทรศัพท วิทยุ หรือส่ือตางๆ เพื่อติดตามสถานการณและใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

จนกวาเหตุการณสงบ 

6) ทบทวน ซักซอม และประเมินประสิทธิภาพของอาสาสมัครเครือขาย ตรวจอุปกรณวัดน้ําฝน  

และเปลี่ยนสมุดบันทึกน้ําฝนใหกับเครือขายฯ ที่ไดจัดตั้งมาแลวเกิน 1 ป 

 หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย ไดรับทราบองคความรู และวิธีการบรรเทา 

ลดผลกระทบเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยดินถลม และมีระบบการเฝาระวังจากอาสมัครเครือขายฯ โดยดําเนินการดังนี้ 

1) ติดตามปริมาณน้ําฝน  และแจงประสานศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี  

และขอคําแนะนํา 

2) ดําเนินการตามแผนฯ ที่กรมทรัพยากรธรณีซักซอมไว 

3) ไดรับการทบทวน ซักซอมประเมินประสิทธิภาพของเครือขายฯ พื้นที่เปนระยะๆ 

4) สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อทราบประกาศเตือนฯ จะดําเนินตามภารกิจแลวแตกรณี 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  10  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 
 อุปกรณที่ใช 

 หนวยงานสวนกลาง 
1) แผนที่แสดงพื้นที่เส่ียงภัยที่มีโอกาสเกิดดินถลมโดยนํามาวิเคราะหรวมกับ ขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม ขอมูลภาพเรดารตรวจอากาศ ขอมูลปริมาณฝนสะสม ขอมูลสอบถามเจาหนาที่  

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) ระบบการสงขอความ (SMS) ในการแจงเตือนภัย 

3) ระบบคอมพิวเตอร สําหรับการประมวลผลขอมูลตาม ขอ 1) และการสงขอความตาม ขอ 2) 

4) ระบบโทรศัพท สําหรับการประสานจากสวนกลางกับหนวยงานในพื้นที่ และสื่อสาธารณะ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย 

1) อุปกรณวัดปริมาณน้ําฝนในทุกเครือขาย 

2) สมุดบันทึกปริมาณน้ําฝน 

3) เครื่องมือส่ือสาร เชน โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน โทรสาร 

 บคุลากร 
 หนวยงานสวนกลาง 

1) เจาหนาที่ของกรมทรัพยากรธรณีที่มีความชํานาญ/เชี่ยวชาญในการแปลความหมายขอมูล 

ประจําศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เปนผูแจงเตือนและติดตามสถานการณ 

2) เจาหนาที่ของกรมทรัพยากรธรณีที่มีความชํานาญในการสํารวจพื้นที่ ใหการฝกอบรมความรู  

การติดตามเฝาระวัง และวางแผนการอพยพจากภัยดินถลม 

 หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย 

1) ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยที่ไดรับการอบรมเปนอาสาสมัครเฝาระวังภัยดินถลม จะมีการทบทวน 

ซักซอมประเมินประสิทธิภาพเปนระยะๆ 

2) หนวยงานที่เกี่ยวของในทองที่ที่มีหนาที่ดําเนินการ เชน จังหวัด อําเภอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ทําหนาที่ประสานกับประชาชนเมื่อมีสถานการณเส่ียงภัยเมื่อไดรับแจงขาว หรือชวยเหลือ

ประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณดินถลม 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  11  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการแจงเตือนประชาชนในพื้นที่ เ ส่ียงภัย  

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาพิบัติภัยทางธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

♦ ดานน้ําฝน 
 กรมทรัพยากรน้ําสามารถดําเนินการตามแผนการปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานน้ําฝน  
ไดรอยละ 100 โดยประกาศแจงเตือนลวงหนาไดทันตอเหตุการณ เปนผลสําเร็จรอยละ 100 เมื่อเทียบกับจํานวน
ครั้งที่เกิดเหตุทั้งหมดในพื้นที่เส่ียงภัยที่ไดดําเนินการจัดทําระบบเฝาระวังแจงเตือนภัยแลว และมีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังไดสํารวจความพึงพอใจของพื้นที่ที่มีการแจงเตือนภัย โดยครอบคลุมถึง
กลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจากการเตือนภัยดานน้ําทวม โดยมีผลสํารวจความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 85 

♦ ดานดินถลม และน้ําปาไหลหลาก 
 กรมทรัพยากรธรณี ออกประกาศแจงเตือน จํานวน 22 ฉบับ (ฉบับท่ี19/2552 – 17/2553)  
และเกิดเหตุการณในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งเครือขายฯ 22 คร้ัง 

 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนครั้งที่มีการประกาศแจงเตือนลวงหนาไดทันตอเหตุการณน้ําฝน น้ําปาไหลหลาก และดินถลม    x   100 

จํานวนครั้งที่เกิดเหตุพิบัติภัยทางธรรมชาติทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่เส่ียงภัยที่ไดดําเนินการจัดทําระบบเฝาระวังภัยแลว 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  12  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

โดยความสําเร็จของการแจงเตือนประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

พิจารณาจาก 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการตามแผนการปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานน้ําฝน และดานดินถลม  

น้ําปาไหลหลาก ไดรอยละ 80 

2 ดําเนินการตามแผนการปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานน้ําฝน และดานดินถลม  

น้ําปาไหลหลาก ไดรอยละ 90 

3 ดําเนินการตามแผนการปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานน้ําฝน และดานดินถลม  

น้ําปาไหลหลาก ไดรอยละ 100 

4 • ดําเนินการตามแผนการปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานน้ําฝน และดานดินถลม 

น้ําปาไหลหลาก ไดรอยละ 100 และ 

• จํานวนครั้งที่มีการประกาศแจงเตือนลวงหนาไดทันตอเหตุการณน้ําทวม ดินถลม  

น้ําปาไหลหลาก ไดสําเร็จรอยละ 90 เมื่อเทียบกับจํานวนครั้งที่เกิดเหตุทั้งหมดในพื้นที่

เส่ียงภัยที่ไดดําเนินการจัดทําระบบเฝาระวังแจงเตือนภัยแลว 

5 • ดําเนินการตามแผนการปองกันและแจงเตือนภัยเฝาระวังดานน้ําฝน และดานดินถลม 

น้ําปาไหลหลาก ไดรอยละ 100 และ 

• จํานวนครั้งที่มีการประกาศแจงเตือนลวงหนาไดทันตอเหตุการณน้ําทวม ดินถลม  

น้ําปาไหลหลาก ไดสําเร็จรอยละ 100 เมื่อเทียบกับจํานวนครั้งที่เกิดเหตุทั้งหมดในพื้นที่

เส่ียงภัยที่ไดดําเนินการจัดทําระบบเฝาระวังแจงเตือนภัยแลว 

• มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานความสําเร็จของการแจงเตือนประชาชนในพื้นที่

เส่ียงภัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาพิบัติภัยทางธรรมชาติ รวมถึงตองมีการสรุปผล  

ที่แสดงใหเห็นวาการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ เ ส่ียงภัยที่ได

ดําเนินการจัดทําระบบเฝาระวังเตือนภัยแลว 

• รวมทั้ง ใหมีการสํารวจความพึงพอใจของพื้นที่ที่มีการแจงเตือนภัย โดยครอบคลุมถึง

กลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจากการเตือนภัยดานน้ําทวม ดินถลม น้ําปาไหลหลาก  

ในปฯ 2553 โดยมีผลสํารวจความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  13  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการแจงเตือนประชาชน

ในพื้นที่ เ ส่ียงภัยอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อบรรเทาพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

2 เฉลี่ย 5.00 5.0000 10.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ตรวจสอบการทํางานและการสื่อสารของ

สถานีเตือนภัยจากสวนกลาง หากสถานีใดไมสามารถสงขอมูลเขาสูสวนกลางได จะแจงใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค

ที่รับผิดชอบ เขาไปดําเนินการแกไข และเตรียมความพรอมในเรื่องผูรูหรือแทนผูรูประจําสถานี ตรวจสอบหมายเลข

โทรศัพทที่สามารถติดตอได 

- กรมทรัพยากรธรณี โดยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม ไดติดตาม เฝาระวัง และประกาศแจงเตือน

ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ขอมูลและผลการดําเนินงานมีพรอม 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- งบประมาณในการดําเนินการ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  14  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง : 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม  โครงการจัดทํา

ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 

ประจําป 2553 

2. รายงานผลการเตือนภัย พรอมเอกสารหลักฐานการเกิดเหตุการณ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินความสําเร็จของการเตือนภัย และรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 

4. แผนบริหารความสําเร็จตัวชี้วัด 12 เดือน 

5. ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ 19/2552 – 17/2553 

6. รายงานการแจงเตือนและเหตุการณที่สอดคลอง 

7. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ป 53 ระดับความสําเร็จของการแจงเตือนประชาชน

ในพื้นที่เส่ียงภัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาภัยธรรมชาติ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

8. บันทึกรายงานสรุปเหตุการณน้ําปาไหลหลากและดินถลมรอบ 6 เดือน 

9. บันทึกรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 

10. รายงานสถานการณแจงเตือน และ ผลการปฏิบัติงาน 

11. รายงานสถานการณ เหตุการณ 
12. รายงานผลการปฏิบัติงานศูนยเฝาระวัง 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  15 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของระดับความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง (SP2) กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) ปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 2) รองปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

ทรัพยากรน้ําในแผนดิน 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

โทรศัพท : 0 2278 8542 / 0 2278 8553 โทรศัพท :  0 2271 6116 

คําอธิบาย : 
 จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ทั่วโลกประสบในปจจุบัน ทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เกิดปญหาการเลิก

จางแรงงาน และอื่นๆ อีกมากมาย  รัฐบาลตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีนโยบายดําเนินโครงการภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อชวยใหเกิดการลงทุนและการจางงานภายในประเทศ รวมท้ังสรางความมั่นใจ

ใหแกภาคเอกชนใหเขามารวมลงทุนกับรัฐบาล และกอใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจายไป  

ในภูมิภาคและทองถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะตอไป รวมทั้ง

สงผลใหการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งยังจะชวยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศในระยะยาว 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับงบประมาณในการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง (SP2) ในแผนปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานดานเศรษฐกิจฯ และแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ  

5 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 8,090.3128 ลานบาท เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   

และเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ตลอดจนสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพ

ทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดของโครงการที่ตองดําเนินการดังนี้ 

1) โครงการอนุรักษและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา จํานวน 1,757 โครงการ 

2) การติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย–ดินถลมในพื้นที่ลาดชัน

และพื้นที่ราบเชิงเขา จํานวน 134 สถานี ครอบคลุม 352 หมูบาน 

3) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา (งบประมาณผูกพัน ป 2553 – 2555) จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย 

- โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองตีนดอย จังหวัดตาก 

- โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองแขมหลวง จังหวัดลําปาง 

- โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองบึงกิว (บึงจิ๋ว) จังหวัดรอยเอ็ด 

- โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําอางเก็บน้ําทุงกระเต็น จังหวัดบุรีรัมย 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  16 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 

4) การปรับปรุงสิ่งกอสรางดานแหลงน้ําเพื่อถายโอน จํานวน 598 โครงการ 

5) โครงการอนุรักษและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 26 โครงการ 

6) โครงการพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 125 โครงการ 

 ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขคือ กรมทรัพยากรน้ํา ขอปรับลด/แกไขเกณฑการใหคะแนน หรือยกเลิกตัวชี้วัด  

บางตัวชี้วัด หากมีสาเหตุเนื่องมาจาก 

1. เปนโครงการกอสรางที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลา 1 ป 

2. เกิดเหตุการณกอการรายรุนแรง จนไมสามารถดําเนินการจัดหาน้ําสะอาดในพื้นที่ได หรือไมมีผูรับจาง

ดําเนินการโครงการดังกลาว  ทําใหการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําไมประสบผลสําเร็จ อันเปนปจจัยภายนอก   

ที่ไมอาจควบคุมได 

 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ํา สามารถดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) กรมทรัพยากรน้ํา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดของโครงการตางๆ ที่ดําเนินการเปนดังนี้ 

1) โครงการอนุรักษและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา : มีการปรับแผนเพิ่มขึ้น 636 โครงการ รวม 2,393 โครงการ  

ดําเนินการแลวเสร็จ 1,727 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.17 

2) การติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย–ดินถลมในพื้นที่ลาดชัน

และพื้นที่ราบเชิงเขา : ติดตั้งสถานีเตือนภัยครบ 134 สถานี ครอบคุลมหมูบานเปาหมาย 366 หมูบาน 

3) โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา* (งบประมาณผูกพัน ป 2553 - 2555) : ดําเนินการไดระดับ 5 ดังนี้ 

- อนุมัติขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคางานกอสราง (TOR) แลว 

- จัดหาผูรับจางโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส และไดผูรับจางแลว 

- เสนอไดเสนอกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งกระทรวงไดอนุมัติแลว 

- เสนอสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบและจัดสรรเงินงบประมาณแลว 

- ลงนามในสัญญาแลว 

4) การปรับปรุงสิ่งกอสรางดานแหลงน้ําเพื่อถายโอน : มีการปรับแผนลดลง 201 โครงการ คงเหลือ 397 โครงการ  

ดําเนินการแลวเสร็จ 286 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.04 

5) โครงการอนุรักษและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต : ดําเนินการแลวเสร็จ 15 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 57.69 

6) โครงการพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต : ดําเนินการแลวเสร็จ 40 โครงการ  

คิดเปนรอยละ 32.00 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  17 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ 
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ 

  โครงการ 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

แผนปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานดานเศรษฐกิจฯ 

โครงการ11 0.25 60 70 80 90 100 SM11 (W11 x SM11) 

โครงการ12 0.25 60 70 80 90 100 SM12 (W12 x SM12) 

โครงการ*13 0.25 1 2 3 4 5 SM13 (W13 x SM13) 

โครงการ14 0.25 60 70 80 90 100 SM14 (W14 x SM14) 

แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต 

โครงการ21 0.125 60 70 80 90 100 SM2 (W21 x SM21) 

โครงการ22 0.125 60 70 80 90 100 SM2 (W22 x SM22) 

 ∑ Wi = 1.25  ∑ (Wi x SMi) 

โดยที่ ... โครงการ11 หมายถึง โครงการอนุรักษและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา 1,757 โครงการ 

   (ปรับแผนเพิ่มขึ้น 636 โครงการ  รวม 2,393 โครงการ) 

 โครงการ12  หมายถึง การติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เส่ียง 

   อุทกภัย–ดินถลมในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 134 สถานี 

   ครอบคลุม 352 หมูบาน 

 โครงการ13  หมายถึง โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา* 4 โครงการ 

   (งบประมาณผูกพัน ป 2553 - 2555) 

 โครงการ14  หมายถึง ปรับปรุงส่ิงกอสรางดานแหลงน้ําเพื่อถายโอน 598 โครงการ 

   (ปรับแผนลดลง 201 โครงการ  คงเหลือ 397 โครงการ) 

 โครงการ21  หมายถึง โครงการอนุรักษและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต 

   26 โครงการ 

 โครงการ22  หมายถึง โครงการพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

   125 โครงการ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  18 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 
 สําหรับโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา* (งบประมาณผูกพัน ป 2553 – 2555) จํานวน 4 โครงการ เนื่องจาก

เปนโครงการกอสรางที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลา 1 ป จึงกําหนดเกณฑการใหคะแนน

เปนระดับความสําเร็จตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 TOR ไดรับการอนุมัติ 

2 จัดหาผูรับจางโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส และไดผูรับจาง 

3 กระทรวงอนุมัติ 

4 สํานักงบประมาณใหความเห็นชอบและไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ 

5 ลงนามในสัญญา  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ร อยละ เฉลี่ ยถ ว งน้ํ าหนั กของ ระดั บ

ความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) 

กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 

1.25 เฉลี่ย 3.0842 3.0842 3.8552 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการของกรมทรัพยากรน้ําภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง 2555 โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําเปนประธาน และมีคณะอนุกรรมการตางๆ จํานวน 5 คณะ  

ทําหนาที่อํานวยการ ประสาน ติดตาม และแกปญหาการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) 

กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย สํานักบริหารกลาง, สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา, 

สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา, สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10  

ไดเรงดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  19 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- เปนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล เพื่อชวยใหเกิดการลงทุนและการจางงานภายในประเทศ 

รวมทั้งสรางความมั่นใจใหแกภาคเอกชนใหเขามารวมลงทุนกับรัฐบาล และกอใหเกิดการดําเนินกิจกรรม  

ทางเศรษฐกิจที่กระจายไปในภูมิภาคและทองถิ่นทั่วประเทศ 

- ผูบริหารกรมทรัพยากรน้ําใหความสําคัญ และติดตามผลการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง (SP2) กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อยางสม่ําเสมอ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- กรมทรัพยากรน้ํา ตองดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 (งบปกติ) และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  ขณะที่อัตรากําลังของเจาหนาที่ที่มีจํานวนเทาเดิม ทําใหผลการดําเนินงานมีความลาชาอยูบาง 

- เนื่องจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา* (งบประมาณผูกพัน ป 2553 – 2555) เปนโครงการ  

ขนาดใหญ ที่ใชงบประมาณเกินกวา 100 ลานบาท ทําใหมีกระบวนงานที่ตองนําเสนอผานหลายขั้นตอน 

- ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ มักประสบปญหาเรื่องการทิ้งดินซึ่งมีปริมาณเปนจํานวนมาก  

ทําใหตองหาสถานที่รองรับการทิ้งดินที่เกิดจาการขุดลอกเปนจํานวนมาก 

- โครงการหลายโครงการอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณไมสงบ และหาผูรับจางยาก (5 จังหวัด

ชายแดนใต) 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน / แบบรายงานตางๆ 

2. หนังสือส่ังการและหนังสือการประสานงานตางๆ 

3. เอกสารอื่นๆ และภาพถายกิจกรรม 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  20 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  : ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวม  

ของกลุมเปาหมาย 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี  ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6122 โทรศัพท :  0 2271 6116 / 0 2299 3901 

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย 

หมายถึง ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ลุมน้ํา /  

แองน้ําบาดาล ในรูปแบบของการรวมกลุมจัดตั้งเปนกลุมผูใชน้ํา และคัดเลือกคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา  

เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ําผิวดิน/น้ําบาดาล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจ ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหกับคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําดังกลาว เพื่อใหเกิดความตระหนัก

ในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการ  อนุรักษ พัฒนา  ดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา  หรือส่ิงกอสราง

ใหมีคุณภาพดี และสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน จากแผนงาน / โครงการงบลงทุนดานการจัดหาและพัฒนา

แหลงน้ํา ที่กรมทรัพยากรน้ําหรือกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดําเนินการตามภารกิจในการเพิ่มแหลงน้ําตนทุนใหกับ

ประชาชน ในพื้นที่ลุมน้ํา / แองน้ําบาดาล ไดแก โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ฝายเสริมระบบนิเวศ ปรับปรุง

ซอมแซมฝายน้ําลน กอสรางอางเก็บน้ํา และโครงการจัดหาน้ําสะอาดใหโรงเรียน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน ไดดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ  

โดยการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

• กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดประชุมประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียพื้นที่โครงการแหลงน้ําเปาหมาย  

และดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําไดจํานวน 15 กลุม โดยกลุมผูใชน้ําไดคัดเลือกคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา  

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําเปาหมาย 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพและใหความรูแกคณะกรรมการฯ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

โดยคณะกรรมการฯ ผานการประเมินผลรอยละ 100  รวมถึงมีการรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูใชน้ําในพื้นที่

โครงการแหลงน้ําเปาหมายไดครบถวนรอยละ 100  โดยกลุมผูใชน้ําไดมีสวนรวมในการจัดทําขอกําหนดกติกา  

การบริหารจัดการแหลงน้ํา และมีความพึงพอใจในการมีสวนรวมจัดตั้งคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําและขอกําหนด

กติกาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 85 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  21 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอ) : 

• กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการจัดหาน้ําสะอาด  

ใหกับหมูบานภัยแลงทั่วประเทศและโครงการจัดการน้ําดื่มสะอาดใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ  ประชุมคณะทํางานฯ 

รอบท่ี 1  และดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวน 12 แหง ในพื้นที่ 27 แองน้ําบาดาล 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 โดยที่ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย 

พิจารณาจาก 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่โครงการแหลงน้ําเปาหมาย จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา  

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําเปาหมายที่มีแผนงาน/โครงการงบลงทุนดานจัดหา

และพัฒนาแหลงน้ํา โดยใหมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําจํานวนไมนอยกวา 10 แหง ในพื้นที่ 25 ลุมน้ําหลัก / 

27 แองน้ําบาดาล และดําเนินการจัดประชุมกลุมผูใชน้ําเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

และจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําเปาหมาย 

2 คณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการแหลงน้ําเปาหมาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

และมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยผานการประเมินผล จํานวน

ไมนอยกวารอยละ 90 

3 คณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการแหลงน้ําเปาหมาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และ 

มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยผานการประเมินผล รอยละ 100 

4 ดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูใชน้ํา ในพื้นที่โครงการแหลงน้ําเปาหมาย  

ไดครบถวน รอยละ 100 และมีสวนรวมในการจัดทําขอกําหนดกติกาการบริหารจัดการแหลงน้ํา 

5 กลุมผูใชน้ํามีความพึงพอใจในการมีสวนรวมจัดตั้งคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําและขอกําหนด

กติกาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 85  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  22 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยการมี

สวนรวมของกลุมเปาหมาย 

4 ระดับ 5 5.0000 20.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับเงินงบประมาณในการดําเนินงานบริหารจัดการองคกรลุมน้ํา 25 ลุมน้ําหลัก  

โดยสํานักสงเสริมและประสานมวลชน และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 มีแผนดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

ในแหลงน้ําเปาหมาย เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีประสิทธิภาพ เปนธรรม และยั่งยืน โดยไดดําเนินการ

จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา จํานวน 15 กลุม ประกอบดวย 

1) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําแมยุย (ลุมน้ําปงตอนบน) 

2) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยตนยาง (ลุมน้ําปงตอนบน) 

3) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําคลองไคร (ลุมน้ําปงตอนลาง) 

4) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําแมปุย (ลุมน้ําปงตอนลาง) 

5) กลุมผูใชน้ําหวยบังอี่ (ลุมน้ําโขงสวนที่ 3) 

6) กลุมผูใชน้ําหวยคอ (ลุมน้ําโขงสวนที่ 3) 

7) กลุมผูใชน้ําหวยหมากไหล (ลุมน้ํามูลตอนลาง) 

8) กลุมผูใชน้ําหนองเหยี่ยว (ลุมน้ํามูลตอนลาง) 

9) กลุมผูใชน้ําฝายน้ําลนลําสีเสียด (ลุมน้ําแมกลอง) 

10) กลุมผูใชน้ําฝายน้ําลนลําภาชี (ลุมน้ําแมกลอง) 

11) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ํามรสวบ (ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันตก ประจวบคีรีขันธ) 

12) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําเสารหา (ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันตก ประจวบคีรีขันธ) 

13) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําบานหนองไกเถื่อน (ลุมน้ําเพชรบุรี) 

14) กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําเสารหา (ลุมน้ําเพชรบุรี) 

15) กลุมผูใชน้ําแหลงน้ําบานนอกดอน (ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก นครศรีธรรมราช) 

- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําไดจํานวน 12 กลุม ในพื้นที่ 27 แองน้ําบาดาล 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  23 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ใหความสําคัญและใหการสนับสนุน 

- ผูบริหาร บุคลากร ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยผลักดันใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- ตองใชเวลาในการสํารวจพื้นที่แหลงน้ําเปาหมาย ทําใหการดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํามีความลาชา 

- ในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําบาดาลนั้น จําเปนตองดําเนินโครงการที่เกี่ยวของแลวเสร็จกอน จึงจะสามารถ

ชี้แจงรายละเอียดและความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ การอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหสามารถใชประโยชนสูงสุดได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 กรมทรัพยากรน้ํา 

2. สรุปผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ํา 

3. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ

และโครงการจัดการน้ําดื่มสะอาดใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ 

4. เอกสารหลักฐานการจัดประชุมคณะทํางานฯ 

5. เอกสารหลักฐานการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 

6. เอกสารหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูใชน้ํา ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ในพื้นที่

โครงการแหลงน้ําเปาหมาย 

7. เอกสารหลักฐานความพึงพอใจในการมีสวนรวมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําและขอกําหนดกติกาการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

8. เอกสารหลักฐานการวัดความรูความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยผานการประเมินผล 

ไมนอยกวารอยละ 100 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  24 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  : ระดับความสําเร็จของจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการแกไขปญหาน้ําแลง – น้ําทวม 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : รองปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

ทรัพยากรน้ําในแผนดิน 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

โทรศัพท : 0 2278 8552 โทรศัพท :  0 2271 6116 / 0 2299 3901 

คําอธิบาย : 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสวา “น้ําคือชีวิต”  ซึ่งรัฐบาลไดนอมนํามาเปนนโยบาย  

ในการบริหารประเทศ โดยใหเห็นความสําคัญกับการจัดการเรื่อง “น้ํา” และกําหนดเปนวาระแหงชาติ โดยเนน

ความสําคัญในการอนุรักษ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดการลุมน้ํา

แบบบูรณาการ และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา  โดยมีเปาหมายดังนี้ 

1. แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ทุกหมูบานตองมีระบบประปา  สวนนิคมอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว  

พื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญและพื้นที่เกษตรเปาหมาย ตองมีน้ําเพียงพอกับความตองการ 

2. แกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัย ทุกพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ตองมีระบบปองกันน้ําทวม 

และมีระบบเตือนภัยในพื้นที่เส่ียงภัย 

3. แกไขปญหาน้ําเสีย แมน้ํา คู คลอง และพื้นที่ชุมน้ํา จะตองมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 

4. บริหารจัดการ ตองจัดใหมีการพัฒนาองคกร กฎหมาย ระบบฐานขอมูล รวมทั้งเครื่องมือและกลไก  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  เพื่อใหสังคมมีน้ํากิน น้ําใช อยางเพียงพอ เปนธรรม มีความยั่งยืน และสามารถ

พัฒนาไปสูสังคมการพึ่งพาตนเอง  รวมทั้งมีความสมานฉันทในการใชน้ํารวมกันระหวางลุมน้ํา  โดยเปดโอกาสให

ทุกภาคสวนมีสวนรวมและมีบทบาทในการอนุรักษ การใชประโยชน และการบริหารจัดการ 

 กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตระหนักถึง

ความสําคัญดังกลาว   ดังนั้น  ในปงบประมาณ  พ .ศ .  2553  กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  

โดยกรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อปองกันและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําที่เส่ือมโทรม

และมีสภาพวิกฤติใหคงสภาพนิเวศปาใหอุดมสมบูรณ จนสามารถทําหนาที่เปนแหลงตนน้ําที่ใหผลผลิตทรัพยากรน้ําได

ทั้งปริมาณและคุณภาพในชวงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงสิ่งกอสรางและแหลงน้ําเดิม ใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ํา ในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 1,771 แหง  

ขณะที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีโครงการจัดหาน้ําสะอาดใหแกหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ จํานวน 673 แหง  

โดยดําเนินการในพื้นที่หมูบานที่ ไมมีประปาและไมมีแหลงน้ําผิวดิน  โดยทําการสํารวจทางธรณีฟสิกส  

ขั้นรายละเอียด เจาะบอบาดาลเพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในหมูบาน ตอไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  25 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน ดําเนินการแกไขปญหาน้ําแลง – น้ําทวม ใหแกชุมชนเปาหมาย โดย 

• กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟู  แหลงน้ําในพื้นที่เปาหมายแลวเสร็จ 

จํานวน 889 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.20 ของเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป 2553  โดยในจํานวนนี้ 

สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จเร็วกวาที่กําหนด 15 วัน จํานวน 698 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.41 และมีผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมาย อยูที่รอยละ 78.30 

• กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินโครงการจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ  

โดยเจาะบอน้ําบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแลวเสร็จ จํานวน 673 แหง (รอยละ 100)  และไดมีการติดตาม

ประเมินผลโครงการ และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 โดยที่ความสําเร็จของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการแกไขปญหาน้ําแลง – น้ําทวม พิจารณาจาก 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 80 

2 ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 90 

3 ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 100 

4 ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 100 โดยแตละ

โครงการที่ดําเนินการตามแผน จะตองเสร็จเร็วกวาที่กําหนด 15 วัน 

5 • ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ไดรอยละ 100  

โดยแตละโครงการที่ดําเนินการตามแผน จะตองเสร็จเร็วกวาที่กําหนด 15 วัน รวมถึง 

• สํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมาย  โดยผลการสํารวจความพึงพอใจ  

ไมนอยกวารอยละ 85  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  26 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสํา เร็จของจํานวนชุมชน

เปาหมายที่ไดรับการแกไขปญหาน้ําแลง – 

น้ําทวม 

4 เฉลี่ย 3.00 3.0000 12.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักพัฒนาแหลงน้ํา, สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา และสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 1 - 10 ไดสํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการกอสรางแหลงน้ํา  

พรอมทั้งออกแบบและประมาณราคาคา รวมถึงจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะกอสราง 

เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และรวมมือในการดําเนินการกอสราง ดูแลบํารุงรักษา และใชประโยชน  

จากโครงการ 

- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดแตงตั้งและประชุมคณะทํางาน รวมถึงไดประสานติดตอผูนําทองถิ่น  

กอนเริ่มดําเนินโครงการ  โดยไดรวมรวมขอมูลหมูบานที่อยูในพื้นที่หาน้ํายากและไมมีระบบประปา คัดเลือก

หมูบานที่มีศักยภาพดานน้ําบาดาลทั้งปริมาณและคุณภาพน้ํา เปนหมูบานแลงซ้ําซาก ไมมีแหลงน้ําผิวดิน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถจัดหาแหลงน้ําได และมีความประสงคใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการให  

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดสํารวจทางธรณีฟสิกสขั้นรายละเอียด เจาะบอน้ําบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

แตงตั้งคณะทํางาน จัดซื้อเครื่องสูบแบบจุมใตน้ําพรอมอุปกรณ เจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล พรอมติดตั้งแผนปาย 

สูบทดสอบปริมาณน้ํา วิเคราะหคุณภาพน้ํา วิเคราะหชั้นดิน-ชั้นหิน รวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการ  

และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตามตัวชี้วัด 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผูใหญบาน, อปท. ใหความสําคัญและสนับสนุนโครงการ 

- ประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญและสนับสนุนโครงการ   

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  27 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- ตองดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพิ่ม ขณะที่อัตรากําลังของเจาหนาที่  

มีจํานวนเทาเดิม ทําใหการดําเนินโครงการตางๆ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 (งบปกติ) มีความลาชาอยูบาง 

- โครงการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา บางโครงการเปนโครงการขนาดใหญ (งบผูกพัน) 

ทําใหมีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานมากขึ้น 

- โครงการบางโครงการมีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

- โครงการบางโครงการอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณไมสงบ และหาผูรับจางยาก 

- พื้นที่บางแหงหาน้ํายาก เมื่อดําเนินการเจาะแลวไมพบชั้นน้ํา จําเปนตองใชระยะเวลาและงบประมาณ

ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

- พื้นที่บางแหงไมมีศักยภาพน้ําบาดาลที่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาใชกับระบบประปาได โดยเมื่อเจาะบอ

น้ําบาดาลแลว ไมสามารถนําน้ําไปอุปโภคบริโภคได เนื่องจากพบปญหาคุณภาพน้ํากรอยหรือเค็ม 

- ในบางทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงผูนํา ทําใหการดําเนินงานของกรมฯ ไมสอดคลองกับนโยบาย  

ผูนําคนใหม ทําใหเกิดปญหาในการสงมอบบอนํ้าบาดาลใหกับ อปท. 

- ชวงเวลาที่ตองดําเนินการเจาะ ในบางพื้นที่มีฝนตกหนัก ทําใหไมสามารถเขาดําเนินการได สงผลให

การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนฯ ที่กําหนด 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. หนังสือส่ังการและหนังสือการประสานงานตางๆ 

2. เอกสารหลักฐานการติดตอประสานงานกับผูนําทองถิ่นฯ 

3. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานโครงการหมูบานภัยแลงทั่วประเทศฯ 

4. เอกสารหลักฐานการจัดประชุมคณะทํางานฯ เชน เอกสารการประชุม รูปถาย สรุปการประชุม เปนตน 

5. เอกสารหลักฐานรายงานความกาวหนาโครงการฯ 

6. เอกสารหลักฐานการสํารวจความพึงพอใจ 

7. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน / แบบรายงานตางๆ / เอกสารอื่นๆ และภายถายกิจกรรม 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  28 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  : ระดับความสําเร็จของพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัย ไดรับการแจงเตือนภัยและไมไดรับ

อันตรายถึงชีวิต 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : รองปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

ทรัพยากรน้ําในแผนดิน 

ผูจัดเก็บขอมลู : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

โทรศัพท : 0 2278 8552 โทรศัพท :  0 2271 6116 

คําอธิบาย : 
 ปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก  

สาเหตุเกิดจากการขาดการเฝาระวังเพื่อการเตือนภัยที่เปนระบบ โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา  

ที่มีการตัดไมทําลายปาในพื้นที่ตนน้ํา เมื่อเกิดฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก และการพังทลายของหนาดิน

อยางฉับพลัน ดังนั้น เพื่อปองกันบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จําเปนตองมีเครือขายเตือนภัย (Early Warning) 

สําหรับการเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน โดยกรมทรัพยากรน้ํา มีแผนงาน

ติดตั้งระบบแจงเตือนภัยน้ําทวม – ดินถลม ในพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม – ดินถลม ครอบคลุมประมาณ 190 หมูบาน 

 พื้นที่เปาหมายที่มีศักยภาพในการเตือนภัย หมายถึง พื้นที่เส่ียงภัยที่มีการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ํา 

และ/หรือ เครื่องวัดปริมาณฝน และอุปกรณการเตือนภัยน้ําทวม – ดินถลม แลวเสร็จใชงานได พรอมทั้งฝกอบรมผูรู

และประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ใหสามารถเตือนภัยได 

 การฝกอบรมประชาชน หมายถึง การถายทอดความรูกับประชาชนเปาหมาย (ผูรู อาสาสมัคร และผูนําหมูบาน) 

ในพื้นที่โครงการฯ เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย – ดินถลม วัตถุประสงคของโครงการฯ และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ

จากโครงการฯ  พรอมทั้งความรูเกี่ยวกับเครื่องมือสําหรับตรวจวัดขอมูลปริมาณน้ําฝน การทํางานของระบบเตือนภัย 

เมื่อเกิดการเตือนภัยใน 3 ระดับ (เขียว/เหลือง/แดง) 

 ความสําเร็จของการฝกอบรมประชาชนเปาหมายใหสามารถดําเนินการเตือนภัยในพื้นที่เปาหมายได 

พิจารณาจากผลการประเมินผูเขารับการอบรม หลังจากไดรับการอบรมเรียบรอยแลว เนื่องจากในการดําเนิน

โครงการฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในดานการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา

ของโครงการฯ มีการใหความรู การดูแลระบบใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ฐานขอมูลเตือนภัย หมายถึง เกณฑการเตือนภัยในแตละพื้นที่ และขอมูลปริมาณน้ําฝนในการเตือนภัย 

 ผลสําเร็จของการมีระบบฐานขอมูลการเตือนภัยของพื้นที่เปาหมาย จะพิจารณาจากการมีการจัดเก็บ

ขอมูลสําหรับการเตือนภัย (ขอมูลปริมาณน้ําฝน / และหรือ ระดับน้ํา / และหรือ อุณหภูมิ / และหรือ ความชื้นในดิน 

และเกณฑการเตือนภัย) ในลักษณะใกลเวลาปจจุบัน  ซึ่งขอมูลจะถูกสงผานระบบ GPRS และจัดเก็บลงสูระบบ

ฐานขอมูลเตือนภัย จากนั้นจะนําไปประมวลผลเพื่อนําเสนอและใชประโยชนในการเฝาระวังและเตือนภัย ตอไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  29 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน โดยกรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัย

ครอบคลุมหมูบานเปาหมายแลวเสร็จรอยละ 100  พรอมทั้งไดฝกอบรมประชาชนใหมีความรูความเขาใจในโครงการ 

และมีสวนรวมในการเฝาระวัง-เตือนภัย  และไดจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการเฝาระวังและเตือนภัย โดยใชเกณฑ

การเตือนภัยที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหไว 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 โดยที่ความสําเร็จของพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัย ไดรับการแจงเตือนภัยและไมไดรับอันตรายถึงชีวิต 

พิจารณาจาก 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยครอบคลุมหมูบานเปาหมาย ไดรอยละ 80 

2 ดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยครอบคลุมหมูบานเปาหมาย ไดรอยละ 90 

3 ดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยครอบคลุมหมูบานเปาหมาย ไดรอยละ 100 

4 • ดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยครอบคลุมหมูบานเปาหมาย ไดรอยละ 100 และ 

• ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยมีระบบเตือนภัยตามหลักวิชาการ รวมถึงรอยละ 80 ของผูเขารับ

การฝกอบรมผานการฝกอบรม และสามารถปฏิบัติจริงได 

5 • ดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยครอบคลุมหมูบานเปาหมาย ไดรอยละ 100 และ 

• ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยมีระบบเตือนภัยตามหลักวิชาการ รวมถึงรอยละ 90 ของผูเขารับ

การฝกอบรมผานการฝกอบรม และสามารถปฏิบัติจริงได และ 

• มีระบบฐานขอมูลการเตือนภัยของพื้นที่เปาหมาย และมีความพรอมของระบบเตือนภัย 

รอยละ 95  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  30 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของพื้นที่ที่มีการติดตั้ง

ระบบเตือนภัย ได รับการแจงเตือนภัย  

และไมไดรับอันตรายถึงชีวิต 

2 ระดับ 5 5.0000 10.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการศึกษา  

และทบทวนพื้นที่เส่ียงภัย ออกแบบที่ตั้งสถานี ระบบส่ือสาร คุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณที่จะติดตั้ง 

พรอมทําประชาสัมพันธโครงการฯ โดยไดศึกษา สํารวจ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนาน้ําทวม – 

ดินถลม ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัยจํานวนมากกวา 190 หมูบานแลวเสร็จ พรอมทั้งไดฝกอบรม

ประชาชนใหมีความรูความเขาใจในโครงการและมีสวนรวมในการเฝาระวัง-เตือนภัย และไดจัดทําฐานขอมูล  

เพื่อใชในการเฝาระวังและเตือนภัย โดยใชเกณฑการเตือนภัยที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหไว 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- เปนหนึ่งในยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและกลไกการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- สถานีเตือนภัยฯ ตั้งอยูบนที่สูง ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา และมีระยะทางไกลจากสํานักงานมาก  

การเดินทางเขาไปตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณมีความยากลําบาก  อีกทั้งยานพาหนะมีสภาพเกามาก ส้ินเปลือง

น้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซม และไมมีความปลอดภัย 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน  31 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง : 

1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากที่ปรึกษา 

2. รายงานความกาวหนาฉบับที่ 3 

3. รายงานการฝกการมีสวนรวมของผู รูและประชาชนโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา  

(Early Warning) สําหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปงบประมาณ 2553 

4. รายงานสถานการณน้ําฝนของสถานีเตือนภัยที่ติดตั้งในปงบประมาณ 2553 ผาน Website จํานวน 

70 สถานี ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัยจํานวนมากกวา 190 หมูบาน 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  32  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1  : ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ที่ไดนําไปสู  

การปฏิบัติจริง (ลุมน้ํานํารอง บางปะกง และทาจีน) 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรน้ํา 

 2) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา

ภาค 6 

 3) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา

ภาค 7 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6122 โทรศัพท : 0 2271 6136 / 0 3721 3638 ตอ 101 /          

0 3237 0405 ตอ 100 

คําอธิบาย : 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550  กรมทรัพยากรน้ํา 

ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  ไดเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช,) 

แตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ํา จํานวน 25 คณะ ตั้งแตป พ.ศ. 2552  โดยมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานบริหาร

จัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ และสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรลุมน้ํา 

 ในการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการนั้น  กรมทรัพยากรน้ําไดกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

ความสําเร็จที่นําไปสูการปฏิบัติจริง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551  โดยดําเนินการในลุมน้ํานํารอง บางปะกง – 

ปราจีนบุรี และทาจีน และปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดําเนินการในลุมน้ํานํารองบางปะกง – ปราจีนบุรี ทาจีน และ

ทะเลสาบสงขลา 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อใหการดําเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 

มีความตอเนื่องและตอบสนองนโยบายกรมทรัพยากรน้ําโดยมีผลลัพธที่ดีขึ้น ในลุมน้ํานํารอง บางปะกงและทาจีน  

โดยมีกรอบแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

1. การกําหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการลุมน้ําประจําป 2553 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติ 

3. การติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลลัพธการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 

4. การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการดําเนินงานสําหรับปตอไป 
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กรมทรัพยากรน้ํา  33  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. กรมทรัพยากรน้ํา ไดวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

และจัดประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา เพื่อทบทวนกรอบแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา  

ป 2552 – 2554 

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติ ประกอบไปดวย 

1) โครงการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา : สํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ 

ที่มีความเหมาะสมในการกอสรางแหลงน้ํา พรอมท้ังออกแบบและประมาณราคาคากอสราง 

โดยไดจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะกอสราง เพื่อใหประชาชน

มีความรูความเขาใจ และรวมมือในการดําเนินการกอสราง ดูแลบํารุงรักษา และใชประโยชน

จากโครงการ ซึ่งผลการดําเนินการฯ สามารถดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟู

แหลงน้ําไดแลวเสร็จ จํานวน 22 โครงการ จากเปาหมาย 55 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.00 

2) โครงการเสริมสรางขีดความสามารถและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา : 

จัดประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานตางๆ รวมถึง  

การประชุมคณะอนุกรรมการลุมน้ําสาขา กิจกรรมดานการบริหารจัดการองคกรลุมน้ํา  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 

กิจกรรมดานการพัฒนาเครื่องมือกลไก การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรน้ํา ทบทวนและจัดทําแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําสาขา (เวทีชาวบาน) กิจกรรมดานการเผยแพรและสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งผลการดําเนินการฯ สามารถดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

บริหารจัดการลุมน้ําไดแลวเสร็จครบถวน คิดเปนรอยละ 100.00 

3. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 

ของลุมน้ํานํารอง บางปะกง และทาจีน และรายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธฯ 

4. มีการจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ  

เพื่อการดําเนินงานสําหรับปตอไป 
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กรมทรัพยากรน้ํา  34  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 โดยที่ความสําเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ที่ไดนําไปสูการปฏิบัติจริง  

(ลุมน้ํานํารอง บางปะกง และทาจีน) พิจารณาจาก 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 80 ของแผนปฏิบัติการประจําปฯ 2553 

2 ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 90 ของแผนปฏิบัติการประจําปฯ 2553 

3 ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 100 ของแผนปฏิบัตกิารประจําปฯ 2553 

4 • ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 100 ของแผนปฏิบัติการประจําปฯ 2553 

• มีการประเมินผลลัพธการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการของลุมน้ํานํารอง 

บางปะกง และทาจีน โดยผลลัพธตองดีกวาผลงานที่ทําไดในปฯ 2552 

5 • ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 100 ของแผนปฏิบัติการประจําปฯ 2553 

• มีการประเมินผลลัพธการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการของลุมน้ํานํารอง 

บางปะกง และทาจีน โดยผลลัพธตองดีกวาผลงานที่ทําไดในปฯ 2552 

• มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ  

ของลุมน้ํานํารอง บางปะกง และทาจีน และรายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธฯ 

• พรอมทั้งมีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ  

เพื่อการดําเนินงานสําหรับปตอไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

และพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ที่ได

นําไปสูการปฏิบัติจ ริง  ( ลุมน้ํ านํารอง  

บางปะกง และทาจีน) 

3 เฉลี่ย 3.00 3.0000 9.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา  35  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

- กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา เพื่อทบทวนกรอบแผนยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการและพัฒนาลุมน้ํา ป 2552 – 2554 

- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 และภาค 7 ไดสํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ในการกอสรางแหลงน้ํา พรอมทั้งออกแบบและประมาณราคาคากอสราง โดยไดประชุมรับฟงความคิดเห็น  

ของประชาชนในพื้นที่ที่จะกอสราง เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และรวมมือในการดําเนินการกอสราง 

ดูแลบํารุงรักษา และใชประโยชนจากโครงการ 

- กรมทรัพยากรน้ํา กําหนดใหผูรับจางเสนอแผนปฏิบัติงานกอสรางใหคณะกรรมการตรวจการจาง

พิจารณาใหความเห็นชอบ ยึดถือเปนแผนในการดําเนินการกอสรางของผูรับจาง และผูรับจางดําเนินการกอสราง

ตามแผนปฏิบัติงานกอสราง โดยเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางจะรายงานผลการปฏิบัติงานกอสรางของผูรับจาง 

ใหคณะกรรมการตรวจการจางผูวาจางทราบทุกสัปดาห 

- สํานักสงเสริมและประสานมวลชน รวมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 และภาค 7 ดําเนินโครงการ

เสริมสรางขีดความสามารถและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยดําเนินกิจกรรมดานการบริหาร

จัดการองคกรลุมน้ํา  กิจกรรมดานการพัฒนาเครื่องมือกลไก การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

และกิจกรรมดานการเผยแพรและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

- สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา ดําเนินการประเมินผลลัพธการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา

แบบบูรณาการของลุมน้ํานํารอง บางปะกง และทาจีน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ และรายงาน

สรุปผลการประเมินผลลัพธฯ พรอมทั้งจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา  

แบบบูรณาการเพื่อการดําเนินงานสําหรับปตอไป 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- กรมทรัพยากรน้ํา มีกําหนดระยะเวลา/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

- มีหนวยปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดแก สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 และ 7 ทําใหสามารถประสาน สงเสริม 

และสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรลุมน้ําและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 

ทําหนาที่ประมวลผล สรุปในภาพรวมการบูรณาการเปนระบบลุมน้ํากับหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- กรมทรัพยากรน้ํา ไดประสานขอขอมูลและสรุปแผน/ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ  

กับหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- การมีสวนรวมของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของและองคกรลุมน้ํา 

ตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับลุมน้ํา 
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กรมทรัพยากรน้ํา  36  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพิ่ม ขณะที่อัตรากําลังของเจาหนาที่มีเทาเดิม ทําใหการดําเนินโครงการ  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (งบปกติ) มีความลาชาอยูบาง  

แตจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. รายงานการวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา การบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 

3. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน / แบบรายงานตางๆ 

4. หนังสือส่ังการและหนังสือการประสานงานตางๆ 

5. เอกสารอื่นๆ และภายถายกิจกรรม 
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กรมทรัพยากรน้ํา  37  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2  : ระดับความสําเร็จของจํานวนแหลงน้ําเปาหมายที่ ได รับการพัฒนา  อนุ รักษ  ฟนฟู  

และประชาชนสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมายได 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

ผูจัดเก็บขอมลู : ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6133 โทรศัพท : 0 2271 6161 

คําอธิบาย : 
 แหลงน้ําเปาหมาย  หมายถึง  แหลงน้ําในโครงการพัฒนา  ปรับปรุง  อนุ รักษและฟนฟูแหลงน้ํา  

ซึ่งมีการเก็บกักน้ําและระบบกระจายน้ําเขาสูพื้นที่รับประโยชน  โดยไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามแผนฯ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 8 โครงการ 

 ครัวเรือนเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมาย หมายถึง จํานวนครัวเรือนที่อยูในพื้นที่  

ที่มีระบบกระจายน้ําเขาถึง และไดใชประโยชนจากแหลงน้ํานั้นเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร เปนตน  

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักพัฒนาแหลงน้ํา จะดําเนินการสํารวจ ติดตาม ตรวจสอบการใชประโยชนของประชาชน

จากแหลงน้ําเปาหมายนั้น  โดยกําหนดกลุมเปาหมายรวม 600 ครัวเรือน 

 ประชาชนที่ใชประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมาย หมายถึง ประชาชนใน 600 ครัวเรือน ที่อยูในพื้นที่  

ที่มีระบบกระจายน้ําเขาถึง และไดใชประโยชนจากแหลงน้ํานั้นเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร เปนตน  

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักพัฒนาแหลงน้ํา จะดําเนินการสํารวจ ติดตาม ตรวจสอบการใชประโยชนจากแหลงน้ํา

เปาหมายนั้น และจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอกรมทรัพยากรน้ํา 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ํา ซึ่งมีการเก็บกักน้ําและระบบกระจายน้ํา  

เขาสูพื้นที่ รับประโยชน เพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมายไดแลวเสร็จตามแผนฯ  

รอยละ 100  และไดสํารวจ ตรวจสอบการใชประโยชนของประชาชนจากแหลงน้ําเปาหมายแลวเสร็จตามแผนฯ 

จํานวน 600 ครัวเรือน ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจจากการใชประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมาย รอยละ 85 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  38  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 โดยที่ความสําเร็จของการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําเปาหมาย และประชาชนสามารถใชประโยชน  

จากแหลงน้ําเปาหมายได พิจารณาจาก 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 จํานวนแหลงน้ําเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ดําเนินการไดตามแผนฯ รอยละ 80 

2 จํานวนแหลงน้ําเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ดําเนินการไดตามแผนฯ รอยละ 90 

3 จํานวนแหลงน้ําเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ดําเนินการไดตามแผนฯ รอยละ 100 

4 จํานวนแหลงน้ําเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ดําเนินการไดตามแผนฯ รอยละ 100 

และมีจํานวนครัวเรือนเปาหมายไดรับประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมาย รอยละ 80  พรอมทั้ง  

มีผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนจากการใชประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมายได  

โดยผลสํารวจอยูในชวงรอยละ 75 ถึง 80 

5 จํานวนแหลงน้ําเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ดําเนินการไดตามแผนฯ รอยละ 100 

และมีจํานวนครัวเรือนเปาหมายไดรับประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมาย รอยละ 90  พรอมทั้ง  

มีผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนจากการใชประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมายได  

โดยผลสํารวจอยูในชวงรอยละ 80.1 ถึง 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของจํานวนแหลงน้ํา

เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู 

และประชาชนสามารถใชประโยชนจาก

แหลงน้ําเปาหมายได 

4 ระดับ 5 5.0000 20.0000 

 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  39  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

- สํานักพัฒนาแหลงน้ํา ไดประสานสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค เกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนา อนุรักษ 

ฟนฟูแหลงน้ําเปาหมาย ทุกสัปดาห เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ตลอดจนเรงรัด

การดําเนินงานในแตละโครงการ ใหเปนไปตามแผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- สํานักพัฒนาแหลงน้ํา ไดจัดทําแบบสํารวจตรวจสอบการใชประโยชนของประชาชนจากแหลงน้ํา

เปาหมาย และลงพื้นที่เก็บขอมูลตามแผนฯ ที่กําหนด 

- สํานักพัฒนาแหลงน้ํา ไดวิเคราะหและสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนจากการใช

ประโยชนจากแหลงน้ําเปาหมาย โดยมีผลสํารวจอยูที่รอยละ 85 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ขอมูลและเอกสารการรายงานจากสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค มีภารกิจเรงดวนในการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

(SP2) กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. รายงานประจําเดือนของสํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

2. ผลการดําเนินงานและรายงานโครงการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  40  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3  : ระดับความสําเร็จของการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล ในพื้นที่ลุมน้ํามูล

ตอนกลาง 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 

 2) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา

ภาค 5 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6133 โทรศัพท : 0 2271 6141 / 0 4492 0255 

คําอธิบาย : 
 จากปญหาอุทกภัย ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลําดับ สามารถบรรเทาความรุนแรงใหลดลงได  

โดยการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบทั่วประเทศ  การไดรับขอมูลปริมาณและคุณภาพที่ถูกตองและรวดเร็ว  

เพื่อวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจแกไขและบรรเทาปญหาวิกฤติน้ําที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

และมีประสิทธิภาพ เปนการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

 โครงการศึกษาสํารวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 

ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ มหาสารคาม และรอยเอ็ด มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ํามูล ทั้งดานน้ําทวม น้ําแลง และคุณภาพน้ํา ตลอดจนการเฝาระวัง 

พยากรณ และเตือนภัยในชวงวิกฤติน้ํา โดยการจัดทําระบบโทรมาตรในลุมน้ํามูลตอนกลางเพิ่มเติมจากระบบ  

โทรมาตรของลุมน้ํามูลตอนบนและมูลตอนลาง ที่ดําเนินการแลวเสร็จรวมเขาไวดวย เพื่อใชขอมูลจากระบบ  

โทรมาตรทั้งหมดมาพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับพื้นที่ลุมน้ํามูล เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ําเปนระบบ

ลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการติดตั้งสถานีสนามแบบถาวร จํานวน 8 แหง และปรับปรุงสถานีสนามเดิม 

จํานวน 2 แหง พรอมทั้งทําการปรับเทียบและพิสูจนแบบจําลอง และทดสอบการทํางานของระบบตรวจวัดสภาพน้ํา

แบบ Real Time ระบบเชื่อมโยงขอมูลจากสถานีสนาม ไปยังสถานีหลัก ที่ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา และสถานีรอง  

ซึ่งตั้งอยูที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5  นครราชสีมา และรายงานสถานการณน้ําในสภาพจริง ผานระบบ Internet 

ใหประชาชนและผูบริหารทราบ จัดทํารายงานเพื่อเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจใหผูบริหารแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เฝาระวัง/แจงเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ พรอมทั้งสํารวจความพึงพอใจเจาหนาที่ของหนวยงานภายในพื้นที่  

ที่ไดรับขอมูล ไดแก ผูวาราชการจังหวัด ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ มหาสารคาม และรอยเอ็ด โดยกลุมเปาหมาย

รอยละ 85 ของกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการตรวจวัดสภาพน้ํา และมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําสําหรับปตอไป 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 

โดยที่ความสําเร็จของติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง พิจารณาจาก 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 80 ของแผนปฏิบัติงานที่กําหนดในปฯ 2553 

2 ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานที่กําหนดในปฯ 2553 

3 ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ รอยละ 100 ของแผนปฏิบัตงิานที่กําหนดในปฯ 2553 

4 • มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล  

ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 

• รายงานสรุปผลสถานการณ ปญหาวิกฤติน้ําที่เกิดขึ้น / ผลจากการแกไข และบรรเทา

ปญหาวิกฤติน้ําที่เกิดขึ้น  พรอมท้ัง 

• ขอมูลการบริหารจัดการน้ําเปนระบบลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนขอมูลชวย  

ในการตัดสินใจใหผูบริหารแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเฝาระวัง / แจงเตือน

ประชาชนในพื้นที่ทราบ  
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กรมทรัพยากรน้ํา  42  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 
ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

5 • มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล  

ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 

• รายงานสรุปผลสถานการณ ปญหาวิกฤติน้ําที่เกิดขึ้น / ผลจากการแกไข และบรรเทา

ปญหาวิกฤติน้ําที่เกิดขึ้น  พรอมท้ัง 

• ขอมูลการบริหารจัดการน้ําเปนระบบลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนขอมูลชวย  

ในการตัดสินใจใหผูบริหารแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเฝาระวัง / แจงเตือน

ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

• สํารวจความพึงพอใจเจาหนาที่ของหนวยงานในพื้นที่ที่ไดรับขอมูล ไดแก ผูวาราชการจงัหวดั 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ลุมน้ํา

มูลตอนกลาง ประกอบดวยจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ มหาสารคาม และรอยเอ็ด  

โดยรอยละ 85 ของกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการตรวจวัดสภาพน้ํา

แบบ Real Time  การรายงานผลการตรวจวัดและการพยากรณสภาพน้ํา รวมถึง 

• มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําสําหรับปตอไป โดยมีการนํา  

ผลการสํารวจความพึงพอใจมาเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ  

และในแผนฯ ควรครอบคลุมการบริหารจัดการ การใหขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา  

ซึ่งขอมูลควรมีความถูกตอง รวดเร็ว เพื่อผูใชขอมูลสามารถใชขอมูลในการวิเคราะห 

ตัดสินใจ แกไขและบรรเทาปญหาวิกฤติน้ําไดทันตอเหตุการณ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการติดตั้งระบบ

ตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล ใน

พื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 

3 ระดับ 5 5.0000 15.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา ไดดําเนินการวาจางบริษัทที่ปรึกษาในการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ํา 

อัตโนมัติทางไกล ในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 
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กรมทรัพยากรน้ํา  43  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- คณะกรรมการตรวจการจาง ไดมีการประชุมติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

- การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อประสานขอขอมูล/เชื่อมโยงขอมูล มีความลาชา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- ควรมีการประชาสัมพันธโครงการฯ ใหราษฎรและหนวยงานในพื้นที่ไดรับทราบ เพื่อไดเฝาระวัง  

และเตือนภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางน้ํา 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. สัญญาจางที่ปรึกษาเลขที่ ทส 0601/500/2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

2. ขอมูลจากรายงานผลการศึกษาโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล ในพื้นที่ลุมน้ํา

มูลตอนกลาง 

3. สถานีสนามแบบถาวร จํานวน 8 แหง และปรับปรุงสถานีสนามเดิม จํานวน 2 แหง  กอสรางสถานีรอง 

ติดตั้งอุปกรณในสถานีหลักและสถานีรอง  พรอมทั้งทําการปรับเทียบและพิสูจนแบบจําลอง  ทดสอบการทํางาน

ของระบบตรวจวัดสภาพน้ําแบบ Real Time ระบบเชื่อมโยงขอมูลจากสถานีสนาม ไปยังสถานีหลัก และสถานีรอง 

4. เอกสารการตรวจรับงานโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล ในพื้นที่ลุมน้ํามูล

ตอนกลาง งวดที่ 2, 4, 6, 8, 10 

5. ขอมูลจากการเผยแพรผานระบบ Internet ( http://mekhala.dwr.go.th/homepage.asp ) เพื่อเตรียม

ความพรอมรับสถานการณน้ําพื้นที่โครงการฯ แบบ Real Time โดยระบุสถานะของสถานีวัดน้ําในสถานะปกติ  

เฝาระวังและเตือนภัย พรอมทั้งสรุปสถานการณน้ําทวม น้ําแลง และคุณภาพที่สถานีวัดน้ําดังกลาว 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการศึกษาสํารวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล 

และจัดตั้งศูนยขอมูลภูมิภาคในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนกลาง 

7. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา 
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กรมทรัพยากรน้ํา  44  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

 4) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา 

 2) ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา 

 3) ผูอํานวยการสาํนักบริหารจัดการน้ํา 

 4) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

 5) ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอทุกวิทยา 

 6) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานมวลชน 

 7) ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและฟนฟแูหลงน้ํา 

 8) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 1 – 10 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /             

0 02271 6133 / 0 2271 6122 

โทรศัพท : 0 2271 6131 / 0 2271 6136 / 0 2271 6171 / 

0 2271 6161 / 0 2271 6188 / 0 2271 6177 / 

0 2271 6151 

คําอธิบาย : 

• วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําได  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553” 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กรมทรัพยากรน้ํามีผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ ประกอบดวย 

♦ ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1.1 จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1) การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นของกรมทรัพยากรน้ํา 

3) การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

4) การสํารวจสภาพการใชงานของถังเก็บนํ้าขนาดเล็ก เพื่อสงมอบทรัพยสินใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

5) การจัดทําแผนพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคระดับตําบล 

1.2 จํานวนบุคลากร ประชาชน องคกรลุมน้ํา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขาย 

ไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  (12,000 คน) 
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กรมทรัพยากรน้ํา  45  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 

♦ ผลผลิตที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ํา 

2.1 จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ และฟนฟู  (1,771 แหง) 

♦ ผลผลิตที่ 3 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณและเตือนภัยดานน้ํา 

3.1 จํานวนหมูบานที่มีระบบฐานขอมูลเตือนภัยทางน้ํา ที่ใหบริการแกประชาชน  (190 หมูบาน) 

 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

♦ ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1.1 กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1) การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา : ไดจัดทําแผนดําเนินการและแผนงบประมาณ  และจัดสรร

งบประมาณตามกรอบงบประมาณใหหนวยงานไปดําเนินการวิจัย มีการทบทวนกรอบ

โครงการวิจัยใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัย 

รวมถึงสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยใหผูบังคับบัญชาทราบ 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ของกรมทรัพยากรน้ํา : ไดจัดทําขอกําหนดและขอบขายของงาน (TOR) และรางองคประกอบ  

ของคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการตรวจการจาง เสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ  ดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ ตามสัญญาเลขที่ ทส 0601/63/2553  

เร่ิมสัญญา 11 สิงหาคม 2553 ส้ินสุดสัญญา 22 เมษายน 2554 (ระยะเวลาดําเนินงาน 255 วัน) 

ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ โดยที่ปรึกษาฯ ไดสงมอบรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) 

และคณะกรรมการตรวจการจางไดประชุมพิจารณาตรวจรับงานและใหความเห็นชอบแลว 

3) การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา : ไดวิเคราะหระบบสารสนเทศปจจุบัน  จัดทําแผน 

การจัดการและบํารุงรักษาระบบฯ  ปรับตั้งคาหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในการบริหารจัดการ

หรือบํารุงรักษาระบบเครือขาย  จัดทําคูมือและจัดฝกอบรมผูใชงาน  รวมถึงมีรายงานผลการดําเนินงาน

บํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

4) การสํารวจสภาพการใชงานของถังเก็บน้ําขนาดเล็ก เพื่อสงมอบทรัพยสินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 ไดสํารวจสภาพการใชงานของถังเก็บน้ําขนาดเล็กแลวทั้งสิ้น 

13,222 แหง และจัดทําขอมูลสภาพการใชงานฯ สงใหสํานักบริหารจัดการน้ําแลว ผลการดําเนินงานฯ 

คิดเปนรอยละ 100.00 

5) การจัดทําแผนพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคระดับตําบล : ไดกําหนดแนวทางแกไขปญหา นําเสนอ

ประชาคมตําบล และจัดทําแผนพัฒนาฯ สงใหสํานักบริหารจัดการน้ําแลว ผลการดําเนินงานฯ  

คิดเปนรอยละ 100.00 
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กรมทรัพยากรน้ํา  46  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน (ตอ) : 

1.2 การพัฒนาบุคลากร ประชาชน องคกรลุมน้ํา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขาย  

ดานการบริหารจัดการ : ดําเนินการแลว 18,128 คน คิดเปนรอยละ 151.07  โดยกลุมเปาหมาย  

ผานเกณฑการประเมินเฉลี่ยรอยละ 86 

♦ ผลผลิตที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ํา 

2.1 การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ํา : ดําเนินการแลว 889 แหง คิดเปนรอยละ 50.20 

♦ ผลผลิตที่ 3 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณและเตือนภัยดานน้ํา 

3.1 การใหบริการประชาชนเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลเตือนภัยทางน้ํา : ไดดําเนินการศึกษา สํารวจ 

ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา น้ําทวม – ดินถลม ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

หมูบานเสี่ยงภัย จํานวน 201 หมูบาน ซึ่งสูงกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 105.79 
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กรมทรัพยากรน้ํา  47  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน (ตอ) : 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนดังนี้ 

ผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ํา ป 2553 เปาหมาย น้ําหนัก 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1.1 จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    

1) การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา 2 เร่ือง 0.50 ระดับ 5 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ของกรมทรัพยากรน้ํา 

1 เร่ือง 0.50 ระดับ 2 

3) การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 1 ระบบ 0.50 ระดับ 5 

4) การสํารวจสภาพการใชงานของถังเก็บนํ้าขนาดเล็ก  

เพื่อสงมอบทรัพยสินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

13,222 แหง 0.50 13,222 แหง 

(100.00%) 

5) การจัดทําแผนพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคระดับตําบล 72 ตําบล 0.50 72 ตําบล 

(100.00%) 

1.2 จํานวนบุคลากร ประชาชน องคกรลุมน้ํา ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และเครือขาย ไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

12,000 คน 1.00 18,128 คน 

(151.07%) 

ผลผลิตที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ํา 

2.1 จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟู 1,771 แหง 0.50 889 แหง 

(50.20%) 

ผลผลิตที่ 3 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณและเตือนภัยดานน้ํา 

3.1 จํ านวนหมู บ านที่ มี ร ะบบฐานขอมูล เตื อนภัยทางน้ํ า  

ที่ใหบริการแกประชาชน 

190 หมูบาน 1.00 201 หมูบาน 

(105.79%)  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลผลิต / กิจกรรม 

1 2 3 4 5 

ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1.1 จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      

1) การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา 1 2 3 4 5 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ของกรมทรัพยากรน้ํา 

1 2 3 4 5 

3) การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 1 2 3 4 5 

4) การสํารวจสภาพการใชงานของถังเก็บนํ้า

ขนาดเล็ก  เพื่อสงมอบทรัพยสินใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

80 85 90 95 100 

5) การจัดทํ าแผนพัฒนาน้ํ าอุป โภคบริ โภค  

ระดับตําบล 

80 85 90 95 100 

1.2 จํานวนบุคลากร ประชาชน องคกรลุมน้ํา ผูแทน

องคกรปกครองส วนทองถิ่ น  และ เครื อข าย  

ไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

80 85 90 95 100 

ผลผลิตที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ํา 

2.1 จํานวนแหลงน้ํ าที่ ได รับการพัฒนา  ปรับปรุง 

อนุรักษและฟนฟู 

80 85 90 95 100 

ผลผลิตที่ 3 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัยดานน้ํา 

3.1 จํานวนหมูบานที่มีระบบฐานขอมูลเตือนภัยทางน้ํา
ที่ใหบริการแกประชาชน 

80 85 90 95 100 
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กรมทรัพยากรน้ํา  49  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 
 โดยความสําเร็จของผลผลิตฯ จํานวน 3 กิจกรรม ตองวัดในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา 

ระดับคะแนน % ความสําเร็จ รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

1 80 จัดทําแผนดําเนินการและแผนงบประมาณ 

2 85 จัดสรรงบประมาณตามกรอบงบประมาณใหหนวยงานดําเนินการวิจัย 

3 90 ทบทวนกรอบโครงการวิจัยใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ 

4 95 ประชุม/สัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัย 

5 100 สรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยใหผูบังคับบัญชาทราบ 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ของกรมทรัพยากรน้ํา 

ระดับคะแนน % ความสําเร็จ รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

1 80 จัดทําขอกําหนดและขอบขายของงาน (TOR) และรางแตงตั้ง

คณะกรรมการหาผู รับจาง และคณะกรรมการตรวจการจางขอความ

เห็นชอบตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และดําเนินการหาผู รับจางตาม

ระเบียบพัสดุฯ 

2 85 กํากับ ดูแล การดําเนินงานของที่ปรึกษาฯ  ใหเปนไปตามกรอบแผนงาน 

และเนื้อหาในการจัดทํา 

• รายงานการเริ่มงาน ประกอบดวย วิธีการทํางาน แนวทาง 

วิธีการและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา และกรอบในการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอน ตั้งแตเร่ิมตนจนจบการศึกษา รวมท้ังแผนการดําเนินงาน  

แผนบุคลากร แผนการสงงาน และแผนการเบิกจาย   

• รายงานความกาวหนา ประกอบดวย รางแผนการประเมินผล  

ในภาพรวมทุกระดับ การประเมินผล การทบทวนและจัดทําราง

แบบสอบถามของ อปท.และของประชาชน ประเด็นการสํารวจ/

ประเมิน แผนปฏิบัติการการลงพื้นที่และรางหลักสูตร/เอกสาร  

การฝกอบรมความรูดานการประเมินผลใหแก เจาหนาที่  

กรมทรัพยากรน้ํา  
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กรมทรัพยากรน้ํา  50  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ของกรมทรัพยากรน้ํา (ตอ) 

ระดับคะแนน % ความสําเร็จ รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

3 90 กํากับ ดูแล การดําเนินงานของที่ปรึกษาฯ ใหเปนไปตามกรอบแผนงาน 

และเนื้อหาในการจัดทํารายงานฉบับกลาง ประกอบดวย ผลการฝกอบรม

เจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา สรุปขอมูล ศึกษา สํารวจพื้นที่ อปท. ที่เปน

ที่ตั้งของโครงการแหลงน้ํา จํานวน 1,124 แหง วิเคราะหขอมูลในเบื้องตน 

นําเสนอ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4 95 กํากับ ดูแล การดําเนินงานของที่ปรึกษาฯ ใหเปนไปตามกรอบแผนงาน 

และเนื้อหาในการจัดทํารางรายงานฉบับสุดทาย  ประกอบดวย  

ผลการศึกษา ประเมินผล (Pre – evaluation และ Post – evaluation) 

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กําหนด สรุปวิเคราะหขอมูล 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน และดําเนินการ  

จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน /การศึกษาดูงานในพื้นที่ของ

ผูเกี่ยวของ 

5 100 กํากับ ดูแล การดําเนินงานของที่ปรึกษาฯ ใหเปนไปตามกรอบแผนงาน 

และเนื้อหาในการจัดทํารายงานฉบับสุดทาย ประกอบดวย รายงานสรุป

ผูบริหาร รายงานการศึกษา ประเมินผล สรุปวิเคราะหขอมูลความพรอม

ของ อปท. เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดที่กําหนด  สรุปผล

ความพึงพอใจตอโครงการแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา และบริการ

สาธารณะดานแหลงน้ําในพื้นที่ การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 

ความตองการการสนับสนุนดานวิชาการของ อปท.  และประเด็นอื่นๆ  

ที่ทําการสํารวจ/ประเมิน จัดเก็บขอมูล (เพื่อเสริมประเด็นหลัก) รวมทั้ง

ส รุปผลการฝ กอบรมหลัก สูตรการประ เมินผลให แก เ จ าหน าที่  

กรมทรัพยากรน้ํา  
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กรมทรัพยากรน้ํา  51  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 

3) โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

ระดับคะแนน % ความสําเร็จ รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

1 80 มีผลการวิเคราะหระบบสารสนเทศปจจุบันของกรมทรัพยากรน้ํา 

2 85 มีแผนการจัดการและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ํา 

3 90 มีการปรับตั้งคาหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในการบริหารจัดการหรือบํารุง

ระบบเครือขาย 

4 95 มีคูมือและจัดฝกอบรมผูใชงาน 

5 100 มีรายงานผลการดําเนินงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสํ า เ ร็ จของร อยละ เฉลี่ ย  

ถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ

สวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ

รายจาย) 

5 เฉลี่ย 4.3000 4.3000 21.5000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
 กรมทรัพยากรน้ํา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวของ

กับทรัพยากรน้ํา   บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล  

และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา   พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา 

ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุมน้ํา เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําที่เปนเอกภาพและยั่งยืน  ดังนั้น ผูบริหารระดับสูง

ของกรมทรัพยากรน้ํา จึงใหความสําคัญยิ่งตอการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายผลผลิตตาม “เอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553” ที่ตั้งไว โดยไดส่ังการ เรงรัด และติดตามผลการดําเนินการ

อยางตอเนื่อง  และผูปฏิบัติงาน / ผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการทุกขั้นตอน ตองเรงรัดใหงานบรรลุผลสําเร็จ

อยางรวดเร็ว 
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กรมทรัพยากรน้ํา  52  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78 

กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดยกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง 

- นโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา 

- ผูบริหารระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ํา ใหความสําคัญยิ่งตอการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย

ผลผลิตที่ตั้งไว โดยมีขอส่ังการ เรงรัด และติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

- ผูปฏิบัติงาน / ผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการทุกขั้นตอน ตองเรงรัดใหงานบรรลุผลสําเร็จ  

อยางรวดเร็ว 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

- โครงการแหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร (อางเก็บนํ้า, ฝายน้ําลน  

และระบบสงน้ํา) ที่จะดําเนินการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  กระจายอยูทั่วประเทศ  

แตการดําเนินงานของที่ปรึกษามีระยะเวลาและงบประมาณที่จํากัด อาจทําใหการประเมินผลไมแลวเสร็จ  

ตามกรอบเวลาที่กําหนด 

- บุคลากรผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย แตตองดําเนินโครงการงบปกติ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ทําใหการดําเนินโครงการ

งบปกติ มีความลาชาอยูบาง  โดยในป 2553  กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับงบประมาณปกติ จํานวน 1,771 โครงการ 

และจากโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล จํานวน 2,945 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 4,716 โครงการ เพิ่มขึ้นจากป 2552 ถึง 4,016 โครงการ  โดยผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน 2553 

กรมทรัพยากรน้ํา สามารถดําเนินโครงการ (งบปกติ + งบไทยเขมแข็ง) ไดแลวเสร็จ  จํานวน 2,957 แหง  คิดเปน

รอยละ 62.70 ของเปาหมายรวมทั้งสิ้น  ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําจําเปนตองเรงดําเนินการโครงการไทยเขมแข็ง  

ตามนโยบายรัฐบาล ทําใหการกอสรางแหลงน้ําตามงบปกติไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตกรมทรัพยากรน้ํา

สามารถบริหารจัดการใหโครงการทั้งหมดดําเนินการไดแลวเสร็จตามสัญญาการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดไว 

- ปญหาไมสามารถหาผูรับจางได  โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

- โครงการพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําหลายโครงการ มีขนาดใหญ ไมสามารถดําเนินการกอสราง  

ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป 
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กรมทรัพยากรน้ํา  53  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ํา 

2. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน / แบบรายงานตางๆ 

3. หนังสือส่ังการและหนังสือการประสานงานตางๆ 

4. แผนดําเนินการและแผนงบประมาณ โครงการวิจัยดานทรัพยากรน้ํา ป 2553 

5. เอกสารทบทวนกรอบโครงการวิจัยใหสอดคลองกับงบประมาณ 

6. เอกสารสรุปผลการติดตามผลงานวิจัย รวมถึงสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยใหผูบังคับบัญชาทราบ 

7. ขอกําหนดและขอบขายของงาน (TOR) โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของกรมทรัพยากรน้ํา 

8. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 147/2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ  

จางที่ปรึกษาโครงการฯ 

9. รายงานการเริ่มงานโครงการ (Inception Report) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของกรมทรัพยากรน้ํา 

10. รายงานการวิเคราะหระบบสารสนเทศปจจุบัน / แผนการจัดการและบํารุงรักษาระบบฯ / การปรับตั้งคา

หรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ / คูมือการฝกอบรมผูใชงาน / รายงานผลการดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ 

11. รายงานผลการสํารวจสภาพการใชงานของถังเก็บน้ําขนาดเล็ก 

12. รายงานผลการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคระดับตําบล 

13. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เส่ียง

อุทกภัย – ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา งบประมาณ 2553 

14. เอกสารอื่นๆ และภายถายกิจกรรม 
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กรมทรัพยากรน้ํา  54  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4  : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

 4) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนา      

และอุทกวิทยา 

 2) ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและฟนฟู

แหลงน้ํา 

 3) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา 

ภาค 1 – 10 

 4) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /             

0 02271 6133 / 0 2271 6122 

โทรศัพท : 0 2271 6188 / 0 2271 6151 / 0 2271 6197 

คําอธิบาย : 

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่  

ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปน  

ผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร.  จะเปนผู สํารวจ  วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ  

ไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ 

• การกําหนดน้ําหนักงานบริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการของสวนราชการ  

จะเฉลี่ยน้ําหนักใหเทากันในแตละงานบริการ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 

1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 

2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มผีลกระทบสูงตอประชาชน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  55  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ํา ไดเสนองานบริการที่จะนําไปประเมินผล จํานวน 2 งานบริการ ประกอบดวย 

1. ความพึงพอใจที่มีตอระบบเฝาระวังเตือนภัย (ดานน้ํา) 

2. ความพึงพอใจดานอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มข้ึน (%) 
ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ 

บริการ 

- n/a n/a n/a n/a 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ 

บริการ 

6 n/a 1.0000 6.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กรมทรัพยากรน้ํา ไดเสนองานบริการที่จะนําไปประเมินความพึงพอใจ  

ของผูบริการ จํานวน 2 งานบริการ  โดยงานบริการดังกลาวเปนภารกิจของสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา,  

สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา, และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10  ซึ่งกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดประสาน

หนวยงานในการใหขอมูลแกสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอไป 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- กรมทรัพยากรน้ํา มิไดดําเนินภารกิจเฉพาะดานนโยบายเพียงดานเดียว หากแตดําเนินภารกิจ  

ดานบริการดวย 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  56  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

-  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

-  
 
หลักฐานอางอิง :   

1. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/ว 32 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เร่ือง การสํารวจ  

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนที่สุด ที่ ทส 0622/437 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

3. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ดวนที่สุด ที่ ทส 0622/ว 838 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ที่ ทส 0611/5732 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เร่ือง แจงรายชื่อ

โครงการแหลงน้ํา เพื่อการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

5. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 ที่ ทส 0625/2244 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

6. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ที่ ทส 0617/6321 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

7. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 ที่ ทส 0618/2939 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

8. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 ที่ ทส 0614/1733 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการประจําปงบประมาณ 2553 

9. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 ดวนมาก ที่ ทส 0615/4088 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  

เร่ือง การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ 2553 

10. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ดวนที่สุด ที่ ทส 0616/4666 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  

เร่ือง การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

11. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 ที่ ทส 0612/2433 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  57  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง (ตอ) :   

12. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ดวนที่สุด ที่ ทส 0622/4326 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

13. หนังสือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 ที่ ทส 0624/2624 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

14. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/4154 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เร่ือง การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

15. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนที่สุด ที่ ทส 0622/82 – 91 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553  

เร่ือง ขอขอมูลเพื่อการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  58  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 5  : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

 4) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 2) ผูอํานวยการหนวยงานทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /             

0 02271 6133 / 0 2271 6122 

โทรศัพท : 0 2271 6197 

คําอธิบาย : 

• ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนดนโยบาย

ใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการ / รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  

ที่สวนราชการสังกัด 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญๆ ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย 

(2) ความพึงพอใจดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(3) ความพึงพอใจดานการติดตามและนําเสนอผลใหทราบ 

 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 
 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดประเด็นการสํารวจและดําเนินการเอง 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มข้ึน (%) 
ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนด

นโยบาย 

- - n/a - n/a 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  59  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนด

นโยบาย 

3 n/a 1.0000 3.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดประเด็นการสํารวจและดําเนินการเอง 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

-  

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

-  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

-  
 
หลักฐานอางอิง :   

1. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  60  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ผูจัดเก็บขอมลู : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

โทรศัพท : 0 2271 6116 โทรศัพท : 0 2271 6181 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม  

การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

• ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ  

ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียน  

เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมาย พรอมกับแจงให

ผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียน ไมไดระบุชื่อ

และที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนํา

เร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. กรมทรัพยากรน้ํา ไดทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) โดยไดประชุมคณะทํางานสงเสริมแผนสรางราชการใสสะอาดและจริยธรรม 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและประสานมวลชน ชั้น 7 อาคารกรมทรัพยากรน้ํา  

เพื่อพิจารณาความสอดคลองของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ นอกจากนี้ ยังไดมีการทบทวนความเสี่ยงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ความเหมาะสมของมาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย

ที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการฯ และไดทําการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ โดยนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา รวมถึงขอมูลจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของกรมทรัพยากรน้ํา  

จากกลุมงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง  มาประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดวย 
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กรมทรัพยากรน้ํา  61  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอ) : 

2. มีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก  

และไดจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงตอไป 

3. มีการนําเสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อใหความเห็นชอบ ตามหนังสือสํานักบริหารกลาง  

ที่ ทส 0601.4/961 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553  ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ตามที่เสนอ  

และไดมีการเผยแพรผานทาง website ของกรมทรัพยากรน้ํา ในหนา webpage ของศูนยประสานราชการใสสะอาด 

(http://dwr.go.th/clean/index.htm) รวมถึงจัดสงแผนปฏิบัติการฯ ใหสํานักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ํา 

ที่ ทส 0601.4/1387 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

4. มีการแจงเวียนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และขอความรวมมือทุกหนวยงานในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

พรอมทั้งใหรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

5. กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวนดังนี้ 

1) โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูดานโครงการจริยธรรม สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ 

2) โครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและเปนพลังของแผนดิน 

3) โครงการคัดเลือกและใหรางวัลแกผูประพฤติดีและมีผลงานดีเดน รวมท้ังประกาศเกียรติคุณ

เชิดชูความดีและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 

4) มีเว็บไซตศูนยประสานใจใสสะอาดและมีการปรับปรุงขอมูล 

5) มีศูนยรับเร่ืองรองเรียนและแจงแบะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น (Call Center) และระบบ 

e-petition 

6) มีการแจงเวียนหนังสือหรือซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติราชการ 

7) มีกิจกรรมรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

8) มีการประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบ 

9) มีการดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจางผานบอรดและเว็บไซต ( www.dwr.go.th ) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  62  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอ) : 

10) มีการแจงเวียนหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

11) ประกาศลักษณะงานและตําแหนงที่มีโอกาสผูกขาดอํานาจหรือเส่ียงตอการทุจริต 

12) มีศูนยประสานราชการใสสะอาดและกําหนดผูรับผิดชอบ 

13) มีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ 

14) มีการดําเนินการสืบสวน สอบสวน เร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

15) การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ํา 

16) สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมอบรมสัมมนาโครงการสัมมนาอบรมเกี่ยวกับความโปรงใส

ของราชการ 

17) แจงเวียนระเบียบพัสดุ/ระเบียบปฏิบัติงานแตละตําแหนง 

18) มีกลุมคุมครองจริยธรรม 

6. สํานักบริหารกลางสรุปผลการดําเนินการรายงานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ตามบันทึกสํานักบริหาร

กลาง ที่ ทส 0601.4/2908 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 โดยที่ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาจาก 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 • ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการตามมาตรการ

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา และขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟง

ขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  ศูนยบริการประชาชน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และศูนยรับเร่ืองรองเรียน สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม มาพิจารณาประกอบ 
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กรมทรัพยากรน้ํา  63  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 

(ตอ) 
• ทบทวน/วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวน  

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยง  

ที่อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด  

หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 

ความมีจริยธรรม 

3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

• วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สูงสุด 3 ลําดับแรก 
2 • นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดเปาหมาย

และตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชวัดผลได

อยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซต

ของสวนราชการ 

3 • ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 

• ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด 

• สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริต

และประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด เพื่อนํา

ขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป  
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กรมทรัพยากรน้ํา  64  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 
 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

4 • ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่  

โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรอยละ 100 

• สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ 

ไดแก 

- จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 

แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 

- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหาอุปสรรคของการตอบสนอง  

ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 

5 • จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

การดําเนินงานในปตอไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

6 ระดับ 5 5.0000 30.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด ตามคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 297/2550 

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และแตงตั้งคณะทํางานประจําศูนยประสานราชการใสสะอาด ตามคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา 

ที่ 113/2552 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 และตามคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 50/2553 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 

- คณะทํางานสงเสริมแผนสรางราชการใสสะอาดและจริยธรรม ไดจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 

ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและประสานมวลชน ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ํา  เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)โดยดูจากความ

สอดคลองเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการฯ กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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กรมทรัพยากรน้ํา  65  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ (ตอ) : 
ความเหมาะสมของมาตรการ กิจกรรม/โครงการตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระบุไวตามแผนปฏิบัติการฯ โดยทีป่ระชมุ

เห็นชอบใหมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติทั้งสี่ขอ พรอมนําผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และขอมูลที่ไดจากระบบ

การรับฟงขอรองเรียนที่กลุมงานประชาสัมพันธสรุป มาพิจารณาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ไดทบทวนความเสี่ยงตาง  ๆ

ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ตามรายงานขอมูล

ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  โดยประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนความเสี่ยงตางๆ ตามรายงานขอมูล

ความเสี่ยงตางๆ ที่ไดวิเคราะหไวเมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ประชุมมีเห็นชอบใหนําขอมูลความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง

ไปจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ในการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก   สํานักบริหารกลาง 

ไดขอความรวมมือ ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา, สํานักพัฒนาแหลงน้ํา และสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ซึ่งเปน

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก  

ทําการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  

และรวบรวมเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตฯใหคณะทํางานสงเสริมแผน

สรางราชการใสสะอาดและจริยธรรมพิจารณา ที่ประชุมฯ เห็นชอบและนํามาประกอบการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- สํานักบริหารกลาง ไดเสนอแผนปฏิบัติการฯ ตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อใหความเห็นชอบ  

ตามบันทึกขอความที่ ทส 0601.4/961 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553  ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไดใหความเห็นชอบ 

- สํานักบริหารกลาง ไดขอความรวมมือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําลงแผนปฏิบัติการฯ  

ลงในเว็บไซดกรมทรัพยากรน้ํา หนา Web  page ของศูนยประสานราชการใสสะอาด ตามบันทึกขอความ  

ที่ ทส 0601.4/989 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  และไดแจงเวียนแผนปฏิบัติการฯ พรอมขอความรวมมือดําเนินการ 

และรายงานความคืบหนาทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ตามบันทึกขอความที่ ทส 0601.4/ว466 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

- กรมทรัพยากรน้ํา ไดสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือท่ี ทส 0601.4/1387 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

- สํานักบริหารกลาง ไดสงบันทึก ที่ ทส 0601.4/2908 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 แจงใหหนวยงานภายใน

กรมทรัพยากรน้ํ าทราบ  และไดสรุปผลการดําเนินการฯ  รายงานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  ตามบันทึก  

ที่ ทส 0601.4/2908 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
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กรมทรัพยากรน้ํา  66  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ความรวมมือของหนวยงานในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- การศึกษา  วิเคราะห  เพื่อดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  ตองอาศัยความรู 

ความสามารถ และประสบการณ จากบุคลากรของหนวยงานหลายๆ ดาน เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุม

และเห็นผลเปนรูปธรรม และเมื่อประกาศใชแผนปฏิบัติการฯ ทุกหนวยงานภายในกรมทรพัยากรน้าํตองใหความรวมมอื

และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานใหไดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการนั้น ตองอาศัยความรู 

ความสามารถ และประสบการณจากบุคลากรของหนวยงานหลายๆ ดาน เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุม

และเห็นผลอยางเปนรูปธรรม รวมถึงเมื่อมีการประกาศใชแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวแลว หนวยงานตางๆ ตองให

ความรวมมือในการดําเนินการ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสตอไป 

- ควรมีการเผยแพรความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ 

- ใหขาราชการเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตามโครงการใหมากขึ้น 

- จัดอบรมเจาหนาที่ ใหมีความรูดานสารสนเทศยิ่งขึ้น 

- ควรมีการจัดแผนกิจกรรมเปนชวงเวลาเพื่อใชทําแผนประชาสัมพันธ 

- ควรมีการจัดทําเอกสาร แผนพับแจกเพื่อประชาสัมพันธศูนยมากขึ้น 

- ใหศูนยสารสนเทศเขามาดูแลเกี่ยวกับการเพิ่มความจุ file เพื่อจะไดมีขอมูลนําเสนอไดมากขึ้น 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) กรมทรัพยากรน้ํา 

2. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมทรัพยากรน้ํา 

3. หนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/2620 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เร่ือง รายงานการวิเคราะห

ความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. รายงานขอมูลความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง (ตอ) : 

5. หนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/2886 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เร่ือง รายงานสรุปผล  

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

6. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ํา 

7. หนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/ว 308 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอขอมูลการวิเคราะห 

ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ 

8. หนังสือศูนยปองกันวิกฤติน้ํา ที่ ทส 0602/0191 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอสงการวิเคราะห

ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ 

9. หนังสือสํานักพัฒนาแหลงน้ํา ที่ ทส 0606/0353 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เร่ือง การวิเคราะหความเสี่ยง

ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ 

10. หนังสือสํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ที่ ทส 0610.2/363 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอมูล  

การวิเคราะหความเสี่ยง ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต 

11. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบ ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 

12. หนังสือกลุมงานประชาสัมพันธ ดวนที่สุด ที่ ทส 0601.5/111 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 เร่ือง สรุป

ขอมูลจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของกรมทรัพยากรน้ํา 

13. รายงานการประชุมคณะทํางานสงเสริมแผนสรางราชการใสสะอาดและจริยธรรม ครั้งที่ 1/2553  

วันที่ 26 มีนาคม 2553 

14. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  

กรมทรัพยากรน้ํา (ฉบับปรับปรุง) 

15. แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) กรมทรัพยากรน้ํา  

และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ํา  

(ฉบับปรับปรุง) 

16. หนังสือสํานักบริหารกลาง ดวนมาก ที่ ทส 0601.4/961 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอความเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงฯ  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  แผนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 4 ป  และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

17. หนังสือประทับตราแทนการลงนาม กรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0601.4/1387 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

เร่ือง สงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

18. หนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/989 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอความอนุเคราะห

ปรับปรุงแกไขขอมูลศูนยประสานราชการใสสะอาด 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง (ตอ) : 

19. หนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/ว 466 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอสงแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ํา และขอความรวมมือ

ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

20. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ําที่ 519/2552 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 

21. ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 

22. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.2/376 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 

23. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/3214 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 

24. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/ว1583 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 

25. ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 

26. บันทึกกลุมตรวจสอบภายใน ที่ ทส 0623/049 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 

27. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.11/ว309 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 

28. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0601/877 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 

29. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.11/ว582 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 

30. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.11/ว1058 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 

31. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0428/ว97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 

32. ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 

33. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/2612 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 

34. บันทึกสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.4/2908 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7  : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

ผูจัดเก็บขอมลู : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 โทรศัพท : 0 2271 6181 

คําอธิบาย : 

• เร่ืองรองเรียน หมายถึง เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการประชาชน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหา

ตามอํานาจหนาที่ 

• การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 

2552) และเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจนไดขอยุติ  

จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

• ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 

1. เร่ืองที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 

2. เร่ืองที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการ

ตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทาเยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความเหมาะสม 

และไดแจงใหผูรองทราบ 

3. เร่ืองที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ) และไดชี้แจง

ทําความเขาใจกับผูรอง 

4. เร่ืองที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว และไดแจงใหผูรอง

ทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ  

5. เร่ืองรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เร่ืองที่อยูในกระบวนการทางศาล 

เร่ืองรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

6. เร่ืองเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 

7. กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและเสนอขอคิดเห็น

เชิงนโยบายตอผูบริหาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยบริการประชาชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (e–petition) จํานวน 13 เร่ือง  ในจํานวนนี้เปนเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 7 เร่ือง   ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจนไดขอยุติ และแจงให

ผูรองทราบแลว จํานวน 4 เร่ือง คิดเปนรอยละ 57.14  ขณะที่อีก 3 เร่ือง ผูรองไมไดแจงชองทางที่ตองการใหแจงกลับ

แตอยางใด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มข้ึน (%) 
ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2552 2553 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับ

เร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ 

- - 4 เร่ือง - 57.14 

 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการจนไดขอยุติ  x  100 

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

74 77 80 83 86 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับ

เร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ 

5 ระดับ 1 1.0000 5.0000 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

1. เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน จะเรงดําเนินการใหไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด หรือไดตามความประสงค

ของผูรองบางสวน หรือไมไดตามความประสงคของผูรอง และทําการแจงใหผูรองทราบ พรอมทําการชี้แจงใหผูรอง

เกิดความเขาใจ 

2. เร่ืองที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว และไดแจงใหผูรองทราบ

หนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ  

3. เร่ืองรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เร่ืองที่อยูในกระบวนการทางศาล 

เร่ืองรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

4. เร่ืองเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 

5. กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและเสนอขอคิดเห็นเชิง

นโยบายตอผูบริหาร 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- เจาหนาที่มีความพรอมทั้งสวนกลางและสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 

- อุปกรณพรอมระบบที่มีความสะดวกในการดําเนินงาน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- ระบบรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข (e–petition) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขัดของเปนประจํา ทําใหสวนราชการไมไดรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข หรือไดรับลาชามาก 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรปรับปรุงระบบรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข  

(e–petition) ใหสามารถใชงานไดเปนปกติ 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. ขอมูล/เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลจากระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข  

ของศูนยบริการประชาชน กรมทรัพยากรน้ํา 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  72  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา 

 2) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา

ภาค 1 - 10 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /             

0 2271 6133 

โทรศัพท : 0 2271 6171 

คําอธิบาย : 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการลดได และสามารถดาํเนนิการไดจริง 

ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 

1) กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้ งแตรอยละ  30 ขึ้นไป  

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และ/หรือ 

2) กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เนื่องจาก 

- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม 

- มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหนาที่ ของสวนราชการใหม เปนตน 

• ทั้งนี้ สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวนมาก  

และ/หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และ/หรือสอดคลองกับงานบริการ

ในตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนํามาประเมินผล  

การปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมีกระบวนงาน

นอยกวา 5 กระบวนงาน) 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) มีผูมาขอรับบริการเพียง 2 กระบวนงาน ประกอบดวย 

1. การดําเนินการขออนุญาตจําหนายน้ําประปา จํานวน 1 ราย : สามารถใหบริการภายในระยะเวลา  

ที่กําหนด 1 ราย คิดเปนรอยละ 100 

2. การวิเคราะหทดสอบวัสดุ จํานวน 1,315 ราย : สามารถใหบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด 1,315 ราย 

คิดเปนรอยละ 100 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  73  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการ 

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวนผูรับบริหารทั้งหมด 

งานบริการ
ประชาชน 

(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 
(Ci) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

(Wi x Ci) 

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 

2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 

i Wi 80 85 90 95 100 Ci (Wi x Ci) 

 ∑ Wi = 1  ∑ (Wi x Ci) 

โดยที่ ... งานบริการที่ 1 คือ การดําเนินการขออนุญาตจําหนายน้ําประปา 

 งานบริการที่ 2 คือ การวิเคราะหทดสอบวัสดุ 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ 

2.0 เฉลี่ย 5.000 5.0000 10.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปรากฏวา มีผูมาขอรับบริการฯ เพียง 2 งานบริการ ประกอบดวย  

“การดําเนินการขออนุญาตจําหนายน้ําประปา” และ “การวิเคราะหทดสอบวัสดุ” ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ํา จึงไดแจง

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอปรับลดจํานวนกระบวนงานที่จะนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0622/1338 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

-  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  74  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

-  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0622/1338 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอปรับลดจํานวน

กระบวนงานที่จะนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. แบบฟอรม 1  รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการนํามาประเมินผล

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

3. แบบฟอรม 2  การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 

4. แบบฟอรม 3  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  75  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 9  : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน /ภาพรวม / เงินโครงการลงทุน  

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

 4) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

 2) ผูอํานวยการหนวยงานทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /             

0 02271 6133 / 0 2271 6122 

โทรศัพท : 0 2271 6181 

คําอธิบาย : 
 9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจาย  

เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ

ในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม

ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

ของสวนราชการ เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน  

และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่ รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ  

โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก  

รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
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กรมทรัพยากรน้ํา  76  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําอธิบาย (ตอ) : 
 9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่ เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด

ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ  ทั้งนี้ ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม  

ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

 9.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

• โครงการปเดียว หมายถึง โครงการที่ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จภายในปงบประมาณพ.ศ. 2553 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

(โครงการปเดียว) จะใชอัตราการเบิกจายเงินตามแผนที่สวนราชการไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสวนราชการ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง 2555 ที่เบิกจายเทียบกับวงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

รายการ 
งบประมาณทีไ่ดรับจดัสรร 

(บาท) 
งบประมาณทีเ่บิกจาย 

(บาท) 
คิดเปนรอยละ 

1. เงินงบประมาณลงทุน 3,864,088,159.30 1,661,305,062.08 42.99 

2. เงินงบประมาณภาพรวม 5,018,570,600.00 2,607,215,739.37 51.95 

3. เงินงบประมาณลงทุนภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

( SP2 )  กรมทรั พยากรน้ํ า 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

7,581,280,027.00 4,895,770,851.18 64.58 
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กรมทรัพยากรน้ํา  77  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
สูตรการคํานวณ : 
 9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย  x  100 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ 

 9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย  x  100 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ 

 9.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เบิกจาย  x  100 

วงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 

69 72 75 78 81 

2. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวม 

92 93 94 95 96 

3. รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุน

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

1 2 3 - 5 

 โดยที่ผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พิจารณาจาก 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

1 เบิกจายรอยละ 80 

2 เบิกจายรอยละ 90 

3 เบิกจายรอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2553 

4  - 

5 เบิกจายรอยละ 100 กอนเดือนกันยายน 2553 
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กรมทรัพยากรน้ํา  78  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 

0.5 รอยละ 42.99 1.0000 0.5000 

2. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวม 

0.5 รอยละ 51.95 1.0000 0.5000 

3. รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุน

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

1.0 รอยละ 64.58 1.0000 1.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
 ผูบริหารระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ํา ใหความสําคัญยิ่งตอการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายผลผลิต

ตามที่ตั้งไว  โดยไดส่ังการ เรงรัด และติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง  และผูปฏิบัติงาน/ผูมีสวนเกี่ยวของ  

ในการดําเนินการทุกขั้นตอน ตองเรงรัดใหงานบรรลุผลสําเร็จอยางรวดเร็ว 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

-  

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- ตองดําเนินโครงการงบปกติ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง (SP2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ขณะที่บุคลากรผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย ทําใหผลงานนอย 

สงผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

- มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และแผนงาน/โครงการ ทําใหในปจจุบันยังอยูในขั้นตอน  

การประกวดราคา  

- โครงการผูกพันขามปงบประมาณ หนวยงานจะเบิกจายจากเงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปกอน  

หลังจากนั้นจึงจะเบิกจายจากงบประมาณปปจจุบัน  

- ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงาน 

- ไมสามารถหาผูรับจางได หรือมีผูรับจางเสนอราคาเพียงรายเดียว 

- ผูรับจางประสงคจะเบิกจายเพียงครั้งเดียวเมื่องานแลวเสร็จ 
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กรมทรัพยากรน้ํา  79  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. ขอมูลในการติดตามประเมินผลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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กรมทรัพยากรน้ํา  80  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 10  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

 4) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

 2) ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรน้ํา 

 3) ผูอํานวยการหนวยงานทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /            

0 2271 6133 / 0 2271 6122 

โทรศัพท : 0 2271 6181 / 0 2271 6136 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี

ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ  

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2. มีการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

และปงบประมาณ พ.ศ. 2552  วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร  พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุ  

ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอให

สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3. มีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณ

ตนทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยขององคกร พรอมทั้ง

กําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบ

จากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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กรมทรัพยากรน้ํา  81  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 โดยที่ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต พิจารณาจาก 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ  

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึง

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต

ไดแลวเสร็จ และเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS และ 

สงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูลคาใชจาย 

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณตนทุน

ที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยขององคกร 

พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน  

และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

5 • ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ไดแลวเสร็จครบถวน 

• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน  

ตอหนวยผลผลิต 

1 ระดับ 4 4.0000 4.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา  82  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

- กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดขอมูลเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- ไดจัดทําขอมูลบัญชีตนทุนตอหนวย กิจกรรมยอยทุกกิจกรรมยอย และผลผลิตยอยทุกผลผลิตยอย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุน

ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

- ไดจัดทําขอมูลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม  

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- ไดจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สงใหกรมบัญชีกลาง 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ทุกหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา ใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

-  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. เอกสารรายงานตนทุนผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และรายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน

ตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. หนังสือนําสงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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กรมทรัพยากรน้ํา  83  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 11  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

 4) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

 2) ผูอํานวยการหนวยงานทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา (สวนกลาง) 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /           

0 2271 6133 / 0 2271 6122 

โทรศัพท : 0 2271 6181 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณาจาก

ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอมูลปริมาณการ

ใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช

พลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณ

พลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสม

ตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน  โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  

www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1. ดานไฟฟา 

2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดและติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

และสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อรับทราบผลการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานในปที่ผานมา รวมถึงทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของกรมทรัพยากรน้ํา 

2. มีการรายงานผลการใชพลังงานของกรมทรัพยากรน้ํา ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 

ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนประจําทุกเดือน 
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กรมทรัพยากรน้ํา  84  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 โดยที่ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) พิจารณาจาก 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2 • ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) ครบถวน 

• ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) ครบถวน 

3 ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) จริง มากกวา ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

มาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

4 ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) จริง มากกวา ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้าํมนั) 

มาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

5 ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) จริง มากกวา ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

มาตรฐาน ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) มาตรฐาน หรือมีคาดัชนี

การใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) อยูในชวง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) จริง นอยกวา ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

มาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) มากกวา 0  จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล

ดานพลังงาน (ไฟฟา/มัน)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ  

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

1 เฉลี่ย 5.0000 5.0000 5.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา  85  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

- กรมทรัพยากรน้ํา ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดและติดตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค

ตามมติคณะรัฐมนตรี ของกรมทรัพยากรน้ํา ตามคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 576/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

- ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดและติดตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค

ตามมติคณะรัฐมนตรี ของกรมทรัพยากรน้ํา คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมสายชล ชั้น 9 

อาคารกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อรับทราบผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรมทรัพยากรน้ํา 

รวมถึงทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติใหใชมาตรการประหยัดพลังงาน

และสาธารณูปโภคฯ ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

- สํานักบริหารกลาง  โดยกลุมชวยอํานวยการ  เปนผู รับผิดชอบรายงานผลการใชพลังงาน  

ของกรมทรัพยากรน้ํา ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ความรวมมือของเจาหนาที่ในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคฯ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ  

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพิ่มเติม  ทําใหมีการใชพลังงาน (ไฟฟา/น้ํามัน) เพิ่มมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

-  

 

หลักฐานอางอิง : 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดและติดตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค

ตามมติคณะรัฐมนตรี ของกรมทรัพยากรน้ํา ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 

2. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 576/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

และติดตามมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ของกรมทรัพยากรน้ํา 

3. ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของกรมทรัพยากรน้ํา 

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

4. รายงานผลการใชพลังงานของกรมทรัพยากรน้ํา ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 12  : ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : 1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

 2) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุรพล ปตตานี) 

 3) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล) 

 4) รองอธบิดีกรมทรัพยากรน้ํา 

(นางสุณี ปยะพันธุพงศ) 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 2) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

 3) ผูอํานวยการหนวยงานทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา 

โทรศัพท : 0 2271 6116 / 0 2271 6120 /            

0 2271 6133 / 0 2271 6122 

โทรศัพท : 0 2271 6197 / 0 2271 6195 

คําอธิบาย : 

• การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร และบุคลากร

ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ  

จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึง  

การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต

ในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน  

ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และสามารถจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดอยางถูกตอง 

2. ทุกหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา ทบทวนติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติงาน  

ตามรายงานการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) และจัดทํารายงานผลการประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอ) : 
ของงวดกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อประมวลผลและจัดทําเปนรายงาน  

ผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ.3) รวมถึงจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สงให

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ค.ต.ป.ทส.) 

3. ขณะนี้อยูระหวางการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติงานตามรายงานการควบคุมภายใน 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยทุกหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดทํา

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปย.2) ของงวดกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อประมวลผลและ

จัดทําเปนรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และรายงานแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) รวมถึงจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ 

(แบบ ปอ.1) สงใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(ค.ต.ป.ทส.) ตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

สวนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 

สวนที่ 2 : มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

(ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

(ขอ 6)) 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผลควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการติดตามการควบคุมภายใน 

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ 

(แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.1)  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมิน

กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2)  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  

ทั้งนี้ การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผลจากผูตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ  

(30 ธันวาคม 2553)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน     

• สวนที่ 1 0.5 รอยละ 100 5.0000 2.5000 

• สวนที่ 2 1.0 ระดับ 5 5.0000 5.0000 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

- กรมทรัพยากรน้ํา ไดมีคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 499/2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 แตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายในและเจาหนาที่ระดับอาวุโส 

- กรมทรัพยากรน้ํา โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํารายงาน

การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระหวางวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชุมริมชล 

อาคารฝกรมรมกรมทรัพยากรน้ํา โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และมีผูเขาประชุมฯ 

ประกอบดวยผูบริหารและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน 90 คน 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหทุกสวนราชการในสังกัดจัดทํารายงานผลการปรับปรุง

การควบคุมภายในของงวดกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 สงใหคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ค.ต.ป.ทส.) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2553 

- กรมทรัพยากรน้ํา โดยกลุมพัฒนาระบบบริหารและกลุมตรวจสอบภายใน รวมกันจัดทําหนังสือรับรอง

การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1)  รายงานผลการประเมินองคประกอบของ  

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของงวดกอน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 สงใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ค.ต.ป.ทส.) แลวเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 

- ขณะนี้อยูระหวางการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติงานตามรายงานการควบคุมภายใน ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยทุกหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดทํารายงานผล

การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย.2) ของงวดกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อประมวลผลและจัดทําเปน

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ.3) รวมถึงจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) 

สงใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ค.ต.ป.ทส.) 

ตอไป 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ทุกหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา ใหความรวมมือในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

-  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 499/2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ  

ควบคุมภายในและเจาหนาที่ระดับอาวุโส 

2. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 471/2552 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง เปล่ียนแปลงประธาน

กรรมการควบคุมภายใน 

3. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/36 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 เร่ือง ขออนุมัติดําเนิน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 43 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอเรียนเชิญ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 39/2553 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง เปล่ียนแปลงประธาน  

กรรมการควบคุมภายใน 

6. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0622/431 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอความอนุเคราะหวิทยากร 

7. หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ 0010/0669 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553  

เร่ือง มอบหมายใหขาราชการเปนวิทยากร 

8. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0622/777 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอบคุณการสนับสนุนวิทยากร 

9. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 108 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 เร่ือง การจัดทํารายงาน

การควบคุมภายใน 

10. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนมาก ที่ ทส 0208/ว 771  

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 เร่ือง การตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  

ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

11. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ดวนที่สุด ที่ ทส 0622/1558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 เร่ือง ขอสงรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วันที่  

31 มีนาคม 2553 

12. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 328 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 เร่ือง การจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน 

13. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 13  : ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ผูจัดเก็บขอมลู : ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

โทรศัพท : 0 2271 6116 โทรศัพท : 0 2271 6195 

คําอธิบาย : 

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม  

และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายใน

จะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล  

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดสงกระดาษทําการประเมินความเสี่ยง, แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติ 

และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป ใหสํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบ

ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แลว  ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0623/4934 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 

2. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนออธิบดี

กรมทรัพยากรน้ําพิจารณาใหความเห็นชอบใหหนวยรับตรวจปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

3. มีการรายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ของการปฏิบัติ ทั้งมีขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน จํานวน 3 เร่ือง (กรมบัญชีกลางกําหนดอยางนอย 

2 เร่ือง) 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 โดยที่ความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน พิจารณาจาก 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น

รายละเอียด ดังนี้ 

• ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 

• การวิเคราะหความเสี่ยง 

• การจัดลําดับความเสี่ยง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยจะตอง

แสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

• วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

• การจัดสรรทรัพยากร 

• แนวทางการปฏิบัติงาน 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ  

หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ  หรือส่ังการใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ  

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยวิเคราะห

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดง  

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ

ภายใน 

1.5 ระดับ 5 5.0000 7.5000 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

- กรมทรัพยากรน้ํา  โดยกลุมตรวจสอบภายใน  ไดจัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยง  

เพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

• ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 

• การวิเคราะหความเสี่ยง 

• การจัดลําดับความเสี่ยง 

- ไดจัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งแผนฯ ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

ภายในเดือนธันวาคม 2552 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ในแตละเร่ืองตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไว 

โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

• การตรวจสอบดานการเงิน    จํานวน  1  เร่ือง 

• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ  จํานวน  1  เร่ือง 

• การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน จํานวน  3  เร่ือง 

 โดยทุกแผนการปฏิบัติงานฯ มีรายละเอียดประกอบดวย 

• วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

• การจัดสรรทรัพยากร 

• แนวทางการปฏิบัติงาน 

- จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหนาสวนราชการ

พิจารณาใหความเห็นชอบใหหนวยรับตรวจปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

- มีการรายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ 

ทั้งมีขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน จํานวน 3 เร่ือง (กรมบัญชีกลางกําหนดอยางนอย 2 เร่ือง) 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- เวลาที่ปฏิบัติ 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- งบประมาณที่ไดรับลาชา ทําใหการปฏิบัติตามแผนฯ ลาชาไปดวย 

- ระยะเวลาปฏิบัติงานนอยลง เนื่องจากไดรับงบประมาณชา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. หนังสือกลุมตรวจสอบภายใน ที่ ทส 0623/288 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 435 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

3. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0623/4934 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 

4. รายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหนาสวนราชการ

พิจารณาใหความเห็นชอบใหหนวยรับตรวจปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

5. รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ 

ทั้งมีขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน จํานวน 3 เร่ือง (กรมบัญชีกลางกําหนดอยางนอย 2 เร่ือง) 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 14  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ผูจัดเก็บขอมลู : ผูอํานวยการกลุมงานนิติการ 

โทรศัพท : 0 2271 6116 โทรศัพท : 0 2271 6287 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการพัฒนากฎหมายของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554  

เปนการยกเลิก ปรับปรุงแกไข บทบัญญัติของกฎหมายที่สวนราชการรักษาการ หรืออยูในความรับผิดชอบ  

ของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในกํากับ เกี่ยวกับการอนุมติหรืออนุญาต ทั้งที่มีใบอนุญาต  

และไมมีใบอนุญาต แตเปนการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไมถูกตอง ไมมีความจําเปนหรือไมเหมาะสม เชน ซ้ําซอนกับ

กฎหมายอื่น ลาสมัย หรือสรางภาระใหกับผูขอรับอนุมัติหรือผูขอรับอนุญาตเกินความจําเปน เมื่อเทียบกับ

ประโยชนของประชาชนและสวนราชการ  โดยการดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการจัดทํา

แผนพัฒนากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และระยะที่ 2 การจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย  

ที่ไดรับอนุมัติใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ํา ไดตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่กรมทรัพยากรน้ํารับผิดชอบ ทําการวิเคราะห

บทบัญญัติของกฎหมายที่ไดรวบรวมไว ปรากฏวาไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติ

ดังกลาว จึงทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และนําผลการรับฟง

ความคิดเห็นดังกลาว มาจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําป พ.ศ. 2553 และเสนอ

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ และสงแผนพัฒนากฎหมายไปที่

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 โดยที่ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ พิจารณาจาก 

ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 1.1 สวนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่สวนราชการรักษาการ  

หรืออยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในกํากับ  

ใหครบถวนถูกตอง โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับใดบาง 

1.2 สวนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.1 

ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ หรืออนุญาต ทั้งที่มีใบอนุญาต และไมมีใบอนุญาต โดยแยก

ประเภทของกฎหมายตามลําดับชั้น (Hierarchy of Law) พรอมระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับบทบัญญัติ เชน ตองไดรับการพิจารณารวมกันหรือตองไดรับการอนุมัติหรืออนุญาต

รวมกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นที่ ไมอยู ในการบังคับบัญชา  

หรือการกํากับดูแล เปนตน ใหครบถวน 

2 สวนราชการ ศึกษา วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.2 วามีความถูกตอง 

ความจําเปน หรือความเหมาะสม เชน ขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับท่ีสูงกวา  

หรือในระดับเดียวกัน ซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น ลาสมัย หรือสรางภาระใหกับผูขอรับอนุมัติ  

หรือผูขอรับอนุญาต เกินความจําเปนหรือไมประการใดเมื่อเทียบกับประโยชนของประชาชน

เปนหลัก และประโยชนของสวนราชการ หากเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  

ไมถูกตอง ไมมีความจําเปน หรือไมมีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑขางตนแลว ใหเสนอ

ยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขแลวแตกรณี ทั้งนี้ หากมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ดังกลาว ใหสวนราชการนํามาวิเคราะหดวย ในกรณีบทบัญญัติของกฎหมายที่เสนอขอยกเลิก 

หรือปรับปรุงแกไขเกี่ยวของกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่ไมอยูในการบังคับบัญชา 

หรือการกํากับดูแล ใหประสานการดําเนินการในลักษณะบูรณาการ เชน รวมกันศึกษา 

วิเคราะห เพื่อดําเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวตอไป  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน (ตอ) : 
ระดับคะแนน รายละเอียด / ข้ันตอนการดําเนินงาน 

3 สวนราชการนําผลการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เผยแพรใน website ของสวนราชการ 

และจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย 

(Focus Group) โดยใหเปนการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสีย

อยางแทจริง เชน ใชวิธีการที่บุคคลดังกลาว สามารถทราบและแสดงความคิดเห็นไดอยางแทจริง  

หากเปนการประชุมหรือสัมมนา ตองจัดใหมีผูเขาประชุม สัมมนา ทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย

กับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ สวนราชการนําผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาว  

มาวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม เพื่อจัดทําแผนพัฒนากฎหมายตอไป 

4 จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ และเสนอแผนพัฒนากฎหมาย โดยระบุกฎหมาย

และบทบัญญัติที่จะยกเลิก หรือปรับปรุงแกไข พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญและความ

เรงดวนในการยกเลิก หรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย กับแจงรายชื่อกฎหมายที่จะดําเนินการราง

เพื่อยกเลิก หรือปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาว โดยระบุหลักการและเหตุผล สรุปสาระสําคัญ  

เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง  พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ  

ในกรณีสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

หรือสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหนําแผนพัฒนากฎหมาย  

เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของตน ใหความเห็นชอบ 

5 นําแผนพัฒนากฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง 

หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแล

แลวแตกรณี อนุมัติแลวสงมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันา

กฎหมายของสวนราชการ 

1 ระดับ 5 5.0000 5.0000 
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กรมทรัพยากรน้ํา  98  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 

- กรมทรัพยากรน้ํา โดยกลุมงานนิติการ ไดตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่กรมทรัพยากรน้ํา

รับผิดชอบ พรอมทั้งตรวจสอบและรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุมัติหรืออนุญาต 

- กลุมงานนิติการ ไดวิเคราะหบทบัญญัติที่ไดรวบรวมไว ปรากฏวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 

ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง หลักเกณฑการดําเนินการ

เกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ลงวันที่ 26 มกราคม 2547  

และแบบสัมปทานประกอบกิจการประปา มีความลาสมัย ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุง

บทบัญญัติดังกลาว 

- กลุมงานนิติการ ไดนําผลการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เผยแพรใน website ของสวนราชการ 

และจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมายหรือผูมีสวนไดเสีย 

- กลุมงานนิติการ  ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวมาจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย  

โดยระบุกฎหมายและบทบัญญัติที่จะยกเลิกหรือปรับปรุงแกไข โดยระบุหลักการและเหตุผล สรุปสาระสําคัญ  

เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ํา 

ดวนที่สุด ที่ ทส 0619/1776 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 

- คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการประชุม  

ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแผนพัฒนากฎหมายของกรมทรัพยากรน้ํา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือสงแผนพัฒนากฎหมายไปที่สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

-  

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

-  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
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กรมทรัพยากรน้ํา  99  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง : 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมทรัพยากรน้ํ า  ครั้ งที่  1/2553  

วันที่ 22 เมษายน 2553 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมทรัพยากรน้ํ า  ครั้ งที่  2/2553  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 

3. Website ของกรมทรัพยากรน้ํา ( www.dwr.go.th ) 

4. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ดวนที่สุด ที่ ทส 0619/1776 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เร่ือง จัดทํา

แผนพัฒนากฎหมายของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5. แผนพัฒนากฎหมายของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

6. การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  

ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 2 มิถุนายน 2553 

7. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนที่สุด ที่ ทส 0201.1/1636 ลงเมื่อวันที่  

30 มิถุนายน 2553 เร่ือง ขอสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กรมทรัพยากรน้ํา  100  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 15  : ระดับความสําเร็จของของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : คณะกรรมการติดตามและ

กํากับดูแลการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ผูจัดเก็บขอมลู : 1) คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรน้ํา 

 2) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

โทรศัพท : 0 2271 6116 โทรศัพท : 0 2271 6197 

คําอธิบาย : 

• ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงาน ก.พ.ร. มุงเนนเพื่อผลักดันใหสวนราชการปรับปรุงองคการ

อยางตอเนื่อง  โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานตอไป  

• สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ. 2553  สวนใหญใกลเคียงกับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 มีความแตกตางเพียง  2  ประการ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดผลลัพธของหมวดที่ดําเนินการ  สวนราชการจะเลือกตัวชี้วัดที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให

แทนการที่สวนราชการเลือกตัวชี้วัดเอง เนื่องจากเพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานของหมวดนั้นๆ  ไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในภาพรวมไดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตัวชี้วัด

เพิ่มเติมไดเอง เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

2) ใหความสําคัญกับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการผลักดันใหดําเนินการ

ผานเกณฑฯ ไดอยางครบถวน โดยกําหนดน้ําหนักเพื่อการ “ซอม” ซึ่งหมายถึง คาน้ําหนักคะแนนนี้จะใชตรวจประเมิน

ในหมวดที่ดําเนินการไปแลว หากสวนราชการใดไมผานเกณฑฯ ในหมวดนั้นๆ ก็จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ 

ดังกลาว สําหรับสวนราชการที่ผานเกณฑฯ อยางครบถวนแลว จะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหองคการไดปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แมในหมวดที่สวนราชการได

ดําเนินการผานเกณฑฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรใหความสําคัญกับการ “รักษา” 

ระบบบริหารจัดการที่ดีดังกลาวใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ในขั้น Successful Level  ที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ

นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทาง

ในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับ

มาตรฐานเทียบเทาสากล 
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กรมทรัพยากรน้ํา  101  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. กรมทรัพยากรน้ํา ไดแตงตั้งผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

และคณะทํางานดานการจัดการความรู (Knowledge Management Team) และรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรู 

เสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําใหความเห็นชอบ และสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 

2. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง กรมทรัพยากรน้ํา และรวมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

เสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําใหความเห็นชอบ และสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 

3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรน้ํา 

4. มีการประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1 – 6 

5. มีการจัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) เสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําใหความเห็นชอบ  

และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงองคการในประเด็นที่ยังไมผานเกณฑฯ 

6. มีการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับองคการสูระดับบุคคล และจัดใหมีการลงนาม

ขอเสนอการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายในไตรมาสที่ 2 

7. มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการกับการเลื่อนเงินเดือน  

และการขอกันเงินงบประมาณเหลือจายไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพันเพื่อนําไปจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ 

8. มีการติดตามประเมินผลและการสอบทานผลการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ของระดับองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล ในระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 

9. มีการสรุปผลการดําเนินงานที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

อาทิ การจัดการความรู (KM) การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับองคการสูระดับบุคคล (IPA) เปนตน 

เสนอผูบริหารเพื่อทราบ 
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กรมทรัพยากรน้ํา  102  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน (ตอ) : 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

   

15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน 

รอยละ 100 8 รอยละ 100 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการ

พัฒนาองคการ 

ระดับ 5 2 เฉล่ีย 

4.9375 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

รอยละ 100 2 เฉล่ีย 

4.9710 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ  

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(หมวด 7) 

ระดับ 5 4 เฉล่ีย 

4.9220 

15.3 ระดับความสํ า เ ร็ จ เฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนักของการจัดทํ า

แผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ  

ขององคการ (15 คําถาม) 

ระดับ 5 

(15 คําถาม) 

1 ระดับ 5 

(15 คําถาม) 

15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคการ

ดวยตนเองหมวด 1 – 7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ระดับ 5 

(7 หมวด) 

1 ระดับ 5 

(7 หมวด) 

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554* (2 แผน) 

ระดับ 5 

(2 แผน) 

2 ระดับ 5 

(2 แผน)  
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กรมทรัพยากรน้ํา  103  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 

15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

     

15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

60 70 80 90 100 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ

ในการดําเนินการพัฒนาองคการ 

1 2 3 4 5 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการ

ดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

60 70 80 90 100 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  

ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ  

การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(หมวด 7) 

1 2 3 4 5 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

     

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ

สําคัญขององคการ (15 คําถาม) 

3 6 9 12 15 

15.3.2 ความครบถ วนของกา รจั ดทํ า ร าย ง าน  

การประเมินองคการดวยตนเองหมวด 1 – 7 

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน 

3 4 5 6 7 

15.3.3 ความครบถ วนของแผนพัฒนาองคการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน) 

0 - 1 - 2 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

20 เฉลี่ย 4.9753 4.9753  99.5050 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
- กรมทรัพยากรน้ํา ไดแตงตั้งผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

โดยมีรองอธิบดี (นางสุรพล ปตตานี) เปนประธาน และคณะทํางานดานการจัดการความรู (Knowledge 

Management Team) ตามคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 548/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

- แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง กรมทรัพยากรน้ํา โดยมีรองอธิบดี (นางสุณี ปยะพันธุพงศ)  

เปนประธาน ตามคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 17/2553 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําเปนประธานกรรมการ  และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

กรมทรัพยากรน้ํา มีรองอธิบดี (นางสุณี ปยะพันธุพงศ) เปนประธานคณะทํางาน ตามคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา  

ที่ 74/2553 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 

- มีการประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรน้ํา เพื่อรวมกัน

ประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1 – 6  เมื่อวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2553  

ณ หองประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ํา 

- มีการจัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) เสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําใหความเห็นชอบ  

และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงองคการในประเด็นที่ยังไมผานเกณฑฯ 

- มีการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล  

และจัดใหมีการลงนามขอเสนอการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายในไตรมาสที่ 2 

- มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการกับการเลื่อนเงินเดือน  

และการขอกันเงินงบประมาณเหลือจายไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพันเพื่อนําไปจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ 

- มีการติดตามประเมินผลและการสอบทานผลการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ของระดับองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล ในระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 

- มีการสรุปผลการดําเนินงานที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

อาทิ การจัดการความรู (KM) การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับองคการสูระดับบุคคล (IPA) เปนตน 

เสนอผูบริหารเพื่อทราบ 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

- ผูบริหารและคณะทํางานฯ  ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

-  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปถัดไป : 

- หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป, แผนบริหารความเสี่ยง, และถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพื่อใหมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/508 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เร่ือง แตงตั้งผูบริหารสูงสุด

ดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) และคณะทํางานดานการจัดการความรู (Knowledge 

Management Team) 

2. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 548/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เร่ือง แตงตั้งผูบริหารสูงสุดดานการจัดการ

ความรู (Chief Knowledge Office : CKO) และคณะทํางานดานการจัดการความรู (Knowledge Management Team) 

3. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 14 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุม

คณะทํางานดานการจัดการความรู 

4. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/24 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง กรมทรัพยากรน้ํา 

5. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 17/2553 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

กรมทรัพยากรน้ํา 

6. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร  ที่  ทส  0622/32 ลงวันที่  22 มกราคม  2553 เ ร่ือง  แตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทํางาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั กรมทรัพยากรน้ํา 

7. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/46 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง สรุปผลการดําเนินการ

ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับองคการสูระดับบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง (ตอ) : 

8. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/53 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เ ร่ือง  แตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทํางาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรน้ํา 

9. คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ 74/2553 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรน้ํา 

10. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622 / ว 76 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอสงสําเนาคําส่ัง 

11. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 92 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอเชิญประชุม

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง กรมทรัพยากรน้ํา ประจําป 2553 

12. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 125 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เร่ือง การลงนาม 

ขอเสนอการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

13. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 126 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอเชิญประชุม 

14. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/132 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เร่ือง แผนพัฒนาองคการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แผนซอม) 

15. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/136 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอความเห็นชอบ

แผนบริหารความเสี่ยง 

16. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/138 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอความเห็นชอบ

แผนการจัดการความรู กรมทรัพยากรน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

17. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/143  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 เร่ือง การกําหนด

ตัวชี้วัดสําคัญที่ใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

18. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนที่สุด ที่ ทส 0622/151 – 153 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เร่ือง 

การลงนามขอเสนอการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

19. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/ว 156 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เร่ือง ขอสงแผนบริหาร

ความเสี่ยง กรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

20. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนที่สุด ที่ ทส 0622/160 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เร่ือง การลงนาม

ขอเสนอการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

21. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/161 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เร่ือง ขอสงแผนการจัดการ

ความรู กรมทรัพยากรน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

กรมทรัพยากรน้ํา  107  

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏบัิติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง (ตอ) : 

22. ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เร่ือง อัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ไดใช

เปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

23. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/229 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เร่ือง การสอบทานผล

การปฏิบัติราชการตามขอเสนอการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

24. หนังสือกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ทส 0622/ว 511 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เร่ือง การสอบทานผล  

การปฏิบัติราชการตามขอเสนอการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

25. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/232 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เร่ือง การขอกันเงิน

งบประมาณเหลือจายไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพันเพื่อนําไปจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ 

26. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/245 – 247  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เร่ือง รายงาน

การประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 

30 มิถุนายน 2553) 

27. หนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.2/2347 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เร่ือง รายงานผล  

การดําเนินงาน ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับองคการสูระดับบุคคล” 

28. หนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 0601.2/ว 1040 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เร่ือง รายงานผล  

การดําเนินงาน ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับองคการสูระดับบุคคล” 

29. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622/325 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 เร่ือง สรุปผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามขอเสนอการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

 


