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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ด้วยสำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการ
จัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตาม
และประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
เพ่ือสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด
การให้บริการกรมฯ ประกอบด้วย  

1) ความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัด  
2) ข้อมูลโครงการ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ  
3) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด  

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ ฯลฯ 
4) ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ (โดยเฉพาะโครงการที่ ไม่บรรลุผลตาม

เป้าหมาย) และข้อค้นพบในการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ มีผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้ 
1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
 1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย
เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย  
  ผลผลิต การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 10 เร่ือง 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 9 เรื่อง และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง  



ในรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ 
จำนวน 6 เร่ือง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เร่ือง  
 2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน 
  ผลผลิต การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ
และบำรุงรักษา 89 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง 
และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 752 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 89 แห่ง แต่เนื่องจากมีการปรับแผนใช้งบประมาณโครงการในพื้นที่ 
สทภ. 8 จำนวน 2 แห่ง ที่หมดความจำเป็นเนื่องจากโครงการได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว  
ไปดำเนินการในพื้นที่ สทภ.3 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงาน
ลดลงจากค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 88 แห่ง มีครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 1,037 ครัวเรือน  
 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพ่ิมเติม จำนวน 2 แห่ง 

3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ 
เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

  ผลผลิต การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
บำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า 
ได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพและบำรุงรักษา
ระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อ
เหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100 

4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ 

  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหาร
จัดการน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและ
ฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ
และพื้นที่ชุ่มน้ำ 65 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง 
และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 26,131 ครัวเรือน 



 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 65 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์รวม 28,654 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  
 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพิ่มเติม จำนวน 21 แห่ง โดยมีผลประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 1.7236 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
3,806 ครวัเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 6,120 ไร ่

5) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้ำ 117 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 21,552 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 117 แห่ง แต่มีการยกเลิกรายการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
จำนวน 1 แห่ง (เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม แจ้งว่าพ้ืนที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการอุทิศที่ดินฯ จึงขอเลื่อนการดำเนินการปี 2564 เป็นปี 2565) ไปดำเนินการรายการใหม่ใน
พื้นที่ สทภ.1 จำนวน 10 แห่ง ทำให้จำนวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 126 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์รวม 21,558 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  
 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการ
พัฒนาและเพิ่ มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ ำ จำนวน 11 แห่ ง โดยมีผลประโยชน์  
ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 0.2100 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
695 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 390 ไร่ 

6) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เร่ือง 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ตามสัญญา จำนวน 3 เร่ือง  
 ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำมีการจัดตั้งเครือข่าย/ 
กลุ่มผู้ใช้น้ำเพ่ิมเติมโดยมีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ สทภ.4 
จำนวน 8 แห่ง และ สทภ.6 จำนวน 4 แห่ง 



7) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ 
นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ และ
โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตร
น้ำฝน โดยมีพื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 80 
 
2. ความสอดคล้อง (Relevance)  
 การดำเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ 
สามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ 
แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 โดยการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการ
เทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับต่างๆ สอดคล้องตามแผนแต่ละระดับ ผ่านหน่วยปฏิบัติจากส่วนกลาง
และหน่วยงานในระดับภูมิภาคของกรมทรัพยากรน้ำ 
 
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ  
เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณ จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท 
และได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น 
วงเงินงบประมาณ จำนวน 42.6606 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน 
4,925.0828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
จำนวน 3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.74 และมีงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
จำนวน 1,392.6732 ล้านบาท คาดว่าเมื่อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จะมีผลการเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 4,729.0787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กรมทรัพยากรน้ำมีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  
โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถลดต้นทุน
ในการดำเนินงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 10,901,100.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 (เทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 



4. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต กรมทรัพยากรน้ำสามารถดำเนิน
โครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
5. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ จำนวน 3 ด้าน โดยมีการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มี
ปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เร่ือง โดยสามารถบรรลุผลได้ 2 เร่ือง 
 2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล 
และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม 
 ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 47,683 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 50,212 ครัวเรือน 
 ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 50 พื้นที่ โดยสามารถ
บรรลุผลได้ 50 พื้นที่ 
 3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการ 
มีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 80 
 
6. ปัญหาอุปสรรค  
 1) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ในการดำเนินโครงการผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ที่รัฐบาลกำหนดทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ดำเนินการ ทั้งในส่วน
ของผู้รับจ้าง คนงาน รวมถึงช่างควบคุมงาน เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ของแต่ละจังหวัด และ
ต้องมีการกักตัวเมื่อเกิดการติดเช้ือหรือมีการผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ 
 2) ผู้รับจ้างในบางโครงการขาดสภาพคล่อง ทำให้การดำเนินโครงการติดขัด 
 3) ปัญหาของสภาพภูมิอากาศ  เช่น ฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ไม่สามารถ
เข้าดำเนินการได้ 
 

*********************************************** 



คำนำ 
 

ด้วยสำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล ตามนัย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพ่ือให้
หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อน
การจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
ติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท และได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและรายจ่าย
บุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น  วงเงินงบประมาณ จำนวน 42.6606 ล้านบาท  
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,925.0828 ล้านบาท มีเป้าหมายการให้บริการกรมฯ  
7 เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับกรม จำนวน 11 ตัวชี้วัด โดยเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ
ใน 3 แผนงานหลัก ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกถ่ายทอดไปตามโครงการ  
ที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่าย
งบประมาณ สะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดทำ “รายงานการติดตามและ
ประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรน้ำ” 
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงบประมาณ และเพื่อให้กรมฯ ได้ใช้ประกอบในการทบทวน 
และวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป 

 
      

 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 
        กรมทรัพยากรน้ำ 
                 มกราคม  2565 
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รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรมทรัพยากรน้ำ 
 

1. ข้อมูลหน่วยงาน 

 วิสัยทัศน์ 
 องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และ
ยั่งยืน โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580 

 พันธกิจ 
 1. จัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 2. กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ 
 4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 
 6. ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต 

 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1. มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถ
ตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มี
ปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เร่ือง 

 2. ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน  
โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม 

- จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 57,119 ครัวเรือน 

- จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพ่ิมขึ้น 50 พื้นที่ 
 3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง
คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ร้อยละ 80 
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2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท โดยจำแนกการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 731.7948 ล้านบาท  
 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน
งบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 382.6692 ล้านบาท 
 3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 
3,692.8022 ล้านบาท 
 4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 75.1560 ล้านบาท 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน 

 การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานข้างต้น จำแนกเป็นหมวดรายจ่าย ดังนี้ 
1. งบบุคลากร วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 715.5196 ล้านบาท 
2. งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 107.0964 ล้านบาท 
3. งบลงทุน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 3,948.9591 ล้านบาท 
4. งบรายจ่ายอื่น วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 110.8471 ล้านบาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
731.7948 ล้านบาท , 

15%

แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

382.6692 ล้านบาท, 
8%

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้้า 3,692.8022 ล้าน

บาท, 75%

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 75.1560 

ล้านบาท, 2%
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รูปภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

 
3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 3.1 สรุปภาพรวม 
 กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท และได้รับโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการและรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น วงเงินงบประมาณ จำนวน 42.6606 
ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,925.0828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 
เบิกจ่าย จำนวน 3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.74  รายละเอียดสรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

งบบุคลากร  715.5196 ล้าน
บาท, 15%

งบด้าเนินงาน 107.0964 
ล้านบาท, 2%

งบลงทุน  3,948.9591 ล้าน
บาท, 81%

งบรายจ่ายอื่น  110.8471 ล้าน
บาท, 2%
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 

ทั้งนี้ เมื่อรวมแผนการใช้จ่ายจาก งบประมาณตามสัญญา จำนวน 3,271.7131 ล้านบาท 
งานทำเอง (งบที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1,051.6473 ล้านบาท หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน (งบที่
ได้รับจัดสรร) จำนวน 364.3095 และอื่นๆ (ถอนคืนรายได้) จำนวน 0.1070 ล้านบาท จะมี
งบประมาณรวมตามแผนการใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 4,684.7769 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.22 

กรมทรัพยากรน้ำมีงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1,392.6732 ล้านบาท และ
คาดว่าเมื่อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จะมีผลการเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
4,729.0787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

3.2 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 
 3.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 934.8429 

ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.98 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) เบิกจ่าย จำนวน 
908.8087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 
ที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00)  

 3.2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน  วงเงินงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร จำนวน 
3,990.2399 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) เบิกจ่าย 
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จำนวน 2,427.5369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00) รายละเอียดตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการเบิกจ่าย ตามประเภทงบประมาณรายจ่าย และรายไตรมาส 

 

 

4. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กรมทรัพยากรน้ำ มีรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมจำนวน 439 รายการ (รวมงบ
บุคลากร 1 รายการ และงบดำเนินงาน 1 รายการ) วงเงิน 4,925.0228 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
รายการที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการ 429 รายการ วงเงิน 4,560.7796 ล้านบาท และรายการ  
ที่หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน จำนวน 10 รายการ วงเงิน 364.3032 ล้านบาท โดยมีสรุปผล 
การดำเนินการได้ดังนี้ 
 1. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 รายการ วงเงิน 3,271.7131 ล้านบาท 
 2. งานทำเอง จำนวน 33 รายการ วงเงิน 1,054.1581 ล้านบาท 
 3. รอลงนามฯ จำนวน 16 รายการ วงเงิน 236.4347 ล้านบาท 

 
รูปภาพที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานในภาพรวม 

กรมทรัพยากรน้้า
ด้าเนินการ: ลงนามฯ 
แล้ว, 3,271.7131 

กรมทรัพยากรน้้า
ด้าเนินการ: งานท้า
เอง, 1,054.1581 

กรมทรัพยากรน้้า
ด้าเนินการ: รอลง
นามฯ, 236.4347 

หน่วยงานอื่น
ด้าเนินการแทน, 

364.3032 
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 4.1 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตามแผนงาน จำนวน 4 แผนงาน มีการกำหนดตัวชี้วัด 
จำนวน 11 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 7 เป้าหมาย โดยมีสรุปผล 
การดำเนินงาน ตามตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลที่ดำเนินการ 
(ผลที่แล้วเสรจ็) 

1. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย   
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุม
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

   

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และ
มาตรการการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 

เรื่อง 10 ดำเนินการ 9 เรื่อง 
(แล้วเสร็จ 6 เรื่อง) 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ 
และความพร้อมในการใช้งาน 

   

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการ
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา 

แห่ง 89 ดำเนินการ 88 แห่ง 
(แล้วเสร็จ 88 แห่ง) 

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 

ครัวเรือน 752 1,037 ครัวเรือน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ 
เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

   

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 

หมู่บ้าน 1,546 1,546 หมู่บ้าน 
 

   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

4. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ 

   

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการ
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟู เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
 

แห่ง 65 ดำเนินการ 65 แห่ง 
(แล้วเสร็จ 29 แห่ง 
ไม่รวมที่หน่วยงาน

อ่ืนดำเนินการ) 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลที่ดำเนินการ 
(ผลที่แล้วเสรจ็) 

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 

ครัวเรือน 26,131 28,654 ครัวเรือน 
(5,198 ครัวเรือน)* 

5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ    
   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

แห่ง 117 ดำเนินการ 126 แห่ง 
(แล้วเสร็จ 68 แห่ง) 

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

ครัวเรือน 21,552 21,558 ครัวเรือน 
(8,205 ครัวเรือน)** 

6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

   

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกท่ี
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 

เรื่อง 4 ดำเนินการ 4 เรื่อง 
(แล้วเสร็จ 1 เรื่อง) 

7. บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอก
เขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

   

   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ
ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 * เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 28,654 ครัวเรือน 
 ** เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 21,558 ครัวเรือน 
 

 4.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต 

 

  
ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อยู่ภายใต้แผนงาน

พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์  
ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์  เพื่ อพัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน 
ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลและควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ 
งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  พัฒนาวิชาการ 
กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ 

1. ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
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พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย 
เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 10 เรื่อง 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ
ตามตัวชี้วัด จำนวน 9 เรื่อง และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน  
6 เร่ือง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เร่ือง โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 1.1 โครงการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ดำเนินการโดย 
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง 
  (2) เพ่ือรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน 
เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง 
  (3) เพ่ือสื่อสารให้เกิดการรับรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น้ำ คู คลอง สู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ประชาชน เยาวชน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยกำหนดพื้นที่ดำเนิน
โครงการทั่วประเทศ   
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ผลิตและเผยแพร่
สารคดีเชิงข่าว ที่เป็นการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ พร้อมส่งเสริม
การสร้างจิตสำนึก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ช่วงเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2564 จำนวน 12 ตอน 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  หน่วยงานราชการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำคู คลอง 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.9500 ล้านบาท 
งบตามสัญญา จำนวน 1.2300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1.2300 ล้านบาท 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่  31 ธันวาคม 2563 – 26 ตุลาคม 
2564 โดยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา 
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  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการผลิตและเผยแพร่
สารคดีเชิงข่าว ที่เป็นการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ พร้อมส่งเสริม
การสร้างจิตสำนึก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ช่วงเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2564 จำนวน 12 ตอน แล้วเสร็จ 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : หน่วยงาน
ราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำคู คลอง 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : - 

 1.2 โครงการตรวจกำกับประปาสัมปทาน ดำเนินการโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพ่ือคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น้ำให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ปริมาณเพียงพอ มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และราคาที่ยุติธรรม 
  (2) เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับ และเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา 
  (3) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และส่งเสริมการ
ประกอบกิจการประปาสัมปทานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค (สทภ.) และสำนักงาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และผู้เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ผู้ประกอบกิจการประปาสัมปทานทั่วประเทศ รวมทั้ง
การส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 55 แห่ง  
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   
  (1) ผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิชาการ 
เกี่ยวกับการดำเนินการประปาตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัมปทานกิจการประปาและกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง 
  (2) โครงการประปาสัมปทาน จำนวน 50 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ 
ประจำปี รวมทั้งมีการดำเนินการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 5 แห่ง 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   
  (1) ประชาชนผู้รับบริการน้ำประปา มีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต 
  (2) เจ้าหน้าที่ของ สทภ. และ ทสจ. ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจกำกับกิจการประปาสัมปทาน และสามารถทำการตรวจ กำกับ ในเขตท้องที่ได้ถูกต้องตาม
เง่ือนไขหรือข้อกำหนดในสัมปทานประกอบกิจการประปาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
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  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.9756 ล้านบาท 
ได้รับจัดสรร จำนวน 0.4761 ล้านบาท  ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.3465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
72.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (โดยงบประมาณคงเหลือได้ส่งคืนเงินงบประมาณ) 
  (2) ระยะเวลา : วันที่  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการ 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจ กำกับการ
ประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 50 แห่ง และส่งเสริมการประกอบกิจการประปา
สัมปทานโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สทภ. และ ทสจ. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 แห่ง 
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  
 (5.1) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบ
กิจการประปาสัมปทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สทภ. และ ทสจ. 
 (5.2) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัมปทาน 
 (5.3) คุ้มครองประชาชนผู้ ใช้น้ำให้ได้รับน้ำอุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และราคายุติธรรม 
 (5.4) ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการปรับแนวทางการติดตามการตรวจกำกับ
โครงการประปาสัมปทาน จำนวน 26 แห่ง โดยสามารถจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
สัมปทานประกอบกิจการประปาได้จนครบ 55 แห่ง ตามเป้าหมาย 

 1.3 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  (อปท .) มีความรู้  
ความสามารถในการควบคุมการผลิตน้ำประปา ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต และ 
มีความสามารถในการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้ระบบผลิตน้ำมีอายุการใช้งาน 
ที่ยั่งยืน 
  (2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ อปท. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการกิจการ
ระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินกิจการประปาสามารถดำเนินการไปได้
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  บุคลากรของ อปท. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
ประปา ในพื้นที่ประปาหมู่บ้าน จำนวน 62 แห่ง 
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 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  เจ้าหน้าที่ อปท. 
ตลอดจนผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาและผู้บริหารกิจการระบบประปา
หมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 62 แห่ง มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและบริหาร
กิจการระบบประปาหมู่บ้าน  
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  อปท. สามารถ
ดำเนินกิจการระบบประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ
ระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริหารน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค ที่ได้มาตรฐาน
อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.7147 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.2769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.74 ของงบประมาณตามแผน  
  (2) ระยะเวลา : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 และขยายเวลาถึง
เดือนมีนาคม 2565 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 48.00 โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของ อปท. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน และทำหน้าที่ในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 30 
แห่ง (จากเป้าหมาย 62 แห่ง) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ขยายระยะเวลา 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : อปท. สามารถ
ดำเนินกิจการระบบประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ
ระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริหารน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค ที่ได้มาตรฐาน
อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีข้อกำหนดฯ และประกาศที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
มาตรการที่กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ประกอบกับได้รับ
งบประมาณงวดที่  2 ปลายไตรมาส 4 ทำให้การดำเนินโครงการมีข้อจำกัดและไม่สามารถ
ดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน ทำให้เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 
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 1.4 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม 
ในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโดย 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพ่ือร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  (2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน
บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้อย่างถูกต้องและ  
มีประสิทธิภาพ 
  (3) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหาย
เกินความสามารถของครูและบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) 
จำนวน 210 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 52 แห่ง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จำนวน 38 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  นิเทศติดตามผล
บำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จำนวน 300 แห่ง 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภู เขาแม่ฟ้ าหลวง (ศศช.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ 
 สรุปการดำเนนิงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 2.5500 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยมีการขยายระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 66.67 โดยได้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม ฝึกทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน และโรงเรียนพระ
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ปริยัติธรรม แล้วเสร็จ จำนวน 200 แห่ง คงเหลือ 100 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ขยาย
ระยะเวลาสัญญา 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน 
และประชาชน ในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอ 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :  

(6.1) บุคลากร (Man) : บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ประชาชนในพื้นที่   
ใช้ภาษาท้องถิ่นทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร การโอนย้ายบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งโครงการ
ทำให้เกิดปัญหาการดูแลระบบ เนื่องจากระบบผลิตน้ำ ที่ทำการติดตั้งเป็นระบบที่ได้ทำการ
ออกแบบให้แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่นั้นๆ 

(6.2) ยานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) : อุปกรณ์ที่ใช้
สำหรับการซ่อมระบบผลิตน้ำในพื้นที่ทำงานหาซื้อยากและคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร อุปกรณ์และ
เทคนิคบางอย่างเข้าใจยากสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ยานพาหนะไม่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการ
เดินทางในพ้ืนที่ทุรกันดาร 

(6.3) เทคโนโลยี/การติดต่อสื่อสาร (Technology) : เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการ
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้การประสานงานกับพื้นที่ทำได้ลำบาก 

(6.4) สภาวะแวดล้อม (Environment) : พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากฤดูฝนและฤดูหนาวทัศนวิสัย
ไม่ดี ทำให้ไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้ รวมทั้งสถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน มีปัญหาการแย่งน้ำ
ที่นำมาใช้ในระบบผลิตน้ำกับเกษตรกร เมื่อมีการย้ายหมู่บ้านและสถานศึกษาจะทำให้เกิดปัญหา 
ในการหาแหล่งน้ำดิบและพื้นที่ตั้งโครงการใหม่ ปัญหาฝนตกหนักทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นที่ 
ปัญหาการรื้อถอนระบบ เนื่องจากไม่ได้วางแผนผังอาคารในพื้นที่สำหรับอนาคต 

(6.5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
มาตรการการเข้า-ออกพื้นที่ข้ามจังหวัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ 

(7) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ : 
(7.1) ควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่โดยมุ่งเน้น 
ในพื้นที่สูง ฯลฯ 

(7.2) ควรมีการจัดทำคู่มือ เพื่อใช้ประกอบการดูแลระบบและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเองในเบ้ืองต้น 

(7.3) เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้มากขึ้น เช่น วิธีการใช้งานระบบ
ผลิตน้ำดื่มอัตราการผลิต 100 ลิตรต่อชั่วโมงในรูปแบบ compact disc (แผ่นซีดี) หรือวิธีการอื่นๆ 
เช่น ใน YouTube 
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(7.4) จัดหายานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอกับพื้นที่ทำงาน 
(7.5) ด้านการประสานงานกับพื้นที่ ควรให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นประสานกับ

หน่วยงานต้นสังกัดแทนการประสานงานโดยตรงกับพ้ืนที่ตั้งโครงการ 
(7.6) ควรคดักรองพื้นที่เพื่อการวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
(7.7) ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการอพยพถิ่นฐาน 
(7.8) ติดต่อประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำการบำรุงรักษาและตรวจสอบ

ระบบผลิตน้ำดื่มแก่ครูผู้ดูแลทางโทรศัพท์ 

 1.5 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม 
ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชน 
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดำเนินการโดย 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารฯ สามารผลิตน้ำดื่ม ให้บริการแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ  
  (2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน
บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 
  (3) เพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหายเกินความสามารถของ
ครูและบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง  

(4) เพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด
แพร่และจังหวัดน่าน และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 33 แห่ง 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  นิเทศติดตามผล
บำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จำนวน 55 แห่ง 
 ผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับจากการดำเนินงานโครงการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) 
สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.4367 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.4367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน  
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(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา
ระบบผลิตน้ำดื่ม และฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) แล้วเสร็จ จำนวน 55 แห่ง  
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน 
และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด เพ่ือการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอ 
  (6) จุดเด่นของโครงการ : ให้บริการระบบผลิตน้ำดื่มแก่ครูและนักเรียน ตลอดจน
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
1.6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงาน

เลขานุการกรม 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อให้ประชาชนรับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญ อาทิ 
ภารกิจด้านการเตือนภัยจากน้ำหลากดินถล่ม ภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภารกิจด้าน
โครงการระบบกระจายน้ำ และภารกิจในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ 
  (2) เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำในด้าน
ต่างๆ เพื่อลดภัยพิบัติที่เกิดจากทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตของประชาชนให้มีความ
สมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ำมากขึ้น ทั้งในเมืองและที่ห่างไกล 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ ดำเนินการ  ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  มีการเข้าใจและ
เข้าถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ประกอบกับมีการเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ผ่านสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ ประชาชนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองผ่านการแจกแบบสำรวจ แบบสอบถามความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ 
รวมถึงการร่วมกิจกรรมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาตามแผนการโครงการที่ได้วางไว้ 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   ประชาชนเห็น
ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ พร้อมร่วมกันรักษาทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม 
เพ่ือมีทรัพยากรน้ำใช้อย่างยั่งยืน 
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 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 3.2133 ล้านบาท 
งบประมาณตามสัญญา จำนวน 2.9348 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.9348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของงบประมาณตามสัญญา 
  (2) ระยะเวลา : วันที่  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการ 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการเผยแพร่ภารกิจต่างๆ 
ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ แล้วเสร็จตามกำหนด 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ประชาชน
รับทราบภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น้ำ และได้รับการเตือนภัยแล้ง และ
เตือนภัยน้ำหลากดินถล่มได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ประชาชนรู้จักและเข้าถึงกรมทรัพยากรน้ำ
มากขึ้น 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การลงพื้นที่มีข้อจำกัดและล่าช้ากว่าแผนการ
ดำเนินงานที่วางไว้ แต่ก็สามารถปรับแผนและวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
 1.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ดำเนินการโดย สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 วัตถุประสงค์   

(1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของโครงการอบรม 
(2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เพ่ิมศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม 
(4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการ

ฝึกอบรมมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(5) เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตคติให้เปิดกว้างขึ้นและพร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข  
(6) เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ 

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเป็นองค์กรมุ่งไปสู่ระบบราชการ 4.0  
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ดำเนินการ  เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และผู้รับบริการ 
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 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   
(1) ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบราชการมุ่งสู่ราชการ 4.0  

  (2) ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยเจ้าหน้าที่ทุกราย
ได้รับการพัฒนา อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทุกราย 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   
  (1) กรมทรัพยากรน้ำพร้อมมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ราชการ 4.0 
และบุคลากรมีความพร้อมรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 
  (2) ยกระดับค่าคะแนนกรมทรัพยากรน้ำพร้อมมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการองค์กร
มุ่งสู่ราชการ 4.0 เมื่อเทียบกับค่าคะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.9604 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.7880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.20 ของงบประมาณตามแผน   
  (2) ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ มีการเพิ่มเป้าหมายการดำเนินงาน โดยขอกันเงินไว้ 0.4980 
ล้านบาท เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการอบรมตามแผน
จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ ฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยและภัยต่างๆ ในอาคาร 
กรมทรัพยากรน้ำ ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาวิศวกรด้านพัฒนาและอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองต้นและการวางโครงการ
ทางด้านแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 629 ราย จากเป้าหมาย 
428 ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางองค์กรและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) และ 5 ปี  โดยมีการประชุมย่อยจำนวน 15 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ
พัฒนาระบบราชการ การพัฒนาโครงสร้างและจัดอัตรากำลังการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐพัฒนา e-Service และสร้างนวัตกรรมการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
จำนวน 1 ครั้ง จัดกิจกรรม KM จำนวน 4 ครั้ง รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ KM-DWR รวบรวมสื่อ
องค์ความรู้ และสื่อการเรียนรู้แบบ e-Learning  
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  
   (5.1) บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและนำความรู้  
ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
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ยกระดับทัศนคติและเจตคติให้เปิดกว้างขึ้นและพร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
กรมทรัพยากรน้ำพร้อมมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ราชการ 4.0 และบุคลากรมีความ
พร้อมรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 
   (5.2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งตรวจประเมินโดยผู้ตรวจ
ประเมิน (ภายนอก) ได้เท่ากับ 417.81 หรือ คิดเป็นระบบราชการ 3.34 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ได้ 405.28 (ระบบราชการ 3.24) เท่ากับ 12.53 คะแนน 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ปรับรูปแบบเป็นการประชุม/อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทำให้ผลการดำเนินการเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
  (7) จุดเด่นของโครงการ : การปรับรูปแบบเป็นการประชุม/อบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สามารถประหยัดงบประมาณ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลให้สามารถเพิ่มเป้าหมายการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 
ควรดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 2 มิติ คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

 1.8 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ดำเนินการโดย ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน นโยบายและแผนด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีและมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงมีการซักซ้อมแผนที่จัดทำขึ้น 
  (2) เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ 
กรมทรัพยากรน้ำ มีความพร้อมในการใช้งานได้ดีเป็นปกติอยู่เสมอ และรองรับการใช้ งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาตรฐานการใช้งาน
ของระบบ 
  (3) เพื่อสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศให้สามารถกู้คืนได้หากเกิดความเสียหาย 
ของระบบและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
  (4) เพื่ อ เพิ่ มพูนองค์ความรู้ด้ านคอมพิ วเตอร์และเครือ ข่ ายแก่ เจ้ าหน้ าที่  
กรมทรัพยากรน้ำ 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ดำเนินการ  ดำเนินการในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำ 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย มีการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอด  
24 ชั่วโมง 
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 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   
  (1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รองรับการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเช่ือถือได้ตลอดเวลา 
  (2) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 8.3514 ล้านบาท 
งบตามสัญญา จำนวน 8.2700 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.7890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
70.00 ของงบประมาณตามสัญญา (ทั้งนี้ มีการขอกันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการตามระยะเวลา
สัญญา) 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 16 มกราคม 2564 – 12 ตุลาคม 
2564 โดยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 66.67 โดยได้ดำเนินการในส่วนของ
การศึกษา วิเคราะห์ บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
กรมทรัพยากรน้ำ การดูแลและดำเนินการประสานงานและแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย การดำเนินการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ รวมถึงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการ
ดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คงเหลือ การดำเนินงานด้านการอบรมความรู้
เบ้ืองต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
มีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เชื่อถือได้ตลอดเวลา และมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : - 

 1.9 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  สทภ.1-11 
ดำเนินการโดย ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานและรองรับระบบสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
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  (2) เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลเหตุการณ์  
ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 
จำนวน 11 แห่ง 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 มีการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   
  (1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รองรับการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเช่ือถือได้ตลอดเวลา 
  (2) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 9.2500 ล้านบาท 
งบตามสัญญา จำนวน 9.1700 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.3755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ของงบประมาณตามสัญญา (ทั้งนี้ มีการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 13 กันยายน 
2564 โดยเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 เนื่องจากได้ดำเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวน ตั้งค่า Configuration การปรับปรุง บำรุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 รวมถึงการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เรียบร้อยแล้ว 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
มีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เชื่อถือได้ตลอดเวลา และมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ในประเทศไทย ทำให้เป็นอุปสรรคในการตรวจรับงานตามที่กำหนด
ในขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการฯ 
 

  

ผลผลิตการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและ
บำรุงรักษา  89 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และ
บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 752 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตาม
ตัวชี้วัด จำนวน 89 แห่ง แต่เนื่องจากมีการปรับแผนใช้งบประมาณโครงการในพื้นที่ สทภ. 8 
จำนวน 2 แห่ง ที่หมดความจำเป็นเนื่องจากโครงการได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว ไปดำเนินการ 
ในพื้นที่ สทภ.3 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงานลดลงจาก 
ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 88 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน
1,037 ครัวเรือน โดยมีสรุปรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 
 2.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 1-11 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดให้มีสภาพใช้การได้ตามปกติ ก่อนส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) เพ่ือบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ 
  (4) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร รวมถึง 
ใชใ้นช่วงฤดูแล้ง 
  (5) เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
  (6) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใชน้้ำน้อยนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 

2. ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
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 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  อ่างเก็บน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัด 
เชียงใหม่ 4 แห่ง เชียงราย 4 แห่ง เพชรบูรณ์ 1 แห่ง เลย 1 แห่ง แพร่ 4 แห่ง กระบี่ 1 แห่ง 
กำแพงเพชร 2 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง ชุมพร 5 แห่ง ตรัง 1 แห่ง ตราด 1 แห่ง ตาก 6 แห่ง 
นครพนม 4 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง บุรีรัมย์ 1  แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง พะเยา 4 แห่ง 
พัทลุง 11 แห่ง พิษณุโลก 1 แห่ง ระนอง 3 แห่ง ราชบุรี 1 แห่ง ลำปาง 4 แห่ง ลำพูน 2 แห่ง  
ศรีสะเกษ 1 แห่ง สกลนคร 3 แห่ง สงขลา 7 แห่ ง สุ โขทัย 3 แห่ง สุราษฎร์ธานี  5 แห่ง 
อำนาจเจริญ 2 แห่ง อุดรธานี 1 แห่ง และอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  จำนวนแหล่งน้ำ
ได้รับการปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา รวมจำนวน  89 แห่ง 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์จากการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา แหล่งน้ำ จำนวน 752 ครัวเรือน 
เป็นแหล่งน้ำเสริมการเพาะปลูก น้ำใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เลี้ยงปลา
น้ำจืด 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 47.7376 ล้านบาท 
ได้รับจัดสรรจำนวน 45.6388 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 45.3006 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
จำนวน 44.9310 ล้านบาท โดยมีการลดค่างาน จำนวน 0.3779 ล้านบาท และค่าปรับ จำนวน 
0.1865 ล้านบาท 
  (2) ระยะเวลา : จำนวน 30-180 วัน ตามแต่ละสัญญา โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน 88 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 โดยตัวอย่างที่ได้ดำเนินการ เช่น งานซ่อมระบบท่อส่งน้ำ งานซ่อมแซมประตู
อาคารบังคับน้ำ งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ งานขุดลอก งานหินคลุกปรับเกลี่ยทับแน่ งานหินเรียง  
งานหินก่อ งานหินทิ้ง งานถมคันดินหูฝายลูกรัง งานเสริมผิวหินคลุกคันอ่าง งานทาแต่งน้ำปูน
โครงสร้าง งานถากถาง งานทาสี งานหลักบอกระดับ งานหลักบอกแนว งานลูกรัง งานพื้นลูกกรงเหล็ก 
งานราวกันตก งานป้ายโครงการ งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน และงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น 
 โดยมีสรุปรายละเอียด การใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง 
ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 รายชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง 
งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

1 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแมน่าเรือ บ้านสันป่าสัก  
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 

0.2940  0.28900 0.2890  16 ม.ค. 64 –  
16 เม.ย.64 

12 มี.ค. 64 100.00 

2 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ต.ท่าจำป ี
อ.เมือง จ.พะเยา 

0.1000  0.0990  0.0990  16 ม.ค. 64 –  
16 เม.ย.64 

12 มี.ค. 64 100.00 

3 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เหิน บ้านแม่ฮวก  
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

0.1508  0.1480  0.1480  19 ม.ค. 64 –  
18 เม.ย.64 

2 เม.ย. 64 100.00 

4 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด บ้านห้วยก้อด 
ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

0.2650  0.2580  0.2580  19 ม.ค. 64 –  
18 เม.ย.64 

23 เม.ย. 64 100.00 

5 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทะลาย  
บ้านแม่ทะลาย ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 

3.4000  2.699775  2.6998  29 ม.ค. 64 - 
17 ก.ค. 64 

31 มี.ค. 64 100.00 

6 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เทย บ้านแม่เทย   
ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 

0.5609  0.5590  0.5590  6 ก.พ. 64 - 
5 มิ.ย. 64 

4 มิ.ย. 64 100.00 

7 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้าง 
ต.ไมย้า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

0.2247  0.2210  0.2210  16 ม.ค. 64 - 
16 เม.ย. 64 

15 เม.ย. 64 100.00 

8 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน  
บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

0.7548  0.7540  0.7540  6 ก.พ. 64 - 
5 มิ.ย. 64 

4 มิ.ย. 64 100.00 

9 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเกบ็น้ำคลองวังน้ำแดง บ้านหนองทราย 
(วังตะกู) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 

0.1946  0.1870  0.1870  16 ม.ค. 64 - 
15 เม.ย. 64 

9 เม.ย. 64 100.00 

10 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย  
บ้านคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 

0.4518  0.4460  0.4460  20 ม.ค. 64 - 
15 เม.ย. 64 

24 ก.พ. 64 100.00 

11 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองตะแบก  
บ้านหนองมะค่า ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 

0.3309  0.3260  0.3260  20 ม.ค. 64 – 
19 เม.ย. 64 

24 ก.พ. 64 100.00 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

12 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง บ้านใหม่น้ำเย็น 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

0.7845           0.7750  0.7750  29 ม.ค. 64 - 
27 พ.ค. 64 

21 พ.ค. 64 100.00 

13 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก บ้านป่าสัก  
ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

0.6812  0.6800  0.6800  6 ก.พ. 64 -  
5 มิ.ย. 64 

2 เม.ย. 64 100.00 

14 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแมฉ่างข้าว  
บ้านหนองเขียว ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

0.4500  0.4430  0.4430  16 ม.ค. 64 -  
15 เม.ย. 64 

2 เม.ย. 64 100.00 

15 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ บ้านแมต่๋ำน้อย 
ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 

0.1680           0.1660  0.1660  16 ม.ค. 64 -  
16 เม.ย. 64 

12 มี.ค. 64 100.00 

16 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน บ้านปง ต.ออนใต้ 
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม ่

0.5281           0.4900  0.4900  5 ก.พ. 64 -  
30 ก.ย. 64 

4 มิ.ย. 64 100.00 

17 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกอง บ้านหนองกอง 
ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 

0.2748  0.2650  0.2650  16 ม.ค. 64 -  
15 เม.ย. 24 

9 เม.ย. 64 100.00 

18 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาด บ้านทุ่ง  
ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม ่

0.1000  0.0980  0.0980  9 ม.ค. 64 -  
15 เม.ย. 64 

8 เม.ย. 64 100.00 

19 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแมแ่สด บ้านป่าฝาง   
ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

0.4440  0.4370  0.4370  19 ม.ค. 64 -  
18 เม.ย. 64 

2 เม.ย. 64 100.00 

20 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธ์ทอง 
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

0.1560  0.1520  0.1520  9 ม.ค. 64 -  
15 เม.ย. 64 

8 เม.ย. 64 100.00 

21 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง  
บ้านปากห้วยไม้งาม  ต.หนองบัวเหนือ อเมืองตาก  จ.ตาก 

0.1000  0.0980  0.0980  20 ม.ค. 64 -  
15 เม.ย. 64 

24 ก.พ. 64 100.00 

22 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแมฮ่วก บ้านแม่ฮวก  
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

0.4089  0.4030  0.4030  19 ม.ค. 64 -  
18 เม.ย. 64 

 

2 เม.ย. 64 100.00 

23 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะลาด  
บ้านยางโองนอก ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 

0.1577  0.1540  0.1540  20 ม.ค. 64 -  
19 เม.ย. 64 

24 ก.พ. 64 100.00 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

24 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแมผ่าแหน บ้านโห้ง   
ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม ่

0.3479  0.3440  0.3440  9 ม.ค. 64 -  
15 เม.ย. 64 

8 เม.ย. 64 100.00 

25 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ  
บ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก 

0.1664  0.1630  0.1630  20 ม.ค. 64 -  
19 เม.ย. 64 

24 ก.พ. 64 100.00 

26 สทภ.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสองแควหลวง  
บ้านแม่ระวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 

0.1208  0.1190  0.1190  20 ม.ค. 64 - 
19 เม.ย. 64 

24 ก.พ. 64 100.00 

27 สทภ.2 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด  
บ้านสำนักหมัน ต.นาง่ัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ ์

0.1682  0.1640  0.1640  2 ธ.ค. 63 -  
31 ธ.ค. 63 

17 ธ.ค. 63 100.00 

28 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย  
บ้านหนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

0.2286  0.2260  0.2260  14 ม.ค. 64 - 
14 มี.ค. 64 

1 มี.ค. 64 100.00 

29 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ บ้านหาดแพง 
ต.หาดแพง อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 

0.5000  0.4981  0.4981  14 ม.ค. 64 -  
14 มี.ค. 64 

10 ก.พ. 64 100.00 

30 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านเหล่า  
ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศลิป์ จ.สกลนคร 

0.7316  0.6218  0.6218  2 ก.พ. 64 -  
2 พ.ค. 64 

29 เม.ย. 64 100.00 

31 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังอ้อยหนู บ้านโสก   
ต.ทุ่งแก อ.เจริญศลิป์ จ.สกลนคร 

0.1820  0.1819  0.1819  15 ม.ค. 64 -  
15 มี.ค. 64 

10 ก.พ. 64 100.00 

32 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเหนือ  
บ้านหมูม่น ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 

0.2669  0.2639  0.2639  15 ม.ค. 64 - 
15 มี.ค. 64 

12 มี.ค. 64 100.00 

33 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม บ้านนาวัว   
ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 

0.5620  0.5610  0.5027  3 มี.ค. 64 -  
31 พ.ค. 64 

3 ก.ย. 64 100.00 

34 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทา บ้านโพนแพง 
ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

0.2000  0.1957  0.1957  15 ม.ค. 64 -  
15 มี.ค. 64 

5 มี.ค. 64 100.00 

35 สทภ.3 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก  
บ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 
 

0.1181  0.1180  0.1180  15 ม.ค. 64 -  
15 มี.ค. 64 

1 มี.ค. 64 100.00 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

36 สทภ.3 บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเกบ็น้ำพาน  
บ้านสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.สรา้งคอม จ.อุดรธาน ี

1.7000 1.5737  1.5737  2 ก.พ. 64 - 
1 มิ.ย. 64 

มีการขยายสัญญา 
ถึงวันท่ี 7 ส.ค.64 

22 ก.ย. 64 100.00 

37 สทภ.3 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าศาลา (ร.ร.ท่าศาลา
ราฎวิทยา) หมู่ที่ 1 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

1.3480 1.1980  1.1980  26 พ.ค. 64 -  
22 ก.ย. 64 

8 ก.ย. 64 100.00 

38 สทภ.4 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ้านท่าลาด   
ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

0.3010  0.0975  0.0975  30 ม.ิย. 64 -  
13 ส.ค. 64 

4 ส.ค. 64 100.00 

39 สทภ.4 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ  
บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

0.1430  0.1360  0.1360  30 ม.ิย. 64 -  
13 ส.ค. 64 

13 ส.ค. 64 100.00 

40 สทภ.5 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่  
บ้านโนนสง่า ต.กดุพิมาน อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา 

0.7620  0.7536  0.7536  11 พ.ย. 63 -  
9 พ.ค. 64 

3 ธ.ค. 63 100.00 

41 สทภ.5 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด  
บ้านโคกกรวด ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

0.3520  0.3470  0.3470  16 ม.ค. 64 -  
15 เม.ย. 64 

21 ก.ย. 64 100.00 

42 สทภ.5 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า  
บ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บรุีรัมย ์

0.2600  0.2580  0.2580  16 ม.ค. 64 -  
16 มี.ค. 64 

3 มี.ค. 64 100.00 

43 สทภ.5 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกดุชมพู บ้านค้อ  
ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรสีะเกษ 

0.8023  0.6189  0.6189  12 พ.ย. 63-  
9 ก.พ. 64 

14 ม.ค. 64 100.00 

44 สทภ.6 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง  
บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 

0.3540  0.3513  0.3513  5 ธ.ค. 63 -  
4 มี.ค. 64 

25 ม.ค. 64 100.00 

45 สทภ.7 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำซอนต้า บ้านซอนต้า  
ต.รางบัว อ.จอมบึง  จ.ราชบุร ี

0.2500  0.2490  0.2490  5 ก.พ. 64 –  
5 เม.ย. 64 

12 มี.ค. 64 100.00 

46 สทภ.7 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา  
บ้านป่าละอูบน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

0.3010  0.3000  0.3000  5 ก.พ. 64 -  
5 เม.ย. 64 

8 มี.ค. 64 100.00 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

47 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 8  
ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

0.5260  0.5260  0.5260  18 ธ.ค. 63 - 
16 เม.ย. 64 

9 เม.ย. 64 100.00 

48 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านชายพรุ หมู่ที่ 7 
ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลงุ 

0.5660  0.5660  0.5660  18 ธ.ค. 63 - 
16 เม.ย. 64 

8 เม.ย. 64 100.00 

49 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 1   
ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 

0.2230  0.2230  0.2230  10 พ.ย. 63 - 
9 มี.ค. 64 

28 ม.ค. 64 100.00 

50 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรยีนบ้านหาดไข่เต่า  
หมู่ที่ 11 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

0.5860  0.5508  0.5508  18 ธ.ค. 63 -  
16 เม.ย. 64 

23 มี.ค. 64 100.00 

51 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโรง หมู่ที่ 4  
ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 

0.5410  0.4880  0.4880  18 ธ.ค. 63 -  
16 เม.ย. 64 

4 ก.พ. 64 100.00 

52 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 2 
ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

0.5310  0.4880  0.4880  18 ธ.ค. 63 - 
16 เม.ย. 64 

25 มี.ค. 64 100.00 

53 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางคราม หมู่ที่ 4 
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  

0.5650  0.5550  0.5550  18 ธ.ค. 63 -  
16 เม.ย. 64 

20 ม.ค. 64 100.00 

54 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านควนพระ หมู่ที่ 2   
ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
 

0.5000  0.4998  0.4998  10 พ.ย. 63 -  
9 มี.ค. 64 

4 มี.ค. 64 100.00 



28 
 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

55 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านตกเขา หมู่ที่ 5 
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

0.3350  0.3350  0.3350  10 พ.ย. 63 -  
9 มี.ค. 64 

11 ก.พ. 64 100.00 

56 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพระเกิด หมู่ที่ 4   
ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

0.4910  0.4910  0.4910  10 พ.ย. 63 - 
9 มี.ค. 64 

4 มี.ค. 64 100.00 

57 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2 
ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

1.7400  1.5800  1.5800  18 ธ.ค. 63 -  
16 เม.ย. 64 

16 เม.ย. 64 100.00 

58 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

0.3720  0.3720  0.3720  10 พ.ย. 63 -  
9 มี.ค. 64 

10 มี.ค. 64 100.00 

59 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทุ่งสลำ หมู่ที่ 11  
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

0.3740  0.3740  0.3740  10 พ.ย. 63 -  
9 มี.ค. 64 

28 ธ.ค. 63 100.00 

60 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านวัดโตนด หมู่ที่ 7  
ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

0.4300  0.4300  0.4300  10 พ.ย. 63 - 
9 มี.ค. 64 

12 ม.ค. 64 100.00 

61 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 
ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

0.7290  0.6960  0.6960  18 ธ.ค. 63 - 
16 เม.ย. 64 

25 มี.ค. 64 100.00 

62 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเกาะทากใต้ หมู่ที่ 3  
ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
 

0.4800  0.4800  0.4800  10 พ.ย. 63 -  
9 มี.ค. 64 

28 ม.ค. 64 100.00 



29 
 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

63 สทภ.8 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกเค็ต หมู่ที่ 4 
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

0.5560 0.5560 0.5560 5 พ.ย. 63 - 
4 มี.ค. 64 

28 ม.ค. 64 100.00 

64 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สาง  
บ้านปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.สูงเมน่ จ.แพร่ 

0.1000  0.1000  0.1000  18 ม.ค. 64 - 
18 มี.ค. 64 

17 พ.ค. 64 100.00 

65 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแมร่ำพัน บ้านวังหาด 
ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 

1.0000  0.9900  0.9900  12 ก.พ. 64 -  
2 พ.ค. 64 

28 เม.ย. 64 100.00 

66 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร  
ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร ่

0.9490  0.7398  0.7398  11 ก.พ. 64 -  
1 พ.ค. 64 

21 พ.ค. 64 100.00 

67 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ  
บ้านห้วยไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านดา่นลานหอย จ.สุโขทัย 

0.9690  0.9550  0.9550  12 มี.ค. 64 - 
30 พ.ค. 64 

24 พ.ค. 64 100.00 

68 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน บ้านแมส่ิน 
ต.นาพูน อ.วังช้ิน จ.แพร่ 

0.1000  0.1000  0.1000  18 ม.ค. 64 -  
18 มี.ค. 64 

12 มี.ค. 64 100.00 

69 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ บ้านแก่งไฮ  
ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 

0.4796  0.4790  0.4790  15 ม.ค. 64 -  
15 มี.ค. 64 

2 มี.ค. 64 100.00 

70 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหัวแหวน  
บ้านหนองผักบุ้ง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สโุขทัย 

0.2817  0.2753  0.2753  15 ม.ค. 64 -  
15 มี.ค. 64 

10 มี.ค. 64 100.00 

71 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอน บ้านห้วยขอน 
ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร ่

0.3010  0.3008  0.3008  18 ม.ค. 64 -  
18 มี.ค. 64 

16 มี.ค. 64 100.00 

72 สทภ.9 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเหมือง บ้านนาอิซาง 
หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดติถ์ 

0.3238 0.3220  0.3220  15 ม.ค. 64 -  
15 มี.ค. 64 

3 มี.ค. 64 100.00 

73 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 10 
ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
 

0.5000  0.4996  0.4996  6 พ.ย. 63 -  
5 มี.ค. 64 

19 เม.ย. 64 100.00 



30 
 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

74 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2  
ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

1.0800  1.0770  1.0770  24 มี.ค. 64 - 
21 ก.ค. 64 

14 ก.ย. 64 100.00 

75 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ 8 
ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สรุาษฎร์ธาน ี

0.8800  0.8750  0.8750  24 ธ.ค. 63 -  
22 เม.ย. 64 

5 เม.ย. 64 100.00 

76 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากตอน หมู่ที่ 4   
ต.ปากทรง อ.พะโตะ๊ จ.ชุมพร 

0.4000  0.3996  0.3996  6 พ.ย. 63 -  
5 มี.ค. 64 

17 ก.พ. 64 100.00 

77 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้ำตก (อุทยานแห่งชาติ 
ธารโบกขรณี) หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกใต ้อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่

1.1000  1.0900  1.0900  1 เม.ย. 64 -  
29 ก.ค. 64 

  

9 ก.ย. 64 100.00 

78 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6  
ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 

0.9800  0.9480  0.9480  16 ก.พ. 64 -  
15 มิ.ย. 64 

13 ก.ค. 64 100.00 

79 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4  
ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

1.5500  1.3789  1.3789  25 ธ.ค. 63 -  
23 เม.ย. 64 

15 ก.ค. 64 100.00 

80 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2  
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 

0.9000  0.7950  0.6977 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)  

24 ธ.ค. 63 - 
22 เม.ย. 64 

10 ก.ย. 64 100.00 

81 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองสง หมู่ที่ 13 
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 
 

0.9400  0.9118  0.9118  16 ก.พ. 64 -  
15 มิ.ย. 64 

19 ก.ค. 64 100.00 



31 
 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตาม พ.ร.บ. งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

82 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1  
ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธาน ี

0.7500  0.6300  0.4544 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)  

24 ธ.ค. 63 -  
22 เม.ย. 64 

19 พ.ค. 64 100.00 

83 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหาน หมู่ที่ 6   
ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธาน ี

1.0200  1.0100  1.0100  31 มี.ค. 64 - 
28 ก.ค. 64 

11 มิ.ย. 64 100.00 

84 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
พยาม หมู่ที่ 2 ต.เกาะพยาม อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 

0.6400  0.5790  0.5790  25 ธ.ค. 63 -  
22 เม.ย. 64 

10 ก.ย. 64 100.00 

85 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6  
ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธาน ี

0.9000  0.83500  0.7967 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)  

12 ม.ค. 64 -  
11 พ.ค. 64 

19 เม.ย. 64 100.00 

86 สทภ.10 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรยีนพรุยายชี หมู่ที่ 4 
ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์ธานี 

0.5000  0.4990  0.4990  15 ธ.ค. 63 -  
13 เม.ย. 64 

30 มิ.ย. 64 100.00 

87 สทภ.11 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหินกอง 
ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจรญิ 

0.7550  0.5450  0.5450  25 ธ.ค. 63 -  
26 ก.พ. 64 

12 ม.ค. 64 100.00 

88 สทภ.11 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสามขา  
บ้านรัตนวารี ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 

0.2680  0.2680  0.2680  28 พ.ย. 63 -  
17 ม.ค. 64 

17 ธ.ค. 63 100.00 

หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพิ่มเตมิ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำทา้ยเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง บ.ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก งบประมาณ  0.5823 ล้านบาท (สทภ.1) 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพทางระบายนำ้ล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง บ.ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก งบประมาณ  2.1375 ล้านบาท (สทภ.1) 
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  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  
   (5.1) ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 
11,524 ครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำเสริมการเพาะปลูก น้ำใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ จำนวนกว่า 
27,000 ไร่ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุเ์ล้ียงปลาน้ำจืด 
   (5.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -  
  (7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :  
   (7.1) กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันดูแลรักษา และกรณีเกิดปัญหา ดำเนินการแจ้ง
ปัญหามายังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม 
   (7.1) หน่วยงานตรวจสอบ และติดตามสภาพโครงการให้มีความพร้อมใช้
งาน และรายงานผลมายังกรม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดูแลบำรุงรักษาต่อไป 
   (7.3) ภายหลังจากส่งมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
อปท. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาต่อไป 
  (8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำ ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

 

  
ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐาน

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์  
ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ ประกอบด้วย 
การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เส่ียงภัย เสนอแนะแนวทาง มาตรการการป้องกัน และแก้ไข
วิกฤตน้ำ และเพ่ือบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อม
ในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา  
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เตรียมการ
และจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา
ระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อ
เหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ 
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 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ 
จำนวน 5 โครงการ โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย
ด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม 
น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 3.1 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ดำเนินการ
โดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าสาธารณูปโภคของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา 
  (2) เพื่อบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา  
  (3) เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบเตือนภัยล่วงหน้า  
  (4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่าย 
การเฝ้าระวัง 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ที่ได้ติดตั้งแล้วในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 – 2563 จำนวน 1,796 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเส่ียงภัยไม่น้อยกว่า 5,489 หมู่บ้าน 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  มีระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานี
สนามเข้าสู่สถานีหลักที่กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประมวลผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
สถานีทั้งหมด 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความ
สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน 
  (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม
สถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 20.3288 ล้านบาท 
และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 0.8836 ล้านบาท (เป็นงบประมาณเหลือจากงบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) และ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วม 
ไทยลาว) รวมเป็น 21.1622 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 21.1109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
99.76 ของงบประมาณที่ได้รับ 
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  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ด้านน้ำ จำนวน 1,546 สถานี  
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  

(5.1) ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) จำนวน 1,546 
สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้มีความพร้อมในการใช้งาน  

(5.2) ประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยมีผลการแจ้งเตือนภัย จำนวน 1,150 ครั้ง (ระดับเฝ้าระวัง 588 ครั้ง ครอบคลุม 1,896 หมู่บ้าน 
ระดับเตรียมพร้อม 430 ครั้ง ครอบคลุม 1,490 หมู่บ้าน และระดับอพยพ 132 ครั้ง ครอบคลุม 
484 หมู่บ้าน) 

(5.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ไปใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินงานกับจำนวนสถานีที่เพ่ิมขึ้น โดยดำเนินการจัดทำแผนดังนี้  

- แผนเร่งด่วน : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายของกรม สำหรับบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) เพิ่มเติมทุกปี ตามจำนวนสถานีที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งงบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด จึงไม่ได้
รับจัดสรรเพ่ิมเติม 

- แผนประจำปี : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้ดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลจำนวนสถานีเตือนภัยที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมจากสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11 เพ่ือจัดทำคำของบประมาณประจำปีทุกปี 

(7) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : สถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ได้ติดตั้งไปแล้ว 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์ที่ติดตั้งในที่โล่งแจ้ง ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีอายุการใช้งาน
หลายปี มีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาสถานี หากสถานีชำรุดเสียหายไม่สามารถเตือนภัยได้ 
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงมีความจำเป็นในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์
ของระบบเตือนภัยสำรองสำหรับสถานีเตือนภัยล่วงหน้าทั้ง 1,796 สถานี ให้ได้ ร้อยละ 10 เพ่ือให้
มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 
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 3.2 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) 
ดำเนินการโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคของโครงการ
บำรุงรักษาสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS) 

(2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง  
(3) เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(4) เพื่อพัฒนาบุคคลากรในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ -

อุทกวิทยาแม่น้ำโขง 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่  
กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่สถานีแม่น้ำโขง 
ที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ถึงสถานีแม่น้ำโขงที่โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ความยาวประมาณ 850 กิโลเมตร   
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   

(1) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) จำนวน 11 สถานี 
ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(2) ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่ถูกตรวจวัดมีความถูกต้องแม่นยำ 
(3) บุคคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบ

ตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   

(1) ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ 
(2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตาม

สถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม

สถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.6690 ล้านบาท 
โดยขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในรายการโครงการบำรุงรักษาระบบ
เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม จำนวน 0.3728 ล้านบาท คงเหลือ 0.2962 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
จำนวน 0.2902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.97 ของงบประมาณที่ได้รับ 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัด
สถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 11 สถานี ให้อยู่ใน
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สภาพพร้อมใช้งานแล้วเสร็จ โดยได้ข้อมูลระดับน้ำรายวันและข้อมูลปริมาณฝนรายวัน 2 เวลา 
(7.00 น. และ 19.00 น.) จำนวน 730 ข้อมูล 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  

(5.1) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 
11 สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน สำรวจ
ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและส่งข้อมูลทันเวลา (ข้อมูลระดับน้ำรายวันและข้อมูลปริมาณฝน
รายวัน 2 เวลา คือ 7.00 น. และ 19.00 น.) 

(5.2) บุคคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัด
สถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง  

(5.3) มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลอุตุ -อุทกเครือข่ายอุทกวิทยา
แม่น้ำโขง  

(5.4) ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวังและ 
พยากรณ์สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และของประเทศสมาชิกทางท้ายน้ำ 
ได้แก่ ลาว กัมพูชาและเวียดนาม  

(5.5) ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือน
ภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันที 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : - 

(7) จุดเด่นของโครงการ : ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยา 
ที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการ
วางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ 

 3.3 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำ
โขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำ
โขงร่วมไทย-ลาว    

(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง
สถานี ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำ
บนแม่น้ำโขง และอุปกรณ์ และยานพาหนะเพ่ือการสำรวจดังกล่าว  

(3) เพื่อดูแลบำรุงรักษาสถานีวัดปริมาณน้ำและตะกอน  
(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการวัดปริมาณน้ำและเก็บตัวอย่างตะกอน 
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 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่  
กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่สถานีแม่น้ำโขง 
ที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ถึงสถานีแม่น้ำโขงที่โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ความยาวประมาณ 850 กิโลเมตร 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   

(1) ข้อมูลปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอนท้องน้ำ และรูปตัดขวางลำน้ำมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ     

(2) สถานีและเครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานสามารถสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ    

(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณน้ำ 
การเคล่ือนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   

(1) ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ 
(2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตาม

สถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ  
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม

สถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.7000 ล้านบาท 
โดยขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในรายการโครงการบำรุงรักษาระบบ
เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม จำนวน 0.4608 ล้านบาท คงเหลือ 1.2392 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
จำนวน 1.1605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.65 ของงบประมาณที่ได้รับ 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ 
ปริมาณตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว จำนวน 6 สถานี แล้วเสร็จ 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  

(5.1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาสำหรับการติดตาม
สถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม
สถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  รวมถึงสามารถนำข้อมูล 
ที่ได้มาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง 
การวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ 
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(5.2) สถานีและเครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานสามารถสำรวจข้อมูลอุทก
วิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(5.3) บุคคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ ความสามารถในการตรวจวัด
ปริมาณน้ำ การเก็บตัวอย่างของตะกอนแขวนลอย และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : - 

(7) จุดเด่นของโครงการ : ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยา 
ที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการ
วางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ 

 3.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 
ดำเนินการโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพิ่มพูนสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-
ดินถล่ม ให้แก่ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า  

(2) สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า และ
ผู้นำชุมชน 

(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่
เส่ียงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ของกรมทรัพยากรน้ำ 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร ผู้นำ/
ผู้แทนหมู่บ้านครอบคลุม และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ รวม 400 คน 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   

(1) หลักสูตรการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา  

(2) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม- ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร 
และผู้นำชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา และ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย จำนวน 400 คน 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   

(1) เครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มสามารถ
แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันการณ์  

(2) เครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก -ดินถล่ม 
สามารถเผชิญสถานการณ์ภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ช่วยลดผลกระทบ ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำหลาก-ดินถล่ม 
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 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.1000 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.9941 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 90.37 ของงบประมาณตามแผน 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับ
พื้นที่เส่ียงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 7 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว โดยมี
ผู้เข้าร่วม จำนวน 400 คน 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  

(5.1) ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน/
หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา และเจ้าหน้าที่กรม
ทรัพยากรน้ำ จำนวน 400 คน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองและเครือข่ายอย่างชัดเจน มีความเข้าใจถึงความเป็นมา องค์ประกอบ และการทำงาน
ของระบบเตือนภัยล่วงหน้ายิ่งขึ้น 

(5.2) เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม 
จำนวน 3 เครือข่าย ทำให้สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันการณ์ 

(5.3) ช่วยลดผลกระทบ ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำ
หลาก-ดินถล่ม 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : - 

(7) จุดเด่นของโครงการ : ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร และผู้นำ
ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจะช่วยให้การแจ้ง
เตือนภัยมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์มากย่ิงขึ้น  

(8) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำควรสนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการให้บริการ 

 3.5 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล
สัญญาณภาพ ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ  
 วัตถุประสงค์   

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนผู้รู้-ผู้ดูแลสถานี ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและ 
ค่าเดินทางสำหรับการดูแล ตรวจสอบ และค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมสถานี  
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ค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ  

(2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบ 
ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ  

(3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และซ่อมแซมสถานีของระบบตรวจวัดสภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ  

(4) เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ  

(5) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ผู้บริหารกรม ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  มีระบบตรวจวัด
สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) หรือระบบโทรมาตร และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 
(CCTV) ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีระบบฯ สำหรับการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง มีความ
น่าเชื่อถือ 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  การบำรุงระบบของ
สถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพตามแผน ให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 4.0022 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.5438 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.55 ของงบประมาณตามแผน 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 80.00 เนื่องจากได้ดำเนินการตรวจสอบ 
ซ่อมบำรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพแล้วเสร็จ 
จำนวน 80 สถานี คงเหลือ 20 สถาน ี 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :  

- ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ทันต่อเหตุการณ์ 
- ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง 

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตาม 
เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการการเข้า-ออกพื้นที่ข้ามจังหวัด ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ซ่อมบำรุงฯ ได้ตามแผน 
 
 

 

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ  
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่
ชุ่มน้ำ 65 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู
แหล่งน้ำ 26,131 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ
ตามตัวชี้วัด จำนวน 65 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 
28,654 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  
 
 4.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  ดำเนินการโดย 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 และสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
  (2) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  (3) เพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ
ตามธรรมชาติ 
  (4) เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอุทกภัย 

4. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
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(5) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่า บรรเทาปัญหาช้างป่าออกหากิน
นอกพื้นที่ปา่ (สำหรับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์) 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี 2 แห่ง กาฬสินธุ์ 2 แห่ง ขอนแก่น 3 แห่ง จันทบุรี 2 แห่ง ฉะเชิงเทรา 16 แห่ง ชัยนาท 
2 แห่ง ชัยภูมิ 2 แห่ง ชุมพร 1 แห่ง นครนายก 1 แห่ง นครศรีธรรมราช 2 แห่ง นครสวรรค์ 1 แห่ง 
น่าน 2 แห่ง บึงกาฬ 2 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง ปราจีนบุรี 2 แห่ง พังงา 1 แห่ง พังงาและ
กระบี่ 1 แห่ง เพชรบุรี 2 แห่ง แพร่ 1 แห่ง มหาสารคาม 2 แห่ง ยโสธร 2 แห่ง ร้อยเอ็ด 3 แห่ง 
ราชบุรี 3 แห่ง ลพบุรี 1 แห่ง สระแก้ว 1 แห่ง สุโขทัย 1 แห่ง สุพรรณบุรี 2 แห่ง สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 
หนองคาย 1 แห่ง และอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  แหล่งน้ำได้รับการ
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู จำนวน 65 แห่ง ความจุเก็บกักน้ำรวม 61.92 ล้านลูกบาศก์
เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 26,131 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 
จำนวน 88,476 ไร่ 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 26,131 ครัวเรือน   
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1,644.0431 
ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน 1,388.7876 ล้านบาท (กรมทรัพยากรน้ำ 1,024.4844 ล้านบาท 
และหน่วยงานอื่นเบิกแทน 364.3032 ล้านบาท) งบประมาณตามสัญญา จำนวน 906.4781   
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 712.7615 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.32 ของงบประมาณตาม
สัญญา/ทำเอง 
  (2) ระยะเวลา : จำนวน 90-300 วัน ตามแต่ละสัญญา  
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน :  

(3.1) กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการ จำนวน 55 แห่ง มีผลการดำเนินงาน  
แล้วเสร็จ จำนวน 29 แห่ง มีจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 5,198 ครัวเรือน คงเหลืออยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 25 แห่ง และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากมีการอุทธรณ์ 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง 
สรุปผลการพิจารณาให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 

(3.2) หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน จำนวน 10 แห่ง  
โดยมีสรุปรายละเอียด การใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง 

ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 รายชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง (กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการ) 
งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
1 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำวังน้ำขาวเชื่อมต่อสระ 34 ไร่ 

เชื่อมต่อสระ 84 ไร่ เชื่อมต่อคลองเจริญสุข ต.หนองมะ
โมง,วังตะเคยีน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 

26.0000 25.8510 25.8510 11 พ.ย. 63 - 7 ส.ค. 64 1 เม.ย. 64 100% 196 

2 สทภ.2 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหน้าฝายลำสนธิ หมู่ที่ 3  
ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

11.0000 8.7900 8.7900 8 ม.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 27 ส.ค. 64 100% 150 

3 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ช่วง 3 หมู่ที่ 2, 4, 5  
ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์

96.0000 95.6700 80.6715 17 มี.ค. 64 - 10 ม.ค. 65 - 80% 200 

4 สทภ.2 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโสนเช่ือมต่อหนองเต่าทอง 
ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 

15.3000 15.2080 15.2080 22 ธ.ค. 63 - 19 ก.ค. 64 5 ก.ค. 64 100% 180 

5 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองแปน บ้านเกาะแก้ว  
หมู่ที่ 6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 

30.0000 14.7788 11.8588 17 ธ.ค. 63 - 13 ส.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 24 พ.ย. 64 

- 98% 169 

6 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบึงโลโพ บ้านแผ่นดินทอง  
หมู่ที่ 13 ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูม ิ

40.0000 15.1700 2.2755 17 ธ.ค. 63 - 12 ต.ค. 64 - 2% 189 

7 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองบอน บ้านหนองบอน ต.หนองบอน 
อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

20.0000 12.8480 7.5373 14 พ.ย. 63 - 15 ส.ค. 64 - 76% 504 

8 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบึงกะฮาด บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6  
ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูม ิ

45.0000 14.9400 5.4603 17 ธ.ค. 63 - 29 ก.ค. 64 - 50% 255 

9 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองดูล บ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า 
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์

20.0000 7.5000 1.6973 17 ธ.ค. 63 - 28 ส.ค. 64 - 22% 163 

10 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองราษฎร์ บ้านโพนงาม ต.โพนงาม  
อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

17.0000 9.1709 4.1044 11 พ.ย. 63 - 3 ก.ค. 64 - 78% 275 

11 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองเดิ่น บา้นหนองตอ  
หมู่ที่ 11 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพมิาน จ.ร้อยเอด็ 

42.0000 15.5000 11.2411 17 ธ.ค. 63 - 7 ก.ย. 64 - 93% 169 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
12 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองวัดเขาวงศ์ หมู่ที่ 9 ต.ย่านรี 

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุร ี
3.5000 1.9910 0.8156 8 ธ.ค. 63 - 21 พ.ค. 64 10 ส.ค. 64 100% 15 

13 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ไร่ตาชีพแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

1.2000 0.6150 0.6150 8 ธ.ค. 63 - 27 มี.ค. 64 21 ธ.ค. 63 100% น้ำให้ช้าง 

14 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
แปลงทุ่งหญ้าสิทธิสาท หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4900 0.4875 0.4875 25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64 16 ธ.ค. 63 100% น้ำให้ช้าง 

15 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
แปลงโตโยต้า หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

1.1000 0.5846 0.5846 25 พ.ย. 63 - 14 มี.ค. 64 16 ธ.ค. 63 100% น้ำให้ช้าง 

16 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
กองหินทหารช่าง หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4900 0.4849 0.4849 25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64 4 ธ.ค. 63 100% น้ำให้ช้าง 

17 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองห้วยกรอกเคียน หมู่ที่ 9  
ต.ท่าตะเกยีบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

7.0000 5.9800 5.9800 7 พ.ย. 63 - 25 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64 100% 10 

18 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ไร่ตาชีพแห่งที่ 4 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4900 0.4850 0.4850 25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64 28 ธ.ค. 63 100% น้ำให้ช้าง 

19 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำนิคมโพรงอากาศ หมู่ที่ 2  
ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

2.5000 2.1956 2.1956 4 ธ.ค. 63 - 13 มี.ค. 64 16 มี.ค. 64 100% 16 

20 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำช้างป่า เขาแร่ หมู่ที่ 1  
ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุร ี

9.0000 7.6367 7.6367 9 ธ.ค. 63 - 11 ก.ค. 64 15 ก.ค. 64 100% น้ำให้ช้าง 

21 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ไร่ตาชีพแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

2.0000 1.3295 1.3295 25 พ.ย. 63 - 24 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 100% น้ำให้ช้าง 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
22 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองปะกะโทน ช่วง 2  หมู่ที่ 5, 14, 16 

ต.ท่าตะเกยีบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
3.2500 2.4000 2.4000 7 พ.ย. 63 - 6 มี.ค. 64 4 มี.ค. 64 100% 20 

23 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ป่าหนองคายแห่งท่ี 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4900 0.4850 0.4850 25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64 13 ม.ค. 64 100% น้ำให้ช้าง 

24 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งพระยา  
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

9.5000 7.5700 7.5700 28 ม.ค. 64 - 14 ก.ย. 64 9 ส.ค. 64 100% 2,000 

25 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ไร่ตาชีพแห่งที่ 3 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4900 0.4845 0.4845 25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64 16 ธ.ค. 63 100% น้ำให้ช้าง 

26 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ป่าหนองคายแห่งท่ี 2 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4900 0.4850 0.4850 25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64 13 ม.ค. 64 100% น้ำให้ช้าง 

27 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำช้างป่าทุ่งกระทิง หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

22.0000 14.1530 1.5069 21 ม.ค. 64 - 18 ต.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 7 ม.ค. 65 

- 43% น้ำให้ช้าง 

28 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแก้มลิงบึงเกาะกุ้ง หมู่ที่ 10, 11, 13  
ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

28.0000 16.2400 16.2400 18 พ.ย. 63 - 7 ส.ค. 64 7 ก.ย. 64 100% 342 

29 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำช้างป่าซับขนุน หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

18.0000 11.8900 5.0296 21 ม.ค. 64 - 17 ก.ย. 64 
ขยายเวลาถึง 7 ธ.ค. 64 

- 70% น้ำให้ช้าง 

30 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำทุ่งเบญจา หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

29.5000 25.9500 10.4327 5 ม.ค. 64 - 16 ต.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 17 ธ.ค. 64 

- 45% 850 

31 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำช้างป่าคลองตาคลาน หมู่ที่ 10 ต.พ
วา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (ปรับแผน - ทดแทน) 

15.0000 
 

3.6000 3.2438 16 มี.ค. 64 - 21 ก.ย. 64 - 70% น้ำให้ช้าง 

32 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองพอก บ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9  
ต.ย่านรี อ.กบินทร์บรุี จ.ปราจีนบรุี (ปรับแผน -ทดแทน) 
 

54.0000 29.8800 17.8367 1 เม.ย. 64 - 18 พ.ย. 64 - 85% น้ำให้ช้าง 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
33 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบ้านหินดาดทอง หมู่ที่ 3  

ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรุี 
3.6504 2.1090 2.1090 13 พ.ย. 63 - 22 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64 100% 126 

34 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำลำตะเพิน หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ 
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุร ี

9.1255 6.1180 6.1180 13 พ.ย. 63 - 11 พ.ค. 64 4 ส.ค. 64 100% 66 

35 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน-อ่างขื่อ  ใน
พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) หมู่ที่ 4-6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

7.6000 7.5800 7.5800 7 พ.ย. 63 - 25 พ.ค. 64 24 พ.ค. 64 100% 60 

36 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำลำห้วยปา่ถล่ม หมู่ที่ 6  
ต.สามกระทาย อ.กุยบรุี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

7.5000 7.4750 7.4750 17 พ.ย. 63 - 15 พ.ค. 64 27 เม.ย. 64 100% 64 

37 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูลำห้วยหนองไม้แก่น ในพื้นที่โครงการจัด
ที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.)  
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุร ี

5.3000 5.2900 5.2900 7 พ.ย. 63 - 8 เม.ย. 64
ขยายเวลาถึง 19 พ.ค. 64 

18 พ.ค. 64 100% 75 

38 สทภ.7 ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บนำ้มรสวบ ต.ชัยเกษม 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

118.0000 ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0% 260 

39 สทภ.7 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บนำ้วังส้มป่อย  
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

16.8000 10.8358 10.8358 17 พ.ย. 63 - 4 ก.ค. 64 24 มิ.ย. 64 100% 123 

40 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,4,11,12,14,15  
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

12.5000 9.4990 9.4990 12 ม.ค. 64 - 10 ก.ค. 64 14 ก.ค. 64 100% 90 

41 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14 ต.บ้านคา  
อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

26.6209 20.46808 20.46808 17 พ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 64 27 พ.ค. 64 100% 195 

42 สทภ.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตำบลนครเดิฐ ต.นครเดิฐ 
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 

20.0000 19.9280 17.1720 24 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 30 ก.ย. 64 100% 1,340 

43 สทภ.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 
ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

15.0000 14.9740 2.2461 21 ธ.ค. 63 - 19 พ.ค. 64 - 11% 165 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
44 สทภ.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านปางยาง หมู่ที่ 1  
ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

15.0000 14.9690 10.3786 21 ธ.ค. 63 - 19 พ.ค. 64 - 55% 50 

45 สทภ.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงพาด-หนองบัวแดง ต.หาดสองแคว  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์

90.0000 89.7190 51.6256 26 มี.ค. 64 - 19 ม.ค. 65 - 65% 812 

46 สทภ.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแก้มลิงตำบลห้วยหมา้ย ต.ห้วยหม้าย  
อ.สอง จ.แพร่ 

40.0000 39.9300 28.0163 26 ม.ค. 64 - 23 ส.ค. 64 - 98% 320 

47 สทภ.10 ปรับปรุงฟื้นฟูสระน้ำดอนทิงทวด หมู่ที่ 11  
ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

20.0000 19.9950 5.0005 26 ก.พ. 64 - 3 ก.ย. 64 
ขยายเวลาถึง 19 ต.ค. 64 

- 28% 824 

48 สทภ.10 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองไทรมาศ ช่วง 1 ต.บางเหรียง,โคก
เจริญ,ทับปดุ,มะรุ่ย,นาเหนือ อ.ทับปุด,อ่าวลึก  
จ.พังงา,กระบี ่

40.0000 38.3960 20.5763 19 ม.ค. 64 - 20 ต.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 28 พ.ย. 64 

- 50% 785 

49 สทภ.10 ปรับปรุงฟื้นฟูคลองมิน หมู่ที่ 2 ต.จันดี อ.ฉวาง  
จ.นครศรีธรรมราช 

30.0000 29.9600 4.4940 30 ธ.ค. 63 - 15 ต.ค. 64 - 0% 491 

50 สทภ.10 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจอ ต.เสวียด  
อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธาน ี

45.0000 44.9900 0.0000 24 มี.ค. 64 - 17 ม.ค. 65 - 27% 9,814 

51 สทภ.10 ปรับปรุงฟื้นฟูคลองโตนดิน-คลองกระโสม หมู่ที่ 5  
ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

25.0000 24.9760 21.1390 6 ก.พ. 64 - 2 พ.ย. 64 - 97% 490 

52 สทภ.10 ปรับปรุงฟื้นฟูคลองคุดด้วน ต.ละอาย สวนขัน  
อ.ฉวาง,ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

20.0000 19.9382 2.9907 26 พ.ย. 63 - 21 ก.ย. 64 - 0% 417 

53 สทภ.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบึงสามเพยี (แก้มลิง) บ้านสาม
เพีย หมู่ที่ 9 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

20.0000 13.3900 13.3900 13 มี.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64 9 ส.ค. 64 100% 130 

54 สทภ.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเริงเปือย (แก้มลิง) บ้านกุดตากล้า 
ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

60.0000 35.7940 7.5249 23 มี.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64 - 68% 120 

55 สอน. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำคลองลึก ต.ตาพระยา  
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

60.5316 59.7900 16.6558 11 เม.ย. 64 - 25 ม.ค. 65 - 32% 700 
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หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพ่ิมเติม จำนวน 21 แห่ง ดังนี้ 
งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตามสัญญา 
1 สทภ.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ระยะ 2) ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 4.8980 
2 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 2.7760 
3 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูโคกหนองขวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมระบบส่งน้ำ ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 9.7000 
4 สทภ.4 ปรับปรุงฝาย กุฎิ 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ.ตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 1.5760 
5 สทภ.4 ปรับปรุงฝาย 72 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ.ตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 1.2890 
6 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ.โคกบาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 4.9900 
7 สทภ.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำคลองตาเซะใต้ บ.ตาเซะใต้ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 7.4800 
8 สทภ.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านนา  บ.กาวะ หมู่ที่ 2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 4.9850 
9 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำธรรมชาติ บ.บาซาเอ หมู่ที่ 5 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 5.4900 
10 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนคลองลำดา ช่วง 2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 9.4800 
11 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วง 2 ต.กรงปนิัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 7.9800 
12 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนคลองกูแบสละ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 9.4600 
13 สทภ.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ หมู่ที่ 10 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 8.5200 
14 สทภ.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ต.แว้ง, ฆอเลาะ, กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 9.9600 
15 สทภ.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสามยอด ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 9.9690 
16 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนคลองท่าสาป หมู่ที่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 8.2840 
17 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 7.4820 
18 สทภ.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพ้ืนท่ี สปก. ระวาง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 บ.ลำลอง หมู่ที่ 12,13 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 9.9600 
19 สทภ.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 บ.ปาเซตีงี ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 9.9500 
20 สทภ.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ช่วง 2 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 9.2100 
21 สทภ.10 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบางวัง หมู่ที่ 2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 1.2870 
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ตารางที่ 6 รายชื่อโครงการ งบประมาณ รายแห่ง (หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน) 
งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

หน่วยงาน
อื่นเบิกแทน 

เบิกจ่าย 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
1 สทภ.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบึงหนองคาย ช่วง 2 บ้านสร้างประทาย หมู่ที ่10 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  50.0000   49.9967   49.8921   750  
2 สทภ.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตะเข้ บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ  15.0000   14.9985   14.9757   250  
3 สทภ.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  15.0000   14.9998   14.9027   327  
4 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองน้ำบ้านสะอาดสมศรบี้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 5 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์  17.0000   16.9987   16.9643   268  
5 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองแกงใหญ่ บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  46.0000   45.9835   15.0035   266  
6 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองหูลิง หมู่ที่ 11, 2 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  40.0000   39.4627   7.8918   392  
7 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง บ้านโนนพันชาด หมู่ที่ 10 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  40.0000   39.9690   14.8643   131  
8 สทภ.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูกุดเซียม บ้านแสนสุข ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  32.0000   31.2696   31.0527   185  
9 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ ต.โคกโคเฒ่า ท่าระหัด ไผ่ขวาง จรเขใ้หญ่ ต้นคราม อ.เมืองสุพรรณบุรี,บางปลาม้า  

จ.สุพรรณบรุ ี
 67.1747   67.1747   8.9054   165  

10 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบึงปลายน้ำ บ้านหมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว อ.เมืองสพุรรณบรุี จ.สุพรรณบุร ี  43.4500   43.4500   6.7007   2,700  
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  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ  
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการ 
ที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำ 9.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชน 
มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 5,198 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 14,515 ไร่ 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : โดยภาพรวม พบปัญหาการเข้าพื้นที่
โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซี่งแก้ไขปัญหา
โดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้ระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้าปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้  
การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ยังพบปัญหาแตกต่างกันไป สรุปดังนี้ 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 : ปัญหาสภาพภูมิประเทศ ชั้นดิน ทำให้
ต้องแก้ไขแบบแปลนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง และปัญหาอุทกภัย ฝนตก ทำให้ต้องหยุดงานและ
ขยายสัญญา  

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 : ปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากต้องใช้เทคนิควิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งมีผู้ประกอบการประเภทนี้  
น้อยรายในประเทศ  

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 : การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และอุทยานฯ 
ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา แม้จะมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
ดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้และอุทยานฯ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้ 
ต้องมีการขออนุญาต  

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 : สถานที่กองมูลดิน และการใช้ที่ดิน 
แก้ไขปัญหาโดยแจ้งหยุดงาน ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบการก่อสร้างของโคร งการ  
เพ่ือหาทางออกร่วมกับผู้นำชุมชนและหาสถานที่กองมูลดินใหม่ (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดิน 
ในการก่อสร้างสิ่งล่วงลำน้ำจากกรมเจ้าท่า) และขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 
  (7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :  

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและบริหาร
จัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาท
จากการใช้น้ำในแหล่งน้ำ 

(7.2) จัดทำคู่มือ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา
โครงการแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นระยะ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
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(7.3) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ที่มีปริมาตรเก็บกักต่ำกว่า 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา
ต่อไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอคำปรึกษา ด้านเทคนิค วิชาการการบริหาร
จัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคได้ 
  (8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการที่อยู่ในพื้นที่ต่ำสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ 

(9) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ :  
(9.1) ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการบริหาร

จัดการทั้งด้านการใช้น้ำ การแบ่งปัน การจัดสรร การตกลงร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤต (น้ำท่วม น้ำแล้ง)  
(9.2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ และเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนา
แหล่งน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำ ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

(9.3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ 
 
 

 

 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และ
อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย 
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้ำ 117 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้ำ 21,552 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตาม
ตัวชี้วัด จำนวน 117 แห่ง แต่มีการยกเลิกรายการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จำนวน 1 แห่ง 
(เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม แจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการดำเนินการอุทิศ
ที่ดินฯ จึงขอเลื่อนการดำเนินการปี 2564 เป็นปี 2565) ไปดำเนินการรายการใหม่ในพื้นที่ สทภ.1 
จำนวน 10 แห่ง ทำให้จำนวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 126 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 
21,558 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 
 

5. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
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 5.1 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 1-7, 9, 10, 11  
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ 
  (2) เพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และเต็มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่  
  (3) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อยนอกเขตชลประทานในช่วง 
ฤดูแล้ง 
  (4) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และ 
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเดิม 
  (5) เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีการสูบน้ำ
ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์) 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ  
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 5 แห่ง กำแพงเพชร 2 แห่ง ชัยนาท 2 แห่ง ชุมพร 2 แห่ง เชียงราย 13 แห่ง 
เชียงใหม่ 12 แห่ง ตาก 2 แห่ง นครนายก 1 แห่ง นครพนม 1 แห่ง นครราชสีมา 1  แห่ง 
นครสวรรค์ 1 แห่ง น่าน 12 แห่ง บึงกาฬ 1 แห่ง บุรีรัมย์ 1 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง 
ปราจีนบุรี 1 แห่ง พังงา 2 แห่ง พิษณุโลก 3 แห่ง เพชรบูรณ์ 1 แห่ง แม่ฮ่องสอน 4 แห่ง ยโสธร 1 แห่ง 
ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ระนอง 1 แห่ง ลพบุรี 1 แห่ง ลำพูน 3 แห่ง เลย 1 แห่ง สกลนคร 2 แห่ง สระแก้ว 
3 แห่ง สระบุรี 2 แห่ง สุโขทัย 1 แห่ง สุพรรณบุรี 1 แห่ง สุราษฎร์ธานี 6 แห่ง หนองคาย 2 แห่ง 
หนองบัวลำภู 2 แห่ง อ่างทอง 1 แห่ง อำนาจเจริญ 2 แห่ง อุดรธานี 1 แห่ง อุทัยธานี 6 แห่ง และ
อุบลราชธานี 3 แห่ง 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  แหล่งน้ำได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 117 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 
21,552 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 98,133 ไร่ 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 21,552 ครัวเรือน 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1,698.7335 
ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน 1,622.0769 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา จำนวน 1,604.9441 
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,086.1012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของงบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรร 
  (2) ระยะเวลา : จำนวน 20-365 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานทำเอง  
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : จำนวนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ 
จำนวน 126 แห่ ง มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.12  
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มีจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 8,205 ครัวเรือน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 57 
แห่ง และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจากกรมบัญชีกลาง  โดยมีสรุปรายละเอียด
โครงการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 รายชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง  
งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
1 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านห้วยน้ำขุ่น) บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 
16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

  9.9500   9.9114  3.5000  20 ก.พ. 64 - 17 ก.ย. 64  55% 50 

2 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยสม้ป่อย (บ้านห้วยสม้ปอ่ยใหม่) บ้านห้วย
ส้มป่อยใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 

  4.1973   4.1800  2.5073  5 ธ.ค. 63 - 2 ก.ค. 64  62% 849 

3 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงทุ่งเริง (บ้านแม่ขนิลเหนือ) บ้านแม่ขนิลเหนือ  
หมู่ที่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

  3.2581   3.2460  3.2460  5 ธ.ค. 63 - 5 ก.ค. 64 18 มิ.ย. 64 
 

100% 15 

4 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปางมะนาว) 
บ้านมอสมบรูณ์ หมู่ที่ 11 ต.ปางมะค่า  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

3.7340  3.7110  3.7110  3 ธ.ค. 63 - 30 ก.ค. 64 29 ก.ค 64 100% 38 

5 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (จำนวน 4 แห่ง)  
ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

0.5656  0.5656  0.5656  1 ธ.ค. 63 – 17 พ.ค. 64 
งานทำเอง 

17 พ.ค. 64 100% 330 

6 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปาง
มะละกอ) บ้านปางมะละกอ หมู่ที ่8 ต.ปางตาไว  
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 

2.2212  1.7670  1.7670  3 ธ.ค. 63 - 30 ก.ค. 64 29 ก.ค. 64 100% 120 

7 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านดอยงาม) บา้นดอยงาม หมู่ที่ 15 
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

9.9500  9.9160  9.9160  19 ม.ค. 64  - 16 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64 100% 151 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
8 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (จำนวน 6 แห่ง)  
ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

0.8484  0.8484  0.8484  1 ธ.ค. 63 – 9 ส.ค. 64 
งานทำเอง 

9 ส.ค. 64 100% 483 

9 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่ปูนหลวง (บ้านแม่ปูนหลวง) บ้านแม่ปูนหลวง 
หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

9.9500  9.9125  3.1869  12 ม.ค. 64 - 9 ส.ค. 64  41% 300 

10 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่โถ (บ้านแม่โถหลวง) บ้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 9 
ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม ่

8.2442  8.2160  6.4970  13 ม.ค. 64 - 10 ส.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 3 พ.ย. 64 

 79% 44 

11 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยน้ำริน (บ้านแม่ขะต๋าน) บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 
ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

8.9500  8.9115  8.9115  12 ม.ค. 64 - 9 ส.ค. 64 9 ส.ค. 64 100% 18 

12 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (จำนวน 6 แห่ง)  
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

0.8484  0.8484  0.8484  1 ธ.ค. 63 – 17 ก.ค. 64 
งานทำเอง 

17 ก.ค. 64 100% 495 

13 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านพนาเสรี) บ้านพนาเสรี หมู่ที่ 25 
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

9.9500  9.9178  9.9178  10 ธ.ค. 63 - 7 ก.ค. 64 18 มิ.ย. 64 100% 120 

14 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ระยะ 2 บ้าน
ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

4.8420  4.8158  3.5160  20 ม.ค. 64 - 18 ก.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 29 ก.ย. 64 

27 ก.ย. 64 85% 370 

15 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรรีักษ์ (จำนวน 1 
แห่ง) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 
 
 

0.1414  0.1414  0.1414  1 ธ.ค. 63 – 13 พ.ค. 64 
งานทำเอง 

13 พ.ค. 64 100% 84 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
16 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา 

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกลอเซโล)  
บ้านปู่ทา หมู่ที่ 6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

9.5000  9.4660  5.2940  13 ม.ค. 64 - 10 ส.ค. 64  67% 50 

17 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงปางอุ๋ง (บ้านแม่หยอด) บ้านแม่หยอด หมู่ที่ 9  
ต.แม่ศึก อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม ่

9.8667  9.8447  9.8447  10 ธ.ค. 63 - 5 ก.ย. 64 16 มิ.ย. 64 100% 110 

18 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบง  
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 

60.0000  59.7720  52.2546  27 ม.ค. 64 - 23 ต.ค. 64  87% 300 

19 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแหละ) 
บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

15.0000  14.9540  14.9540  10 ธ.ค. 63 - 6 ส.ค. 64 22 ก.ค. 64 100% 50 

20 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านป่า  
ข้าวหลาม) บ้านป่าข้าวหลาม หมูท่ี่ 7 ต.กื้ดช้าง อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ 

16.7433  16.7081 - 9 ม.ค. 64 - 9 ก.ย. 64 
ขยายเวลาถึง 5 มี.ค. 65 

 7% 300 

21  สทภ.1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยวังหลวง พร้อมระบบ
กระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทา
เหนือ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต.ทาเหนือ  
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

45.0000  44.8440  39.9599  9 ม.ค. 64 - 4 พ.ย. 64  93% 80 

22  สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู)  
บ้านหนองปู หมูท่ี 9 ต. นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 

12.0000  11.9540  8.9415  12 ม.ค. 64 - 8 ก.ย. 64  78% 120 

23 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านดอยช้าง) 
บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

17.5896  17.5065  12.8262  18 ก.พ. 64 - 15 ต.ค. 64  73% 150 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
24 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปิ) บ้านผาละปิ  
หมู่ที่ 8 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

13.1453  13.1020  7.4781  9 ม.ค. 64 - 5 ก.ย. 64  61% 177 

25 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านเมืองกื้ด) 
บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

12.2932  12.2659  - 5 ธ.ค. 63 – 4 พ.ย. 64  3% 250 

26 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะห้วยน้ำเย็น  
บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

20.0000  19.9140  6.0582  13 ม.ค. 64 - 10 ส.ค. 64  30% 50 

27 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสัน
ขี้เหล็ก) บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.เวียงกาหลง  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

15.0000  14.9307  14.9307  22 ม.ค. 64 - 18 ก.ย. 64 6 ก.ย. 64 100% 100 

28 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านแมส่าย
ป่าเมียง) บ้านแมส่ายป่าเมี่ยง หมูท่ี่ 7 ต.โหล่งขอด  
อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

4.6023  4.5870 
 

- 1 ธ.ค. 63 - 27 ส.ค. 64  15% 70 

29 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ (บ้านแม่วาก) 
บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

23.7510  23.7282 16.9195  10 ธ.ค. 63 - 5 ต.ค. 64  72% 50 

30 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแบ)  
บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 
 
 

15.0000  14.9635  14.9635  15 ม.ค. 64 - 11 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64 100% 90 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
31 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) 
(ระยะ2) บ้านผาผึ้ง หมู่ที 6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

10.0000  9.9741  5.0975  20 ม.ค. 64 - 17 ส.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 5 ก.พ. 65 

 52% 90 

32 สทภ.1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูบพร้อมระบบกระจายน้ำ 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย  
(บ้านละอูบโซน B) บ้านละอูบ หมูท่ี่ 6 ต.ห้วยห้อม  
อ.แม่ลาน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

46.0000  45.8470  10.2771  15 ม.ค. 64 - 11 ต.ค. 64  45% 65 

33 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองบอน)  
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 11 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 

12.0000  11.9690  9.0940  12 ม.ค. 64 - 8 ก.ย. 64  77% 120 

34 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยลาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปง หมู่ที่ 8 
ต.ออนใต ้อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

27.8426  27.6999  27.6999  10 ธ.ค. 63 - 4 พ.ย. 64 31 ส.ค. 64 100% 150 

35 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านโปง)  
บ้านโปง หมู่ที่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

15.3114  15.2222  7.6909  9 ม.ค. 64 - 5 ก.ย. 64  55% 80 

36 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน A)  
บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

15.0000  14.9000  14.9000  9 ม.ค. 64 - 5 ก.ย. 64 3 ก.ย. 64 100% 120 

37 สทภ.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองขี้เหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ำ  
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

11.5000  11.4275  11.4275  15 ม.ค. 64 - 11 ก.ย. 64 7 ก.ย. 64 100% 400 

38 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (บ้านห้วยมะซาง)   
บ้านห้วยมะซาง หมู่ที่ 5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
(ปรับแผน - ทดแทน) 

9.9500 9.36480  4.9977  6 มี.ค. 64 - 1 ต.ค. 64  57% 25 



59 
 

ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
39 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านห้วยน้ำกืน) 
บ้านเลาสิบ หมู่ท่ี 3 ต.แมส่ลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (ปรับแผน – ทดแทน) 

0.4888 0.4888 0.4888  11 พ.ค. 64 – 7 ก.ย. 64 
งานทำเอง 

7 ก.ย. 64 100% 50 

40 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านเลาสิบ) 
บ้านเลาสิบ หมู่ท่ี 3 ต.แมส่ลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4894 0.4894 0.4894  11 พ.ค. 64 – 9 ก.ย. 64 
งานทำเอง 

9 ก.ย. 64 100% 61 

41 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านกิ่วสะไต)  
บ้านกิ่วสะไต หมู่ท่ี 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
(ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4898 0.4898 0.4898  11 พ.ค. 64 – 25 ส.ค. 64 
งานทำเอง 

25 ส.ค. 64 
 

100% 71 

42 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านอาแบ) 
บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4893 0.4893 0.4893  11 พ.ค. 64 – 27 ส.ค. 64 
งานทำเอง 

27 ส.ค. 64 100% 58 

43 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านอาแหละ)  
บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (ปรับแผน - ทดแทน) 
 

0.4901 0.4901 0.4901  11 พ.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 
งานทำเอง 

15 ส.ค. 64 100% 39 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
44 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแสนเมือง
โก) บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 1 ต.เทอดไทย  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4897  0.4897  0.4897  11 พ.ค. 64 – 11 ก.ย. 64 
งานทำเอง 

11 ก.ย. 64 100% 90 

45 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านขาแหย่ง)  
บ้านขาแหย่ง หมู่ที่ 2 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (ปรับแผน – ทดแทน) 

0.4899  0.4899  0.4899  11 พ.ค. 64 – 13 ก.ย. 64 
งานทำเอง 

13 ก.ย. 64 100% 32 

46 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านจะทอ) 
บ้านจะทอ หมู่ที่ 2 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4904  0.4904  0.4904  11 พ.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 
งานทำเอง 

15 ส.ค. 64 100% 28 

47 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแม่คำน้อย) 
บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4901 0.4901 0.4901  11 พ.ค. 64 – 29 ส.ค. 64 
งานทำเอง 

29 ส.ค. 64 
 

100% 62 

48 สทภ.1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแสนใหม่)  
บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
(ปรับแผน - ทดแทน) 
 

0.4895  0.4895  0.4895  11 พ.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 
งานทำเอง 

15 ส.ค. 64 100% 55 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
49 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่

อ้อยโรงงานบ้านชุมทหาร หมู่ที่ 1 ต.ห้วยคต  
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธาน ี

7.0000  6.9850  6.9111  17 ธ.ค. 63 - 16 มิ.ย. 64 25 มิ.ย. 64 100% 33 

50 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่
มันสำปะหลัง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุร ี

5.5000  5.4890  5.4890  17 ธ.ค. 63 - 14 มิ.ย. 64 14 มิ.ย. 64 100% 40 

51 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุพืชผักแปลงใหญ่
ทองหลาง หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธาน ี

6.9500  6.9300  - 11 ก.พ. 64 - 9 ส.ค. 64    77% 41 

52 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุกลุ่มนาข้าวแปลง
ใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค ์

7.8000  7.7800  2.5547  17 ธ.ค. 63 - 14 มิ.ย. 64   52% 60 

53 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 

5.6000  5.5900  - 9 มี.ค. 64 - 4 ก.ย. 64   20% 40 

54 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค ์

7.5000  7.4845  7.4845  17 มี.ค. 64 - 12 ก.ย. 64 12 ก.ย. 64 100% 50 

55 สทภ.2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บนำ้นกกระทา-
สนับสนุนประปาหมู่บ้าน ต.หนองจอก อ.บ้านไร ่
จ.อุทัยธาน ี

23.0000  22.9000  16.6116  8 ม.ค. 64 - 4 ต.ค. 64   94% 41 

56 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 
2 ตำบล (หันคา,สามง่ามท่าโบสถ์) ต.หันคา,สามง่าม 
ท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 

25.0000  24.8900  24.8900  8 ธ.ค. 63 - 2 ก.ย. 64 1 ก.ย. 64 100% 190 

57 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ  
3 ตำบล (โกรกพระ,บางมะฝ่อ,บางประมุง,นากลา, 
ศาลาแดง) ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

22.0000  21.8000  21.8000  8 ม.ค. 64 - 4 ก.ย. 64 31 ส.ค. 64 100% 470 

58 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 
3 ตำบล (เกาะเทโพ, สะแกกรัง, ท่าซุง) ต.เกาะเทโพ 
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธาน ี
 

28.0000  27.7500  17.8116  17 พ.ย. 63 - 13 ส.ค. 64   98% 122 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
59 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 

3 ตำบล (น้ำซึม, ท่าซุง, หลมุเข้า) ต.ท่าซุง  
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธาน ี

29.0000  28.7900  28.7900  27 พ.ย. 63 - 2 ก.ย. 64 21 พ.ค. 64 100% 163 

60 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองสาม 
ลำคลองเชื่อมต่อคลองจระเข้เผือกเชื่อมต่อหนองบาง
ไทรฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1,2,5,6 ต.พิกุล อ.ชุมแสง  
จ.นครสวรรค ์

26.0000  25.8900  25.8900  3 ธ.ค. 63 - 29 ส.ค. 64 27 ส.ค. 64 100% 450 

61 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแม่นำ้ท่าจีน-คลองปลา
หมอ หมู่ท่ี 5 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 

20.0000  19.9540  19.9540  8 ม.ค. 64 - 4 ต.ค. 64 30 ก.ย. 64 100% 70 

62 สทภ.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2) บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1  
ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ ์

20.0000  19.9690  - 12 มี.ค. 64 - 4 ก.พ. 65   3% 120 

63 สทภ.2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากคลองรำมะสัก หมู่ที่ 10, 6 
ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

20.0000  19.6000  19.6000  17 ธ.ค. 63 - 14 ก.ค. 64 7 มิ.ย. 64 100% 150 

64 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงตาสังข์เชื่อมต่อ
คลองบ้านท่าจันทร์ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค ์

19.0000  18.8990  18.8990  22 ธ.ค. 63 - 19 ก.ค. 64 16 ก.ค. 64 100% 200 

65 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 
3 ตำบล (ยางตาล,ย่านมัทรี,กลางแดด) ต.ยางตาล  
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

17.0000  16.9000  16.9000  11 พ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 64 11 พ.ค. 64 100% 500 

66 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 
3 ตำบล (สะแกกรัง, หาดทนง, เกาะเทโพ)  
ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
 
 

28.0000  27.9200  6.3782  24 ธ.ค. 63 - 19 ก.ย. 64   25% 188 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
67 สทภ.2 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังท่าดินดำ แหล่งน้ำ  

ปึกอ้อ แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายนำ้ หมู่ที่ 
1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรุี 

56.0000  40.7000  10.1555  8 ม.ค. 64 - 3 พ.ย. 64   81% 380 

68 สทภ.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงลาดเช่ือมต่อ 
บึงเพ็งเชื่อมต่อบึงหลังบ้านเช่ือมตอ่บึงบัว ต.ตาสังข์  
อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค ์

23.0000  22.8800  11.9028  22 ธ.ค. 63 - 18 ส.ค. 64   95% 120 

69 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ  สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ 
(กล้วยหอม) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

4.9500  4.9470  4.9375  13 พ.ย. 63 - 11 เม.ย. 64 2 เม.ย. 64 100% 60 

70 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่ 
ขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม 
จ.นครพนม 

9.9000  9.8900  4.5121  24 พ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 64   62% 60 

71 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่ 
(นาข้าว) บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา  
จ.บึงกาฬ 

9.9000  9.8734  9.8734  26 พ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 64 21 มิ.ย. 64 100% 60 

72 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ  สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ 
(ผัก/สมุนไพร) ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่  
จ.หนองคาย 

4.9500  4.9470  4.9470  13 พ.ย. 63 - 11 เม.ย. 64 9 เม.ย. 64 100% 60 

73 สทภ.3 ก่อส้รางระบบกระจายน้ำ  สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ 
ยางพารา ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

9.9000  9.8940  4.4189  3 ธ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64   45% 60 

74 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุ เกษตรแปลงใหญ่ 
นาข้าว ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร 

9.9000  9.8600  5.4321  30 มี.ค. 64 - 25 ต.ค. 64   55% 40 

75 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านนาหว้าน้อยสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำ 
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 3 
ต.กกสะทอน อ.ด่านซา้ย จ.เลย (ปรับแผน/ทดแทน) 
 

8.0000 8.0000  - 3 มี.ค. 64 – 27 ธ.ค. 64   3%   
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
76 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

ฝายโคกโสกลึก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  
ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภ ู
(ปรับแผน/ทดแทน) 

2.0000 1.9816  1.9795  12 ม.ค. 64 - 10 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 100% 50 

77 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
ฝายใหม่ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง  
จ.หนองบัวลำภู (ปรับแผน/ทดแทน) 

2.0000 1.9986  1.9588  12 ม.ค. 64 - 10 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 100% 32 

78 สทภ.3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่ 
ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน  
จ.อุดรธาน ี(ปรับแผน/ทดแทน) 

9.9000 9.8950  3.5823  2 มี.ค. 64 - 27 ก.ย. 64   77% 450 

79 สทภ.4 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่
ข้าวบ้านสระหงษ-์สระทอง ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย  
จ.ร้อยเอ็ด 

9.9000 9.8300 9.8218 15 ม.ค. 64 - 11 ก.ย. 64 14 ก.ค. 64 100% 232 

80 สทภ.5 ปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก 
หนองใน หมู่ที่ 4 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา 

50.0000  อยู่ระหว่าง
การอุทธรณ ์

-   0% 555 

81 สทภ.5 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูลำสะแทดพร้อมระบบกระจายน้ำและ
ระบบอ่างพวง ต.กู่สวนแตง,หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชย
พจน์ จ.บุรีรัมย ์

49.0000  48.7250  8.2190  29 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 65  4.74% 530 

82 สทภ.6 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
แห่งที่ 2 หมู่ที่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

2.2000  2.1930  2.1915  19 ธ.ค. 63  - 17 พ.ค. 64 18 พ.ค. 64 100% 35 

83 สทภ.6 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
แห่งที่ 1 หมู่ที่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

2.2000  2.1920  2.1910  9 ธ.ค. 63 - 7 พ.ค. 64 18 พ.ค. 64 100% 60 

84 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองส่งน้ำ พร้อมระบบกระจายนำ้ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 6 ต.ทองหลาง  อ.บ้านนา 
จ.นครนายก 

3.5000  2.9500  2.9500  19 ม.ค. 64 - 11 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64 100% 75 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
85 สทภ.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองทุ่งพระ พร้อมระบบกระจายน้ำ 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว 

13.7300  13.6800  13.6800  26 ธ.ค. 63 - 22 ส.ค. 64 1 ก.ย. 64 100% 80 

86 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ 
สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที ่กจ.4  หมู่ที่ 2  
ต.ชะแล อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรุี 

3.9400  3.9390  3.9058  19 มี.ค. 64 - 14 ก.ย. 64 14 ก.ย. 64 100% 55 

87 สทภ.7 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด  
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบครีีขันธ ์

2.5000  2.4800  - 27 ม.ค. 64 - 25 มิ.ย. 64   64% 50 

88 สทภ.7 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนพ้ืนท่ีปฏริูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) 
กาญจนบุรี ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

5.8315  5.8300  5.7725  22 ม.ค. 64 - 19 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64 100% 18 

89 สทภ.7 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่ง บ้านปากลำปลิ็อก หมู่ที ่2 ต.ห้วยเขย่ง  
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี

4.7000  4.4600  4.4600  28 ม.ค. 64 - 26 มิ.ย. 64 21 ก.ย. 64 100% 30 

90 สทภ.7 ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนบัสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและ
ป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14 ต.จรเขส้ามพัน  
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี

52.0000  51.6990  19.7594  25 ก.พ. 64 - 1 ธ.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 65 

  42%  - 

91 สทภ.7 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ 
 (แปลง 905) ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

75.0000  74.6900  39.2041  20 ก.พ. 64 - 19 ต.ค. 64   70% 170 

92 สทภ.7 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง หมู่ที่ 3   
ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบครีีขันธ์ 
 
 

72.0550  71.7500  71.7500  25 ก.พ. 64 - 22 ต.ค. 64 23 ก.ย. 64 100% 100 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
93 สทภ.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำแปลงทุ่งหญา้ 2 พร้อมระบบ

กระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

91.5550  91.2542  71.4312  25 ก.พ. 64 - 21 พ.ย. 64   86% 200 

94 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
บ่อเกลือ บ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ต.บ่อเกลือเหนือ  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

3.0000  2.9930  - 30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64   20% 18 

95 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสะ
เนียนบ้านสมุนใหม่ หมู่ท่ี 16 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน 

3.1000  3.0920  0.3349  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64   30% 17 

96 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงวัง
ไผ่ (ระยะที่ 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.นาไร่หลวง  
อ.สองแคว จ.น่าน 

2.0000  1.9950  1.9950  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64 11 ส.ค. 64 100% 25 

97 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนศูนย์ผลติเมล็ดพันธ์ุพืช
พระราชทาน (ระยะที่ 2) ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

2.2000  2.1890  2.1890  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64 14 มิ.ย. 64 100% - 

98 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
แม่จริม (ระยะที่ 2) บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ต.แม่จริม  
อ.แม่จริม จ.น่าน 
 

2.0000  1.9910  1.9910  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64 23 ก.ค. 64 100% 18 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
99 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง หมู่ท่ี 10 ต.สันทะ อ.นาน้อย 
จ.น่าน 

3.0500  3.0260  1.6826  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64   98% 20 

100 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  
บ้านนุชเทียน หมู่ท่ี 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก 

3.2000  3.1601  0.2654  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64   95.0% 21 

101 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุเกษตรแปลงใหญ่
อ้อยสหกรณ์การเกษตรครีีมาศ จำกัด ต.โตนด  
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

5.5000  5.4850  5.4850  18 มี.ค. 63 - 17 พ.ค. 64 20 ก.ค. 64 100% 100 

102 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงน้ำ
แขว่ง (ระยะที่ 2) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต.เมืองลี  
อ.นาหมื่น จ.น่าน 

2.0000  1.98470  0.8802  30 พ.ย. 63 - 29 มี.ค. 64   85% 15 

103 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงน้ำ
แป่ง (ระยะที่ 2) บ้านแหน หมู่ที่ 1 ต.ผาทอง  
อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

2.0000  1.9836  1.9282  30 พ.ย. 63 - 29 มี.ค. 64 14 มิ.ย. 64 100% 15 

104 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 1 แห่ง  
บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
 
 
 

0.1500  0.1500  0.1500  26 พ.ย. 63 - 9 ม.ค. 64 
งานทำเอง 

9 ม.ค. 64 100% 15 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
105 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงน้ำ
เคิม (ระยะที่ 2) บ้านตันต้อง หมู่ที่ 5 ต.ปิงหลวง  
อ.นาหมื่น จ.น่าน 

2.0000  1.9930  1.9930  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64 28 เม.ย. 64 100% 15 

106 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสะ
เนียน (ระยะที่ 2) บ้านวังตาว หมู่ที่ 7 ต.สะเนียน  
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

2.0000  1.9830  1.9830  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64  11 ส.ค. 64 100% 15 

107 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ที่ 8 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

3.1000  3.0860  1.9829  30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64   98% 20 

108 สทภ.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
แม่จริม บ้านตองเจรญิราษฎร์ หมูท่ี่ 6 ต.แม่จริม 
อ.แม่จริม จ.น่าน 

19.0000  18.9490  11.4511  21 ธ.ค. 63 - 19 พ.ค. 64   77.00% 123 

109 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 
ลุ่มน้ำภาค (ภูขัด ภเูมี่ยง ภสูอยดาว) ต.บ่อภาค  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 

12.5000 7.8800  4.5717  30 ม.ค. 64 - 26 ส.ค. 64   98% 51 

110 สทภ.10 ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุน
พื้นที่ สปก. แปลง 83 ช่วง 1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ  
จ.ชุมพร 

9.8000  9.7406  9.7406  4 ธ.ค. 63 - 31 ก.ค. 64 27 ก.ค. 64 100% 475 

111 สทภ.10 ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มังคุด  
หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา,นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธาน ี

4.9000  4.8947  - 26 ธ.ค. 63 - 22 ส.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 13 ม.ค. 65 

  12% 221 

112 สทภ.10 ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เงาะบ้าน
นาเดิม ต.บา้นนา,นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธาน ี

4.9500  4.9447  - 26 ธ.ค. 63 - 22 ส.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 13 ม.ค. 65 

  9% 221 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
113 สทภ.10 ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรยีน  

ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธ์านี 
9.9000  9.8800  - 13 มี.ค. 64 - 7 พ.ย. 64   0% 393 

114 สทภ.10 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหลง่น้ำหนองพ้อ- 
หนองห้าง หมู่ที่ 13 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

3.5000  3.4950  3.4950  19 ม.ค. 64 - 17 มิ.ย. 64 6 ก.ค. 64 100% 50 

115 สทภ.10 ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ลองกอง  
หมู่ที่ 1 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธาน ี

9.9000  9.8949  - 6 ม.ค. 64 - 2 ก.ย. 64   0% 1472 

116 สทภ.10 ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองปลายพู่สนับสนุน
พื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 

15.0000  14.9654  14.9654  3 ธ.ค. 63 - 1 พ.ค. 64 29 เม.ย. 64 100%  - 

117 สทภ.10 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ 
บางดี หมู่ที่ 4 ต.พ่วงพรมคร อ.เคยีนซา จ.สรุาษฎร์ธาน ี

22.0000  21.9900  - 24 มี.ค. 64 - 18 พ.ย. 64   0%  - 

118 สทภ.10 ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกซ้ายสนับสนุน
พื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 

12.0000  11.9950  11.9950  22 ธ.ค. 63 - 20 พ.ค. 64 20 พ.ค. 64 100%  - 

119 สทภ.10 ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกขวาสนับสนุน
พื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

15.0000  14.9900  14.9900  4 ธ.ค. 63 - 2 พ.ค. 64 2 พ.ค. 64 100%  - 

120 สทภ.10 ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอม
ทอง (สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร) ต.ทรัพย์ทวี  
อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี (ปรับแผน/ทดแทน) 

9.9000 9.8800  1.4820  2 มี.ค. 64 - 27 ต.ค. 64 
ขยายเวลาถึง 23 เม.ย. 65 

  0% 2,453 

121 สทภ.11 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุแปลงใหญ่ข้าว  
หมู่ที ่4 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจรญิ 

4.9500  4.9390  3.2021  24 พ.ย. 63 - 22 พ.ค. 64   85% 135 

122 สทภ.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำรอ่งน้ำคำ  
พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้าน่ทรายพูล หมู่ที่ 10  
ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธาน ี

15.0000  10.7500  10.7500  9 ธ.ค. 63 - 18 ก.ย. 64 3 ส.ค. 64 100% 253 

123 สทภ.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหว้ยคำเม็กน้อย  
พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ต.โนนก่อ  
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธาน ี
 

12.0000  8.7000  8.7000  9 ธ.ค. 63 - 8 ก.ย. 64 9 มิ.ย. 64 100% 317 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง 
งบตาม 
พ.ร.บ. 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ดำเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์
124 สทภ.11 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง  

ช่วง 2 ต.นาหว้า,ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจรญิ 
20.0000  18.5000  18.5000  8 ม.ค. 64 - 16 เม.ย. 64 

ขยายเวลาถึง 25 พ.ค. 64 
25 พ.ค. 64 100% 224 

125 สทภ.11 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนนุแปลงใหญ่ข้าว
อินทรีย์ ช่วง 2 หมู่ที่ 1 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว  
จ.ยโสธร 

28.1260  28.0500  25.9476  19 ธ.ค. 63 - 15 มิ.ย. 64   95% 1,236 

126 สทภ.11 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนนุวิสาหกิจชุมชนปลูก
พืชหลากหลายบ้านพรานบญุ หมูท่ี่ 13 ต.หนองขอน  
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
(ปรับแผน/ทดแทน ) 

9.9000 9.8850  4.8638  13 มี.ค. 64 - 8 ก.ย. 64   80% 120 

 
หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพิ่มเตมิ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 

งบประมาณ : ล้านบาท 
ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตามสัญญา 
1 สทภ.3 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัดพัชรกิติยาภาราม บ.ห้วยเตย หมู่ที่ 3 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู  

จ.หนองบัวลำภ ู
9.9850 

2 สทภ.3 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านสนามบิน พร้อมระบบกระจายนำ้ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี บ.สนามบิน หมู่ท่ี 8 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

9.5280 

3 สทภ.3 ปรับปรุงฟืน้ฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ.แสนพัน หมู่ที่ 14 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

8.9955 

4 สทภ.3 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนโพธิแสนวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ.แสนพัน หมู่ที่ 11 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

5.9150 

5 สทภ.3 ปรับปรุงฟืน้ฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ.หนองปลาตอง หมู่ที่ 11 ต.นาเพียง  
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

2.9970 

6 สทภ.4 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสลูานนท์ ในพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  

1.1390 
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ที ่ หน่วยงาน รายชื่อและสถานที่ต้ัง งบตามสัญญา 
7 สทภ.4 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกท่ี 27 ค่ายประเสริฐสงคราม  

ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
2.6830 

8 สทภ.6 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเข้ หมู่ที่ 12 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุร ี 1.7420 
9 สทภ.6 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก้มลิงหนองกรด หมู่ที่ 4,9 ต.ตำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรุ ี 1.7670 
10 สทภ.6 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ.หนองแสง หมูท่ี่ 11 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุร ี 1.7540 
11 สทภ.9 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ.น้ำโซ้ง ต.ดู่พงษ์ อ.สันตสิุข จ.น่าน 4.5100 
 
 
 
 
 



72 
 

  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ  
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการ 
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำรวม 17.93 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนมีน้ำสำหรับ
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 8,205 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 
จำนวน 42,229 ไร่ 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : โดยรวมพบปัญหาการเข้าพื้นที่ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก้ไขปัญหาโดยเร่งรัด 
ผู้รับจ้างให้ระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้าปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้   
การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ยังพบปัญหาแตกต่างกันไป ดังนี้ 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 : ปัญหาพื้นที่ป่า และมีการแก้ไขแบบแปลน 
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 : ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ โครงการทำให้  

ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ 
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 : มีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

เนื่องจากลงนามสัญญาล่าช้า (ผู้รับจ้างอุทธรณ์ 1 ครั้ง) ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน และยังมี
โครงการที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจาก
กรมบัญชีกลาง 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 : ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น 
และปัญหาสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศทำให้มีการแก้ไขแบบแปลน 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 : ปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานทำให้งาน
ล่าช้า หรือก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ทำให้ต้องแก้ไขงาน 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 : กรรมสิทธิ์ที่ ดินบริเวณก่อสร้าง 
ไม่สามารถก่อสร้างถังเก็บน้ำและแผงโซล่าเซลล์ได้ พื้นที่ก่อสร้างกรมชลประทานไม่ให้ใช้แหล่งน้ำ
ต้องหาแหล่งน้ำใหม่ เพื่อทำระบบกระจายน้ำ เร่ืองการใช้ที่ดิน แก้ไขปัญหาโดยแจ้งหยุดงาน แก้ไข
แบบแปลน เปลี่ยนแปลงจุดที่ตั้งโครงการ ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมชลประทาน ขออนุญาตการ
ใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ และขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 : ผู้รับจ้างจัดหาถังเก็บน้ำขนาด 100 
ลูกบาศก์เมตร ไม่ทันตามกำหนดเวลา แก้ไขปัญหาโดยเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ และ
ปัญหาน้ำท่วมทางเข้าโครงการ ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ แก้ไขปัญหาโดยรอให้น้ำลดและสามารถ
สัญจรได้ 
  (7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :  

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและบริหาร
จัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาท
จากการใช้น้ำในแหล่งน้ำ 
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(7.2) จัดทำคู่มือ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา
โครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นระยะ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

(7.3) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาต่อไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ  
ขอคำปรึกษา ด้านเทคนิค วิชาการการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคได้ ทั้งนี้  
กรมทรัพยากรน้ำมีแผนการดูแลบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบหลังหมดสัญญาประกัน 
  (8) จุดเด่นของโครงการ : ช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำมาใช้เพื่อการเกษตร เพิ่มน้ำ
ต้นทุนให้กับพื้นที่ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี และสามารถนำไปต่อยอดในการเพาะปลูก ทำให้มีรายได้ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

(9) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ :  
(9.1) ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการบริหาร

จัดการทั้งด้านการใช้น้ำ การแบ่งปัน การจัดสรร การตกลงร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤต (น้ำท่วม น้ำแล้ง)  
(9.2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ และเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนา
แหล่งน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำ ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

(9.3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ 

(9.4) ควรขยายท่อส่งน้ำให้ครอบคลุมทั้งตำบล 
 

 

  
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ ติดตาม
ประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รวมทั้งงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ  
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

6. โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
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 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เร่ือง 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ
ตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เร่ือง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 เร่ือง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
ตามสัญญา จำนวน 3 เร่ือง โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 6.1  โครงการศึกษาความ เหมาะสม สำรวจ ออกแบบพรุควน เคร็งจั งหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพ่ือการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1)  เพื่ อ จั ด ท ำราย งาน แ ผ น ห ลั ก ก ารอ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู ร ะ บ บ นิ เวศ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (2) เพ่ือจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (3) เพ่ือสำรวจและออกแบบ พร้อมจัดทำแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการขอ
งบประมาณ  เอกสารประกวดราคาก่ อสร้าง โครงการอนุ รักษ์  ฟื้ นฟู ร ะบบนิ เวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ดำเนินการ  
  (1) ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุควนเคร็ง เช่น ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 
  (2) หน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ สามารถดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา และสามารถ
ดำเนินการได้ตามภารกิจว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการ
รักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  (1) รายงานแผนหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ       
ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  (2) รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  (3) รายงานการสำรวจและออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ 
  (1) ผลการศึกษาด้านวิชาการของแนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทา ปัญหาใน
พื้นที่พรุควนเคร็ง โดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามผลการคัดเลือกจากขั้นตอน
การศึกษาจัดทำรายงานแผนหลัก 
  (2) ผลการศึกษาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ของ
แนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาในพื้นที่พรุควนเคร็ง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่  
พรุควนเคร็ง และผลการคัดเลือกโครงการที่จะนำไปออกแบบรายละเอียด 
  (3) ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพิจารณาโครงการ 
ที่เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหาก
เกิดผลดังกล่าว ผลการอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการจะมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อน
การดำเนินการอย่างไร และเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องมีการเตรียมแผนการสำหรับป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่เตรียม
โครงการอย่างไร และภายหลังที่ได้มีการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการไปแล้ว
อย่างไร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจในขั้นตอนการขออนุมัติหน่วยงานที่มี
อำนาจ ซึ่งผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  (4) คู่มือด้านการบริหารจัดการพื้นที่พรุควนเคร็ง ตามแนวทางการป้องกัน แก้ไข
และบรรเทาปัญหาข้างต้น เพ่ือการรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  (5) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของพื้นที่ศึกษา 
  (6) วีดีทัศน์ ประกอบความเข้าใจโครงการฯ 
  (7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 80.0000 ล้านบาท 
งบตามสัญญา จำนวน 79.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 22.1445 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.75 ของงบประมาณตามสัญญา 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 30 มีนาคม 2564 – 24 มีนาคม 2565  
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 59.10 โดยได้ดำเนินการทบทวนการศึกษา
และรวบรวมข้อมูล  กำหนดพื้นที่ และจัดทำแผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิ เวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนพัฒนา
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แหล่งน้ำในพื้นที่พรุ รวบรวมสำรวจภูมิประเทศ จัดทำทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุควนเคร็ง 
พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดทำกรอบแนวคิด 
(Conceptual Design Plan) และจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการมี  
ส่วนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดว่า
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ยังดำเนิน
โครงการไม่แล้วเสร็จ 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :  

   (6.1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อ
การดำเนินงานของที่ปรึกษา ที่ต้องเลื่อนแผนการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดการ  
มีส่วนร่วมออกไป รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม และสำรวจภูมิประเทศ  

   (6.2) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการจัดการมีส่วนร่วมออกไป รวมทั้งการ
ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม และสำรวจภูมิประเทศ 

 6.2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส   
เพ่ือการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1)  เพื่ อ จั ด ท ำราย งาน แ ผ น ห ลั ก ก ารอ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู ร ะ บ บ นิ เวศ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (2) เพ่ือจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ดำเนินการ 
  (1) ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง เช่น ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 
  (2) หน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ สามารถดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา และสามารถ
ดำเนินการได้ตามภารกิจว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนรวมถึง 
การรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  (1) รายงานแผนหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  
ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 
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  (2) รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (3) ผลการสำรวจและออกแบบ โครงการอนุ รักษ์  ฟื้ นฟู ระบบนิ เวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   
  (1) ผลการศึกษาด้านวิชาการของแนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหา 
ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง โดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามผลการคัดเลือกจาก
ขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานแผนหลัก 
  (2) ผลการศึกษาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ของ
แนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาในพื้นที่พรุโต๊ะแดง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่  
พรุโต๊ะแดง และผลการคัดเลือกโครงการที่จะนำไปออกแบบรายละเอียด 
  (3) ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพิจารณาโครงการ 
ที่เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหาก
เกิดผลดังกล่าว การอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการจะมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อน
การดำเนินการอย่างไร และเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดตามหลักวิชาการซึ่งต้องมีการเตรียมแผนการสำหรับป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่เตรียม
โครงการอย่างไร และภายหลังที่ได้มีการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการไปแล้ว
อย่างไร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจในขั้นตอนการขออนุมัติหน่วยงานที่มี
อำนาจ ซึ่งผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  (4) คูม่ือด้านการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง ตามแนวทางการป้องกัน แก้ไขและ
บรรเทาปัญหาข้างต้น เพ่ือการรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
  (5) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของพื้นที่ 
  (6) วีดีทัศน์ ประกอบความเข้าใจโครงการฯ 
  (7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางโครงการแก้ไข
ปัญหา 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 50.0000 ล้านบาท 
งบตามสัญญา จำนวน 49.8754 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 24.4389 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
49.00 ของงบประมาณตามสัญญา 
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  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 
2565  
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 27.40 โดยได้ดำเนินการศึกษาแผนหลัก 
ศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่างๆ การวิเคราะห์สมดุลน้ำและสภาพการไหลของน้ำ 
ในพื้นที่ดำเนินการ จัดทำทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
แนวทางในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหา จัดทำร่างกรอบแนวคิด (Conceptual Design 
Plan) การวางโครงการเพ่ือการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและเตรียม
ดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ จัดทำร่างทะเบียนราษฎรที่มีที่ดินโดยรอบพื้นที่พรุโต๊ะแดง  
คัดเลือกโครงการเพื่อนำไปศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของโครงการ 
และเตรียมร่างวีดีทัศน์ประกอบความเข้าใจโครงการฯ  
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดว่า
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ยังดำเนิน
โครงการไม่แล้วเสร็จ 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :  
    (6.1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อ
การดำเนินงานของที่ปรึกษา  

   (6.2) การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่หน่วยงานราชการ 
ซึ่งที่ปรึกษาต้องมีการทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ำหลายฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาการ
ขออนุญาตซึ่งยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
โครงการได้ ดังนั้น การดำเนินงานในส่วนนี้จึงล่าช้ากว่าที่กำหนด 

(6.3) การขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน .เนื่องจากยังขาดข้อมูล
ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับงานตามขอบเขตการศึกษาของโครงการ เช่น ข้อมูลจากสำนักงานเกษตร     
จ.นราธิวาส (เช่น ข้อมูลด้านการแผนการเกษตร พื้นที่เพาะปลูก ปฏิทินการปลูกพืช เป็นต้น) 
ข้อมูลจำนวนมัสยิดจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส ข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลของกรมแผนที่ทหาร ข้อมูลจากกรมโยธิการและผังเมือง และข้อมูลของสำนัก
บริหารพื้นที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานฯ (เช่น ข้อมูลประชาชนที่ได้รับการผ่อนผันที่อยู่อาศัย 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ-ที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทะเบียนประชาชนที่เข้า
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุ ทะเบียนผู้บุกรุกพื้นที่พรุ รายงานประชาชนที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ 
ทำกินในพื้นที่) เป็นต้น 

(6.4) กรมทรัพยากรน้ำออกหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการศึกษา
วิจัยทางวิชาการ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาการขออนุญาต ซึ่งยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจ
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการได้ เนื่องจากการขออนุญาตเพื่อเข้า
กระทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ดังนั้น  
ทำให้การดำเนินการในส่วนนี้ล่าช้ากว่ากำหนด 
       (6.5) การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ได้รับความ
อนุเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วนตามกำหนดจากหลายหน่วยงาน 

6.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินการโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ 
 วัตถุประสงค์  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

 กลุ่มเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ดำเนินการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.1-11 จำนวน 500 แห่ง 

 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  
  (1) มีข้อมูลสถานะของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Information) ของประเทศ  
  (2) มีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากผลการประเมินคุณภาพระบบ
ประปา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 6.7000 ล้านบาท 
งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4.3581 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.2294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
74.10 โดยคงเหลือขั้นตอนเบิกเงินตามเอกสาร 
  (2) ระยะเวลา : วันที่  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการ 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จากเป้าหมายที่ขออุทธรณ์ จำนวน 270 แห่ง 
ดำเนินการได้ 283 แห่ง 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกตอง ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และ  
มีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ ไขปัญหา :  เนื่ องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับการได้รับงบประมาณ 
ปลายไตรมาส 4 ทำให้การดำเนินงานโครงการมีข้อจำกัดและไม่สามารถดำเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่ตั้ งไว้ เดิมได้  จึงมีความจำเป็นต้องขออุทธรณ์ เป้าหมาย 
การดำเนินการ จาก 500 แห่ง คงเหลือ 270 แห่ง 

6.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ  
  (2) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 6 พร้อมประกอบการบังคับใช้  
ตามหมวด 8 
  (3) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ดำเนินการ 
  (1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่  กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป  
  (2) กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการทั่วประเทศ 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  (1) แผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
สาธารณะ มาตรา 78 
  (2) หลัก เกณ ฑ์  มาตรการ และวิธีก ารอนุ รักษ์ และพัฒ นาทรัพยากรน้ ำ  
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 6 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  
  (1) แหล่งน้ำสาธารณะได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักการ 
ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม 
  (2) แหล่งน้ำสาธารณะได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ มาตรการและ
วิธีการ โดยไม่เกิดความเส่ือมสภาพ 
  (3) แหล่งน้ำสาธารณะไม่ถูกบุกรุก มีคุณภาพน้ำที่ดี พร้อมประสานเพื่อการติดตั้ง
อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
  (4) มีการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำสาธารณะสอดคล้องกับเจตนารมณ์การอนุรักษ์และ
พัฒนาของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
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 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 16.7800  
ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 16.7000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8.3500 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของงบประมาณตามสัญญา 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา 15 มกราคม 2564 – 11 ตุลาคม 2564  
โดยดำเนินการตามเงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จึงพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้คู่สัญญา 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 85 คงเหลืองานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ดังนี้ (3.1) ประชุมหน่วยงานหลัก (Focus group) จำนวน 2 ครั้ง (3.2) ร่างรายงานฉบับสุดท้าย 
(Draft Final Report) 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดว่า
จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ยังดำเนิน
โครงการไม่แล้วเสร็จ 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (6) จุดเด่นของโครงการ : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรมทรัพยากรน้ำจะมี
แผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ  
 
 
 

 

 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ 
อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 
ในพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน  
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ  
นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

7. โครงการจัดหาเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
ในการบริหารจัดการน้ำ 
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 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ
จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ และโครงการ
บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยมี
พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดแต่ละ
โครงการ ดังนี้ 

 7.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหาร
จัดการน้ำ ดำเนินการโดย สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  พื้นที่ที่เกิดวิกฤติน้ำ (ภัยแล้งและอุทกภัย) ของแต่ละ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   
  (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน  
  (2) เคร่ืองสูบน้ำขับด้วยเคร่ืองยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 เคร่ือง 
  (3) สายยางสำหรับสูบส่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 ชุด 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ   เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกรมทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการ
ใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ในความรับผิดชอบของ 
กรมทรัพยากรน้ำ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 45.1560 ล้านบาท 
งบตามสัญญา จำนวน 44.6468 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 44.6468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของงบประมาณตามสัญญา 
  (2) ระยะเวลา : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการจัดหารถบรรทุกฯ 
จำนวน 4 คัน เครื่องสูบน้ำฯ จำนวน 5 เคร่ือง และสายยางฯ จำนวน 5 ชุด แล้วเสร็จ  
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกรมทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา 
บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่
นอกเขตชลประทานได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ 
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  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -  
  (7) จุดเด่นของโครงการ : สามารถเข้าช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และลดความสูญเสีย
จากภัยพิบัติด้านน้ำในพื้นที่ของประชาชนที่ประสบบภัยได้ทันท่วงที 

 7.2 โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือ 
ในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 
 วัตถุประสงค์   
  (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ  

(2) เพื่อเป็นค่าดำเนินการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน 
การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ 

(3) เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ 

(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสภาวะ
วิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 
 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ  ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง หรือเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะ
น้ำแล้งหรือภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประจำ และกรณีฉุกเฉินที่ มีน้ำแล้งหรือ 
น้ำท่วมเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำในด้าน
เกษตรกรรมและด้านอุปโภคและบริโภค 
 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   
  (1) ปริมาณการสูบน้ำเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

(2) ประชาชนและพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยการสูบน้ำ/แจกน้ำ เพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้านภัยแล้ง 42 จังหวัด และด้านอุทกภัย 28 จังหวัด 
 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ  สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งน้ำอย่างทันเหตุการณ์  และมีงบประมาณเพื่อการ
เบิกจ่ายอย่างเพียงพอ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการ  (ณ 30 กันยายน 2564) 
  (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 30.0000 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 27.3624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.21 
  (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โดยกำหนดแล้วเสร็จตามแผน 
  (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการสูบน้ำเพื่อบรรเทา
ภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ได้จำนวน 85.38 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือประชาชนในด้านอุปโภค-
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บริโภค และการเกษตร ช่วงภัยแล้ง จำนวน 42 จังหวัด (ประชาชน 1,436,208 ราย/ 428,611 
ครัวเรือน/ 269,758 ไร่) และช่วยเหลือประชาชนฯ ด้านอุทกภัย จำนวน 28 จังหวัด (ประชาชน 
132,816 ราย/ 39,220 ครัวเรือน/ 71,749 ไร่) และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
สภาวะวิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) จำนวน 11 แผน 
  (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
  (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : มีงบประมาณ 
ที่พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอะไหล่
เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าดำเนินงาน และพื้นที่ 
ที่ประสบภัยสภาวะวิกฤตน้ำได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งด้านการเกษตร อุปโภคและ
บริโภค 
  (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคบางพื้นที่ มีการชะลอการปฏิบัติงาน 
ส่งผลต่อการดำเนินการสูบน้ำ แจกน้ำ และแจกจ่ายน้ำสะอาด ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  
ที่ประสบปัญหาวิกฤติน้ำท่วมและภัยแล้ง 
 
 4.3 ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น (ข้อ 4.2) สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับตามที่กรมกำหนดไว้ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs (เป้าหมายที่ 6) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มี
ปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เรื่อง โดยสามารถบรรลุผลได้ 2 เรื่อง ได้แก่  
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อปท. ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล 
และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม 
 ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 57,119 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 50,212 ครัวเรือน และตัวชี้วัด จำนวน
พื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น  50 พื้นที่ โดยสามารถบรรลุผลได้ 50 พื้นที่ ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  และโครงการพัฒนาและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการ 
มีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 



85 
 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 80 ได้แก่ โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-
ดินถล่ม (Early Warning) 
 
5. บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 5.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละ
ผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิต เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ 
 1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ 
กฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย  
  ผลผลิต การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 10 เร่ือง 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 9 เรื่อง และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง  
ในรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ 
จำนวน 6 เร่ือง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เร่ือง  
 2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน 
  ผลผลิต การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ
และบำรุงรักษา  89 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุง 
และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 752 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 89 แห่ง แต่เนื่องจากมีการปรับแผนใช้งบประมาณโครงการในพื้นที่ 
สทภ. 8 จำนวน 2 แห่ง ที่หมดความจำเป็นเนื่องจากโครงการได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว  
ไปดำเนินการในพื้นที่ สทภ.3 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงาน
ลดลงจากค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 88 แห่ง มีครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 1,037 ครัวเรือน 

 3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ 
เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

  ผลผลิต การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย 
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 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
บำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า 
ได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ
เตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์
น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100 

 4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่
ชุ่มน้ำ 

  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหาร
จัดการน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและ
ฟื้นฟู เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและ
พื้นที่ชุ่มน้ำ 65 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 26,131 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 65 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์รวม 28,654 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

 5) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้ำ 117 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 21,552 ครัวเรือน 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 117 แห่ง แต่มีการยกเลิกรายการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
จำนวน 1 แห่ง (เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม แจ้งว่าพ้ืนที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการอุทิศที่ดินฯ จึงขอเลื่อนการดำเนินการปี 2564 เป็นปี 2565) ไปดำเนินการรายการใหม่ 
ในพื้นที่ สทภ.1 จำนวน 10 แห่ง ทำให้จำนวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 126 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์รวม 21,558 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

 6. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการ 
มีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
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 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เร่ือง 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ตามสัญญา จำนวน 3 เร่ือง 

 7) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ 
นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

  โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการ
น้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ผลการดำเนินงาน  กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ และ
โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตร
น้ำฝน โดยมีพื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 80 
 
 5.2 ความสอดคล้อง (Relevance)  
 การดำเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ 
สามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ 
แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 สรุปดังนี้ 
 (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ  
 (2) สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำ 
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่  5  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่ เกิดจากสาธารณภัยลดลง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน 
 (3) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
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 โดยการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ  
เป็นการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับต่างๆ 
สอดคล้องตามแผนแต่ละระดับ ผ่านหน่วยปฏิบัติจากส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาคของ
กรมทรัพยากรน้ำ  
 
 5.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ 
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สรุปดังนี้ 
 (1) กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณ จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท และได้รับโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการและรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น วงเงิน
งบประมาณ จำนวน 42.6606 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4 ,925.0828  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่  30 กันยายน 2564 จำนวน 
3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.74 และมีงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 
1,392.6732 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จะมีผลการเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 4,729.0787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 (2) การพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าใช้จ่าย สรุปดังนี้ 
 (2.1) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เป้าหมาย
จำนวนข้อเสนอแนะ กลไกฯ 10 เรื่อง ดำเนินการ 9 เร่ือง (เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1 เรื่อง คือ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) โดยดำเนินการ 
แล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง ทั้งนี้ การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ทั้ง 9 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ตามแผนการเบิกจ่าย และตาม
ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดแต่ละเร่ือง สรุปดังนี้ 

 
 

   งบประมาณ : ล้านบาท 

เรื่อง 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

งบตามแผนหรือ
จัดสรรหรือตาม
สัญญา/ผลการ

เบิกจ่าย (ร้อยละ) 

ระยะเวลา ประเมินประสิทธิภาพ 

1. การดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 

100.00 ยังไม่มผีลการ
เบิกจ่าย 

31 ธ.ค.63- 
26 ต.ค.64 

ตามเป้าหมาย เนื่องจาก
คงเหลือการเบิกจ่ายที่
อยู่ในระยะเวลาสัญญา
(เงินกัน) 

2. การตรวจกำกับประปาสัมปทาน 100.00 0.4761/0.3465 
(72.78) 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

ตามเป้าหมาย 

3. การเสรมิสร้างศักยภาพในการบริหาร
จัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

48.00 0.7147/0.2769 
(38.74) 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

ขยายเวลาถึง 
15 มี.ค.65 

ตามเป้าหมาย 
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   งบประมาณ : ล้านบาท 

เรื่อง 
ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

งบตามแผนหรือ
จัดสรรหรือตาม
สัญญา/ผลการ

เบิกจ่าย (ร้อยละ) 

ระยะเวลา ประเมินประสิทธิภาพ 

4. การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตนำ้ดื่มใน
สถานศึกษาฯ สทภ.1 

66.67 2.5500/2.5500 
(100.00) 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 
ขยายเวลา

ถึง 2 ธ.ค.64 

ตามเป้าหมาย  
(มีการขยายระยะเวลา) 

5. การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตนำ้ดื่ม 
ระบบกระจายน้ำฯ สทภ.9 

100.00 0.4367/0.4367 
(100.00) 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

ตามเป้าหมาย 

6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
ทรัพยากรน้ำ 

100.00 2.9348/2.9348 
(100.00) 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

ตามเป้าหมาย 

7. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ
บุคลากรเพื่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ 

100.00 1.9604/0.7880 
(40.20) 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

ตามเป้าหมาย 
 

8. การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

66.67 8.2700/5.7890 
(70.00) 

16 ม.ค.64- 
12 ต.ค.64 

ตามเป้าหมาย 

9. การพัฒนาและบริหารจดัการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สทภ.1-11 

100.00 9.1700/1.3755 
(15.00) 

18 ธ.ค.63- 
13 ก.ย.64 

ตามเป้าหมาย 
คงเหลือข้ันตอนการ
เบิกจ่ายตามเอกสาร  

 (2.2) ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ : เป้าหมาย 89 
แห่ง ดำเนินการ จำนวน 88 แห่ง โดยแล้วเสร็จทั้งหมด โดยการดำเนินการด้านปริมาณ ต่ำกว่า
เป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้งบประมาณรายการในพื้นที่  สทภ.8 จำนวน 2 แห่ง  
เพื่อดำเนินการในพื้นที่ สทภ.3 จำนวน 1 แห่ง ด้านงบประมาณ ผลการดำเนินงาน และระยะเวลา 
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  
 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง 
 (2.3) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ : เป้าหมาย
จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน 
ดำเนินการได้ 1,546 หมู่บ้าน ตามเป้าหมาย และเป้าหมายประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า
ได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100  
สูงกว่าเป้าหมาย ด้านงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน และด้านระยะเวลา ดำเนินการ
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
 (2.4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ : เป้าหมาย 
แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาฯ จำนวน 65 แห่ง และครัวเรือนได้รับประโยชน์ฯ จำนวน 
26,131 ครัวเรือน โดยในส่วนการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 55 แห่ง (อีก 10 แห่ง 
หน่วยงานอื่นดำเนินการ) ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 29 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ฯ จำนวน 
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5,195 ครัวเรือน โดยผลการดำเนินการด้านปริมาณ การเบิกจ่าย และด้านระยะเวลา ต่ำกว่า
เป้าหมาย เนื่องจากคงเหลือการลงนามในสัญญา 1 แห่ง คือ โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานราก 
อ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับโครงการที่ยัง  
ไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และมีการขยายระยะเวลาตามสัญญา (เงินกัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) รวมจำนวน 25 แห่ง สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระยะเวลา จำนวนแห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ขยายระยะเวลา/อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

ระยะเวลาสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ 41 28 13 
ระยะเวลาสิ้นสุดหลังปีงบประมาณ 13 1 12 
ยังไม่ลงนามในสัญญา 1 - - 

รวม 55 29 25 

ทั้ งนี้  กรมทรัพยากรน้ ำ ได้พิ จารณ าจัดสรรงบประมาณ เหลือจ่ าย 
เพ่ือดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ิมเติม จำนวน 21 แห่ง 
โดยมีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพ่ิมขึ้น 1.7236 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 3,806 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 6,120 ไร ่
 (2.5) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ : เป้าหมายแหล่งน้ำ
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 117 แห่ง และครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ฯ จำนวน 21,552 ครัวเรือน โดยมีการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากตัวชี้วัด รวมจำนวน 126 
แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 68 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ฯ จำนวน 8,205 ครัวเรือน  
โดยผลการดำเนินการด้านปริมาณ การเบิกจ่าย และด้านระยะเวลา ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
คงเหลือการลงนามในสัญญา 1 แห่ง คือ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก 
หนองใน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับโครงการ 
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และมีการขยายระยะเวลาตามสัญญา (เงินกัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) รวมจำนวน 57 แห่ง สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระยะเวลา จำนวนแห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ขยายระยะเวลา/อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

ระยะเวลาสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ 104 65 39 
ระยะเวลาสิ้นสุดหลังปีงบประมาณ 21 3 18 
ยังไม่ลงนามในสัญญา 1 - - 

รวม 126 68 57 

ทั้ งนี้  กรมทรัพ ยากรน้ ำ ได้ พิ จารณ าจัดสรรงบประมาณ เหลือจ่ าย  
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 11 แห่ง โดยมี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 0.2100 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 695 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 390 ไร่ 
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 (2.6) โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ : เป้าหมาย
จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 3 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย และตาม
ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดแต่ละเรื่องสรุปดังนี ้

งบประมาณ : ล้านบาท 

เรื่อง 
ร้อยละผล

การ
ดำเนินงาน 

งบตามแผนหรือ
จัดสรรหรือตาม
สัญญา/ผลการ

เบิกจ่าย (ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
ประเมินความ
ประสิทธิภาพ 

1. การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ
พรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

59.10 79.8000/22.1445 
(27.75) 

30 มี.ค.64- 
24 มี.ค.65 

ตามเป้าหมาย 

2. การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิ

27.40 49.8754/24.4389 
(49.00) 

25 ก.พ.64- 
19 ก.พ.65 

 

ตามเป้าหมาย 

3. การเสรมิสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประเมินคณุภาพระบบประปา
หมู่บ้าน 

100.00 4.3581/3.2294 
(74.10) 

1 ต.ค.64- 
30 ก.ย.65 

ตามเป้าหมาย 
คงเหลือข้ันตอนการ
เบิกเงินตามเอกสาร 

4. การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรบัการทำงาน
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ 

75.00 16.7000/8.3500 
(50.00) 

15 ม.ค.64- 
11 ต.ค.64 

ตามเป้าหมาย 

 

 ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำมีการจัดตั้งเครือข่าย/ 
กลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มเติมโดยมีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ สทภ.4 
จำนวน 8 แห่ง และ สทภ.6 จำนวน 4 แห่ง 
 (2.7) โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
บริหารจัดการน้ำ : เป้าหมายพื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 โดยดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 80 และดำเนินการได้ตามเป้าหมายตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และตามระยะเวลาดำเนินการ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 กรมทรัพยากรน้ำมีการปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โดยนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถลดต้นทุนในการ
ดำเนินงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 10,901,100.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 (เทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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5.4 ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต กรมทรัพยากรน้ำสามารถ
ดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สรุปดังนี้ 
 (1) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กล่าวคือ สามารถดำเนินการจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม 
สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลและควบคุม
กฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและ
มาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ  และให้
คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ สำหรับเรื่องการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ดำเนินการ  
  (2) ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ : บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถ  
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้
ท้องถิ่น   
  (3) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ : บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย
ด้านน้ำ โดยการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่ เสี่ยงภัย สถานีโทรมาตร และระบบงาน  
ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา 
  (4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ : บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำ  
ภาคการผลิต บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ 
  (5) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ : บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ โดยสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่
เป้าหมายต่างๆ ของประชาชน ทำให้เกิดความสะดวกในการนำน้ำมาใช้  
  (6) โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ : บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ 
ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รวมทั้งงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม และแนวทาง
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 



93 
 

  (7) โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการบริหาร
จัดการน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหา
สถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการ
จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย
และภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนได้ทันสถานการณ์ 
 
 5.5 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ จำนวน 3 ด้าน โดยมีการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนี้ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปา
หมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs (เป้าหมายที่ 6) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ให้มีปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เร่ือง โดยสามารถบรรลุผลได้ 2 เร่ือง 
 (2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ 
สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม 
  ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 47,683 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 50,212 ครัวเรือน 
  ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 50 พื้นที่ โดยสามารถ
บรรลุผลได้ 50 พื้นที่ 
 (3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจาก
การมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 80 
 
 6. ปัญหาอุปสรรค  
 1) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ในการดำเนินโครงการผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ที่รัฐบาลกำหนดทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ดำเนินการ ทั้งในส่วน
ของผู้รับจ้าง คนงาน รวมถึงช่างควบคุมงาน เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ของแต่ละจังหวัด และ
ต้องมีการกักตัวเมื่อเกิดการติดเช้ือหรือมีการผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ 
 2) ผู้รับจ้างในบางโครงการขาดสภาพคล่อง ทำให้การดำเนินโครงการติดขัด 
 3) ปัญหาของสภาพภูมิอากาศ  เช่น ฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ไม่สามารถ
เข้าดำเนินการได้ 
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เอกสารอ้างอิง/แหล่งขอ้มูล 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ 
หนังสือส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สนผ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/26 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ ทส 0606/490 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 
หนังสือสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ที่ ทส 0609/1023 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ที่ ทส 0608.5 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ ทส 0610.2/1976 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักบริหารจัดการน้ำ ที่ ทส 0605.2/842 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
หนังสือศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0603/732 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
หนังสือศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ที่ ทส 0602.6/2113 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ทส 0601.4/2911 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622.1/682 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ที่ ทส 0611/4905 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ที่ ทส 0612/2317 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ที่ ทส 0613/1588 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ที่ 0614/1347 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ที่ ทส 0615/1836 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ที่ ทส 0616/4191 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ที่ ทส 0617/5092 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ที่ ทส 0618/1826 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ที่ ทส 0624.8/580 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ที่ ทส 0625/2897 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ที่ ทส 0626/2928 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
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                          แบบฟอรม สนผ.ตป.01 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการกรมทรัพยากรน้ำ และผลสัมฤทธิก์รมทรัพยากรน้ำ 

******************************************************** 

หนวยงาน : ............................................................................................................................................................. 

ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................................................. 

 

1. ความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ แผนงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต และตัวช้ีวัด  

    (ระบุขอมูลใหสอดคลองกับผังความเชื่อมโยงงบประมาณ)  

1.1 ผลสัมฤทธิ์กรมฯ : ......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.3 แผนงาน  : ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.4 เปาหมายการใหบริการกรมฯ : .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.5 ตัวชี้วัดกรมฯ : ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.6 ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต : ............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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2. ขอมูลโครงการ (ระบุขอมูลใหสอดคลองกับขอเสนอโครงการตามวงเงินท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

  2.1 สรุปความเปนมาของโครงการ : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  2.2 วัตถุประสงคของโครงการ :  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  2.3 กลุมเปาหมาย หรือพ้ืนท่ีเปาหมายดำเนินการ : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  2.4 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  2.5 ผลสัมฤทธิ์หรอืประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานโครงการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ณ ส้ินปงบประมาณ) 

 3.1 การใชจายงบประมาณ 

   งบประมาณรายจาย งบตาม พ.ร.บ./แผน 
(ลานบาท) 

งบตามสัญญา 
(ลานบาท) 

 (ไมรวมงานดำเนินการเอง) 

ผลเบิกจาย 
(ลานบาท) 

รอยละผลเบิกจาย
เทียบกับ พ.ร.บ. 
(เทียบกับสัญญา) 

- งบรายจายอ่ืน     
- งบลงทุน     
งานแหลงน้ำฯ*  
(โปรดระบุช่ือและสถานท่ีเปนรายแหง) 

    

  1)     
  2)     
…     

    *โครงการปรับปรุงซอมแซม และบำรุงรักษาแหลงน้ำ, โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ำฯ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ 

 3.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (หากมีการขยายระยะเวลา โปรดระบุวันสิ้นสุดของการขยายเวลาใหชัดเจน) 

   งบประมาณรายจาย ระยะเวลาตามแผน/ตามสัญญา 
(ว/ด/ป-ว/ด/ป) 

กรณี มีการขยาย
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

วันท่ีแลวเสร็จ 
(ว/ด/ป) 

หมายเหตุ 

- งบรายจายอ่ืน     
- งบลงทุน     
งานแหลงน้ำฯ*  
(โปรดระบุช่ือและสถานท่ีเปนรายแหง) 

    

  1)     
  2)     
…     

    *โครงการปรับปรุงซอมแซม และบำรุงรักษาแหลงน้ำ, โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ำฯ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ 

         3.3 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

   ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย/ หนวยนับ ผล หมายเหตุ 
ตามตัวชี้วัดกรม (เฉพาะท่ีรับผิดชอบ)    
  -     
  -    
ตามตัวชี้วัดโครงการ    
  -     
  -    
  …    
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  3.4 ผลการดำเนินงาน  

   งบประมาณรายจาย    รอยละ 
ผลการดำเนินงาน   

กิจกรรมหรืองาน/ ปรมิาณ
งาน ท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณงาน ท่ีอยู
ระหวางดำเนินการหรือยังไมแลวเสร็จ 

- งบรายจายอ่ืน    
- งบลงทุน    
งานแหลงน้ำฯ*  
(โปรดระบุช่ือและสถานท่ีเปนรายแหง) 

   

  1)    
  2)    
…    

 3.5 สรุปการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ   
   1) เปนไปตามวัตถุประสงคทุกขอ       
  2) เปนไปตามวัตถุประสงคบางขอ โปรดอธิบาย...................................................................................... 
 ..............................................................................................................................................................................   

 3.6 ผลสัมฤทธิ์ หรือผลประโยชนท่ีไดรับจากการดำเนินงานโครงการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 3.7 ปญหา อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ และวิธีการแกไขปญหา (โดยเฉพาะโครงการท่ีไมบรรลุ 
       ตามเปาหมาย/วัตถุประสงค/ตัวชี้วัดท่ีกำหนด หรือไมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 3.8 แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหลงน้ำหลังแลวเสร็จ (เฉพาะงานแหลงน้ำ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 3.9 ขอคนพบในการดำเนินงาน (ถามี) 
  1) จุดเดนของโครงการ.................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

  2) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 

 
ลงชื่อ .....................................................ผูอำนวยการสำนัก/ศูนย/สทภ./กลุม 

              ( ............................................. ) 
     ตำแหนง............................................................ 
             วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. 2564 



 

 

 

 

 

 

QR Code แบบรายงานแตละหนวยงาน 

(ขอมูล ณ 30 กนัยายน 2564) 


