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แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
   หน่วยงาน    กรมทรัพยากรน้ า 

กระทรวง     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิต       ๑ การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง  ๑,๒๙๔.๘๑๒๗  ล้านบาท 
กิจกรรมหลัก  (๑) จัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตาม   

                                          ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(๒) พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

    (๓) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าอุปโภค บริโภคของ  
     ประเทศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ า 
(๕) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการ  
     ทรัพยากรน้ าทุกลุม่น้ า 
(๖) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการ  
     บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(๗) การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
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ชุด ก จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
 

ค าถาม ก-๑   ท่านมีความเข้าใจเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ  เปูาหมายการให้บริการของกระทรวง และยุทธศาสตร์กระทรวง ท่ีหน่วยงานของท่านต้องรับผิดชอบ ดําเนินการให้บรรลุผล
สําเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร    
อธิบายค าถาม : ยุทธศาสตร์กระทรวงท่ีหน่วยงานต้องรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และ พรบ./พรฎ. ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไร และผังโครงสร้างความเช่ือมโยงอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร 
ค าตอบ                                     ใช่                   ไม่ใช่                ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
สาระสําคัญของเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง และหน่วยงานต้องรับผิดชอบเชื่อมโยง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ (หน้า (๑๕)) 
๒. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา )  :  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   
นโยบายข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
    ๖.๘ การแก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย้ังยืน  (หน้า 
๘,๑๐ และ ๑๕-๑๗)   
    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่
เกิดความซ้ําซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือ
กําหนดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พร้อมทั้งมีการนํ้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และการเตือนภัย(หน้า ๑๕-๑๗) 
๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
ประเทศ ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ (หน้า ๗) 
๔. แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๗.๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคนนํ้าอุปโภคบริโภค 
๗.๒.๑ ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ๗.๖ การบริหารจัดการ ๗.๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรลุ่มนํ้า
รูปแบบเกษตรพัฒนาระบบฐานข้อมูล (หน้า ๙๓-๙๖) 

 ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
ส่วนที่ ๓  บทที่ ๘ (หน้า ๑๕ ) 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ๑๑.pdf) 
 ๒. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  (หน้า ๘,๑๐ และ ๑๕-๑๗) 
(นโยบายรัฐบาล.pdf) 
 ๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
(ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf) 
 ๔.แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๙๓-๙๖) 
(แผนบูรณาการงบประมาณ๕๙.pdf) 
 ๕.พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๙ 
มาตรา ๒๒, มาตรา ๒๓ (๖)  (หน้า ๘) )(มาตราท่ีเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน) 
(พรบ.ปรับปรุงกระทรวงฯ ๒๕๔๕.pdf) 
 ๖. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑ (หน้า ๒๗)
(มาตราที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน) 
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนฯ ทน.๒๕๔๕.pdf ) 
  ๗. อื่นๆ 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ%20ฉบับที่%2011.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/นโยบายารัฐบาล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/นโยบายารัฐบาล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/แผนบูรณาการงบประมาณ59.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/พรบ.ปรับปรุงกระทรวงฯ%202545.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/กฎกระทรวงแบ่งส่วนฯ%20ทน.2545.pdf
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๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๒ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปุาไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๓ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ  ดังต่อไปน้ี (๖) กรมทรัพยากรนํ้า (หน้า ๘) 
๖. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕   
ข้อ ๑ ให้กรมทรัพยากรนํ้า มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า บริหาร
จัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนา
วิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรนํ้า ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มนํ้า เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าที่เป็น
เอกภาพและย่ังยืน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (หน้า ๒๗) 
แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามเปูาหมายยุทธศาสตร์  (ตามวิธีเขียนแผนภูมิในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี) ตามท่ีแนบ 

 ๘. แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 (ผังเชื่อมโยง๕๙.pdf) 

หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแทนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf


4 

 

ค าถาม ก-๒   เปูาหมายการให้บริการของหน่วยงานท่ีท่านกําหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการนําส่ง เป้าหมายระดับกระทรวงและ 
เปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  หรือไม่ อย่างไร     
อธิบายค าถาม :  เปูาหมายการให้บริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการตอบสนองเปูาหมายระดับชาติอย่างไร และมี
สัดส่วนเท่าใด 
ค าตอบ                                       ใช่                   ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
      -  ผลผลิตน้ี(ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า) สอดคล้องกับเปูาหมายการให้บริการ
หน่วยงาน (ผลลัพธ์ของหน่วยงาน) ทีร่ะบุเป้าหมายว่า : เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
      - ภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์ของกระทรวง) ที่ระบุเป้าหมายว่า : ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ มีนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า มีข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้าและมีการบริหารจัดการลุ่มนํ้าโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  (เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ หน้า ๓๔๑-๓๔๒)  
      - ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุเปูาหมายว่า : ๑. ประเทศมีการจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  ๒. ประเทศมีการจัดหา
และจัดสรรนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภค  บริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ 
(ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๗) 
 

ดังน้ัน เปูาหมายการให้บริการของกรมทรัพยากรนํ้า  จึงมีสัดส่วนหรือร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายระดับกระทรวง และสัดส่วนร้อย

ละ ๑๐๐ ของยุทธศาสตร์ชาติ  นอกเหนือไปจากหน่วยงานอื่นๆ ไ ด้แก่ ๑) กรมทรัพยากร นํ้าบาดาล  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๒) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๓) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย  (รายละเอียดแสดงใน ข้อ ก-๕) 
 
หมายเหตุ : แผนบูรณาการข้อ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๕ กระทรวง (๑๑ หน่วยงาน) ๒ 
รัฐวิสาหกิจ ๑ กองทุนหมุนเวียน หน่วยงานเจ้าภาพได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมทรัพยากรนํ้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเปูาหมายการให้บริการ ภารกิจ และผลิตที่
แตกต่างกันชัดเจน ดังน้ันคําตอบในข้อน้ี จึงระบุเฉพาะหน่วยงานที่มีผลผลิตคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับกรมทรัพยากรนํ้าเท่าน้ัน 

 ๑. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 255๙ 
ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ ๔ หน้า ๓๔๑-๓๔๒ .pdf) 
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pd) 

 

../../เอกสารประกอบ%20ก/แผน%20๔%20ปี%20หน้า%20๒๕.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ก-๓   หน่วยงานของท่านกําหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมายในการจัดทํางบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร    
อธิบายค าถาม : หน่วยงานกําหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมาย (Target Group) และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หรือไม่ และโดย
วิธีการใด (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในมาตรา ๙)  
ค าตอบ                                          ใช่                ไม่ใช่              ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
      กรมทรัพยากรนํ้า ได้กําหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหา
ของสังคมที่หน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ปัญหาเร่งด่วนของสถานการณ์ที่หน่วยงานต้องเข้าไป
ดําเนินการ ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และเรื่องที่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ให้ความสนใจ ได้แก่  
     ความต้องการเก่ียวกับ กรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า และแผนการบริหารจัดการลุ่มนํ้าที่มี ระบบ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการแก้ไขปัญหา การ
สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
     ปัญหาเก่ียวกับ การขาดความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า การมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วม
ตัดสินใจ การรวมกลุ่ม เครือข่าย ในด้านการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ในการบริหารจัดการนํ้า 
     ความสนใจเก่ียวกับ   การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเป็นระบบลุ่มนํ้า โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
      
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงาน ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับโครงการของรัฐและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนแก่ประชาชนด้วย โดยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งประชาชนทั่วไป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙  
      

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
๒๕๔๘ ในมาตรา ๙   
(สนร_รับฟังความเห็น.pdf ) 
  ๒. การดําเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์กรมทรัพยากรนํ้า 
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-31501.html 
   ๓. เอกสารรายงานลักษณะสําคัญของกรมทรัพยากรนํ้าที่แสดง
รายละเอียดความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหน่วยงาน  
(ความต้องการและความคาดหวัง.pdf) 

  

../เอกสารประกอบ%20ก/สนร_รับฟังความเห็น.pdf
http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-31501.html
../เอกสารประกอบ%20ก/ความต้องการและความคาดหวัง.pdf
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คําถาม ก-๔  ผลผลิตท่ีกําหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นส่วนสําคัญท่ีตอบสนองความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมาย และเปูาหมายระดับกระทรวง/
เปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ   หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลผลิตท่ีกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความเช่ือมโยงกับความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมายและเปูาหมายของเปูาประสงค์ระดับชาติอย่างไร 
คําของบประมาณอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร 
ค าตอบ                                        ใช่                  ไม่ใช่                ไม่เกีย่วข้อง /ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ผลผลิตที่กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความเชื่อมโยงกับความต้องการ และ/หรือ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเปูาหมาย 
รวมทั้งเปูาหมายระดับชาติ กล่าวคือ 
     กรมทรัพยากรนํ้า ได้กําหนดเปูาหมายของผลผลิต หรือเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเปูาหมายระดับกระทรวง และ
ตอบสนองเปูาหมายในระดับชาติ อย่างชัดเจน ดังน้ี 
      ผลผลิตที่ ๑  การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เปูาหมายระบุว่า  เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  (ตาม ข้อ ก-๒) 
      สอดคล้องกับ เป้าหมายระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า : ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ มีนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า มีข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้าและมีการบริหารจัดการลุ่มนํ้าโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน (ตาม ข้อ ก-๒)  
      และสอดคล้องกับเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุว่า  :  ๑. ประเทศมีการจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  ๒. ประเทศมีการจัดหา
และจัดสรรนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ 
(ตาม ข้อ ก-๒) 

 ๑. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
255๙ ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ 4 หน้า 341 342 .pdf) 
 
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf) 

 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf


7 

 

ค าถาม ก-๕   การกําหนดผลผลิตของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการพิจารณาความซ้ําซ้อนของผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ กรณีท่ี
หน่วยงานมีความซ้ําซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานอื่น สามารถจําแนกลักษณะผลผลิตท่ีแตกต่างกัน ได้หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลผลิตของหน่วยงานซ้ําซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ ถ้าซ้ําซ้อน หน่วยงานสามารถจําแนกลักษณะผลผลิตท่ีแตกต่างกันได้  หน่วยงานภาครัฐ
บางหน่วยงานมีลักษณะผลผลิตอย่างเดียวกัน ต้องจําแนก ความแตกต่างหรือ ลักษณะงานท่ีแตกต่างกันได้ หรือ อธิบายความจําเป็นท่ีต้องซ้ําซ้อนได้  อาทิ  ประเภทของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่
ต่างชนิดกัน    ชนิดของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่เขตพื้นท่ีบริการต่างกัน  ชนิดของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่เขตพื้นท่ีบริการเดียวกัน แต่ความเช่ียวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน   การบริการบาง
ประเภทมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้บริการในลักษณะเดียวกัน แต่ต้องอธิบาย ถึงความจําเป็นในการจัดทําผลผลิตน้ันๆ 
หมายเหตุ  คําตอบ “ไม่เกี่ยวข้อง/ ยกเว้น”  ให้เฉพาะหน่วยงานท่ีมีกฎหมายรองรับเป็น พระราชบัญญัติ และ/หรือ กฤษฎีกา ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าท่ีเฉพาะของหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ผลผลิตท่ีกําหนดเพียงหน่วยงานเดียว 
ค าตอบ                                            ใช่                        ไม่ใช่                        ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ผลผลิตมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐอื่น  
    ๑. กรมทรัพยากรน้ า ผลผลิต คือ การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
    ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ผลผลิต คือ ทรัพยากรนํ้าบาดาลในพ้ืนที่เปูาหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓. กรมชลประทาน ผลผลิต คือ การจัดการนํ้าชลประทาน 
    ๔. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิต คือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย่าง
บูรณาการ 
 

ซึ่งมีลักษณะซ้ําซ้อนคล้ายคลึงกันแต่สามารถจําแนกความแตกต่างหรือลักษณะของงานที่แตกต่างกันได้  กล่าวคือ 
กลุ่มเป้าหมาย : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า เปูาหมายผลผลิต คือ ๑) จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒) บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทน  
                                                           องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการนํ้า   
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เปูาหมายผลผลิต คือ ๑) จํานวนแหล่งนํ้าบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม  
                                                             ๒) ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายการให้บริการด้านทรัพยากรนํ้าบาดาล 
    ๓. กรมชลประทาน เปูาหมายผลผลิต คือ จํานวนพ้ืนที่ชลประทานที่บริหารจัดการนํ้า 
    ๔. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เปูาหมายผลผลิต คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
เขตพื้นที่บริการ :  
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า เขตพ้ืนที่ดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เขตพ้ืนทีดํ่าเนินการ(ด้านทรัพยากรนํ้าบาดาล)ทั่วประเทศ  
     ๓. กรมชลประทาน ดําเนินการในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
     ๔. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตพ้ืนที่ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๑. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่  ๓ เล่มที่  ๕ กรม
ทรัพยากรนํ้า (หน้า ๘๘ –๙๓) 
(ฉบับที่ 3 เล่มที่  5 หน้า 88-93.pdf) 
 ๒. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่  ๓ เล่มที่  ๕ กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล (หน้า ๑๑๒ –๑๒๐) 
(ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๕ หน้า ๑๑๒-๑๒๐.pdf) 
 ๓. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ กรมท
ชลประทาน (หน้า ๕๕ – ๕๙) 
(ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ หน้า ๕๕ ๗๒ ๙๙ .pdf) 
 ๔.. เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๖ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๓ .pdf) 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%20%205%20หน้า%2088-93.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%20%205%20หน้า%2088-93.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที%203%20เล่มที่%205%20หน้า%20112-120.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที%203%20เล่มที่%205%20หน้า%20112-120.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%2055%2072%2099.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%2055%2072%2099.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%206%20หน้า%20383.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%206%20หน้า%20383.PDF
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วิธีการให้บริการ : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า  ดําเนินการ ดังน้ี ๑) จัดทําข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒) พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๓) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านนํ้าอุปโภคบริโภคของประเทศ ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนํ้า ๕) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการนํ้าทุกลุ่มนํ้า ๖) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า ๗) การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ดําเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการนํ้าบาดาล ๒) พัฒนา
แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ๓) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ๔) จัดทํานโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรนํ้าบาดาล 
๕) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าบาดาล ๖) จัดหาแหล่งนํ้าบาดาล ๗) เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรนํ้าบาดาลของภาค
ประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน 
    ๓. กรมชลประทาน ด าเนินการ ดังน้ี ๑) ปรับปรุงระบบชลประทาน ๒) บริหารการส่งนํ้า ระบายนํ้า และบํารุงรักษาระบบชลประทาน ๓) 
การบริหารจัดการนํ้าชลประทาน 
    ๔. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการ ดังน้ี ๑) สนับสนุนการดําเนินงานสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูา ๒) ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน และพัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ้า 
     

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่แตกต่างต่างกัน : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า ประกอบด้วยสายงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรด้านทรัพยากรนํ้า วิศวกรโยธา นักอุทกวิทยา 
นักวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นิติกร 
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ประกอบด้วยสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรธรณีวิทยา 
     ๓. กรมชลประทาน ประกอบด้วยสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรชลประทาน วิศวกรสํารวจ  
นายช่างโยธา นายช่างชลประทาน ช่างชลประทาน นักอุทกวิทยา นักธรณีวิทยา  นักวิทยาศาสตร์ นิติกร 
     ๔.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยสายงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร ช่างโยธา 
(ประจําหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
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ค าถาม ก-๖     หน่วยงานได้ คํานึงถึงอุปสรรคและข้อจํากัด (อาทิ ด้านกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการและปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน)   ท่ีมีต่อการนําส่งผลผลิต ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานได้คํานึงถงึปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนําส่งผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ ปัจจัยท่ีสําคัญ
มีลักษณะใด และนํามาพิจารณาดําเนินการอย่างไร รวมทั้ง การที่หน่วยงานได้ให้ความส าคัญต่ออุปสรรค ปัญหาและข้อจ ากัดที่มีการต่อการน าส่งผลผลิต ที่อาจเป็นสาเหตุของ
ข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน หรือได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นแล้ว 
ค าตอบ                                     ใช่               ไม่ใช่                ไม่เกีย่วข้อง /ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- หน่วยงานได้คํานึงถึงปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือนําส่งผลผลิต กล่าวคือ 
         ปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการนําส่งผลผลิต จากสถานการณ์ปัจจุบันและการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและ
การทบทวนภารกิจพบว่า กรมทรัพยากรนํ้าต้องกําหนดจุดยืนให้เป็นหน่วยงานเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน และ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล 
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรนํ้าทั้งระดับภาพรวม
และระดับลุ่มนํ้าได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมในทุกภารกิจของกรม และต้องทํางานในเชิงรุกเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
รวมทั้งกําหนดทิศทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าท่ีชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนกับ พรบ.กระจายอํานาจ และให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ  
 

- หน่วยงานได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จากปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดที่มีต่อการนําส่งผลผลิต กล่าวคือ 
๑. กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของกรมอย่างชัดเจนเพ่ือให้พันธกิจบรรลุผลทั้งหมด  
๒. สร้างการยอมรับองค์กรในระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน/ลุ่มนํ้า โดยต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลและการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับลุ่มนํ้า 
๓. สร้างความเข้มแข็งและการเป็นเอกภาพขององค์กร 
๔. ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนัก เป็นผู้นําและสร้างความภาคภูมิใจให้บุคลากร เข้าใจถึงบทบาทองค์กรที่จะเป็นองค์กรผู้นํา และ
เป็น Think Thank ด้านการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 
๕. สร้างความเข้มแข็งของการจัดการองค์ความรู้และกระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
๖. ส่งเสริมองค์กรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    

 ๑.  รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ทิศทางของกรม
ทรัพยากรนํ้า และปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ควรคํานึงถึงเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของกรม  ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔ กรมทรัพยากรนํ้า หน้า ๒๑ 
(ทิศทางและปัจจัยแห่งความสําเร็จ.pdf) 
 
 
 

 

 

../เอกสารประกอบ%20ก/ทิศทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จ.pdf
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ชุด ข การวางแผนกลยุทธ์ 
ค าถาม ข -๑   หน่วยงานจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีแสดงความเช่ือมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากจุดมุ่งหมายของรัฐบาล (เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ ) มายังผลลัพธ์ ผลผลิต ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐   ตามลําดับหรือไม่ อย่างไร  
อธิบายค าถาม : หน่วยงานมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกําหนดความเช่ือมโยงภารกิจจากเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ มายังผลลัพธ์ 
ผลผลิต/โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต)  ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลําดับโดยวิธีการอย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยงานได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
(๑) แผนกลยุทธ์มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะห์สถานการณ์ กล่าวคือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมทรัพยากรน้ า  
จุดแข็ง  (Strengths)  
        ๑. เป็นหน่วยงานที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการด้านแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
        ๒. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
        ๓. มีความร่วมมือและเครือข่ายอันดีกับภาคประชาชน หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานวิชาการ เช่น MOU กับวิศวกรรมสถานฯ 
        ๔. การกําหนดอํานาจหน้าท่ีมีกฎหมายรองรับ 
        ๕. มีแผนบูรณาการและข้อมูลในการบริหารจัดการลุ่มนํ้า 
        ๖. เป็นหน่วยรับผิดชอบนํ้าข้ามพรมแดน 
        ๗. มีความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างประเทศหรือในภูมิภาค 
จุดอ่อน  (Weakness)  
        ๑. แผนที่มาจากลุ่มนํ้าไม่ถูกนํามาใช้อย่างจริงจงั 
        ๒. ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างแท้จริง 
        ๓. ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงภารกจิระหว่างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้า 
        ๔. ลุ่มนํ้าขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
        ๕. กรมทรัพยากรนํ้ายังขาดฐานข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วน ทั้งการเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 
        ๖. ขาดการสนับสนุนภารกิจหลัก เช่น ลุ่มนํ้าระหว่างประเทศ 
        ๗. บุคลากรขาดการพัฒนาและพร้อมรับการแข่งขัน 
        ๘. มีการซ้อนทับของภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้า 
        ๙. บุคลากรมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ตรงกบัความเชี่ยวชาญ 

 ๑. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่
ใช้สําหรับแปลงแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ส ภ า พ แ ว ดล้ อ ม ที่ มี ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholder) เข้าไปมีส่วนร่วม 
 (วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf)  
 ๒. ผังแสดงว่ากลยุทธ์ระดับหน่วยงานมีความเชื่อมโยง 
(Cascading) ลงมายังผลผลิตระดับหน่วยงาน  
(ผังเชื่อมโยง๕๙.pdf) 
 ๓. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
255๙ ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ 4 หน้า 341 342 .pdf) 
 

../เอกสารประกอบ%20ข/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ข/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
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        ๑๐ ขาดการถ่ายทอดการทํางานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทําให้องค์กรขาดความต่อเน่ือง 
        ๑๑. หลายหน่วยงานขาดการดําเนินงานด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 
โอกาส  (Opportunities)  
        ๑. มีกฎหมายนํ้า 
        ๒. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งนํ้า 
        ๓. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคประชาชน 
        4. ภาคเอกชนให้ความสําคัญกับทรัพยากรนํ้า 
        5. มีการต่ืนตัวในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) 
        ๖. การเข้าสู่ AEC 
ภัยคุกคาม  (Threats)  
       ๑. นักการเมืองแทรกแซงภารกิจ 
       ๒. ไม่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานราชการในท้องถ่ิน 
       ๓. ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานภายนอก 
       ๔. ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการนํ้า 
       ๕. นโยบายภาครัฐที่จํากัดการเพ่ิมอัตรากําลัง 
       ๖. การสนับสนุนของผู้บริหารในการดําเนินการในพ้ืนที่ 
 (๒)  ในแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบ ดังน้ี 
        แสดงความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากแนวนโยบายของรัฐบาล (เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ )ลงมายังเปูาหมายการ
ให้บริการ ระดับกระทรวง เปูาหมายการให้บริการ ระดับหน่วยงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต  ตามลําดับได้ 
        มีการกําหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลผลิต ในระยะยาว ท่ีสื่อให้เห็นถึงผลสําเร็จของผลลพัธ์ (เปูาหมายการให้บริการ
ของกระทรวง) ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และจําแนกเปูาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตเป็นรายปี   
        กําหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไว้ เช่น การประชุม  บันทึกความเข้าใจ
ร่วมกัน เป็นต้น 
         กําหนดแผนการประเมินผลตามเปูาหมายการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง โดยการประเมิน
ตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก พร้อมกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ประเมินผลไว้  
(๓)  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะหส์ถานการณ์นําไปสู่การกําหนดทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย 
- วิสัยทัศน์ของหน่วยงานระบุว่า : บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มนํ้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืน 
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- พันธกิจของหน่วยงานที่ระบุว่า : 
     1 จัดทํานโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
      2 ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มนํ้า 
      3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
       4 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กําหนดมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิด
การนําไปใช้ของทุกภาคส่วนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบนํ้าอุปโภคบริโภค 
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ระบุวา่ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  
 (๔)  การกําหนดทิศทางของหน่วยงานข้างต้น ทําให้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมียุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้ึนไปยังยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงลงมายังผลลัพธ์และผลผลิตอันเกิดจากการจัดทํากิจกรรมของหน่วยงาน ในแต่ละ
ระดับที่ชัดเจน กล่าวคือ 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 
       ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา )  :  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   
นโยบายข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๖.๘ การแก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ 
และปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย้ังยืน  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ
ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิด
ความซ้ําซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือกําหนด
กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พร้อมทั้งมีการนํ้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการ
เตือนภัย 
      ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
ประเทศ ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
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     แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๗.๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคนนํ้าอุปโภคบริโภค 
๗.๒.๑ ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ๗.๖ การบริหารจัดการ ๗.๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรลุ่มนํ้า
รูปแบบเกษตรพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
      ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างบูรณาการและ มี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์กรมทรัพยากรน้ า : กลยุทธ์ที่ 1 จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่าเป็นระบบและพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ รวมทั้งแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า  เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรวมทั้งรักษา
ระบบนิเวศน์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องค์กรลุ่มนํ้า เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การจัดสรรนํ้าและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้นํ้า กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรรนํ้า ระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยด้าน
ทรัพยากรนํ้า เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  กลยุทธ์ที่ 4 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
     ผลผลิตที่ ๑  :  การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
     กิจกรรมหลัก ๑) จัดทําข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
                ๒) พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
                ๓) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนํ้าอุปโภค บริโภคของประเทศ 
                ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนํ้า 
                ๕) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้าทุกลุ่มนํ้า 
                ๖) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้า 
                ๗) การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
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ค าถาม ข -๒   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กําหนดเปูาหมาย / ตัวชี้วัดระยะยาวท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของผลลัพธ์ (เปูาหมายการให้บริการของกระทรวง) ท่ีท้าทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)
หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์) ระยะยาวท่ีท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บริการของกระทรวง หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 

ค าตอบ                                        ใช่                       ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

แผนกลยุทธ์ มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงานระยะยาวที่ท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บรกิารของกระทรวงเมื่อสิ้นสุดแผน ของผลผลิตน้ี 
(การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า) ประกอบด้วย  
๐ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ :  บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่าย 
๐ เชิงปริมาณ  : ๑) จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า /ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ เรื่อง /ปี ๒๕๕๙  จํานวน ๑๖ เรื่อง /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕ เรื่อง / 
                         ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ เรื่อง /และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕ เรื่อง ตามมาตรฐานที่กําหนดในพ้ืนที่ดําเนินการ  
                     ๒) จํานวนบุคลากรประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า                           
                         ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน/ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒,๐๐๐ คน /ปี ๒๕๖๐ จํานวน  ๑๕,๐๐๐ คน /ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน/  
                         และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน ตามมาตรฐานที่กําหนดในพ้ืนที่ดําเนินการ 
 ๐  เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ในแต่ละปีที่ดําเนินการ (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)                      
 ๐  เชิงค่าใช้จ่าย : ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒  รวม ๕,๔๐๙.๓๔๒๙ ล้านบาท  
 ๐  ก าหนดเวลาวัดผล :  ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
๐  สถานที่ด าเนินงาน  :  พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลัก  ๗๗ จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
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ค าถาม ข -๓   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดเปูาหมาย / ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ระยะยาวหรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตระยะยาว หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แผนกลยุทธ์ มีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตเมื่อสิ้นสุดแผน ของผลผลิตน้ี (การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า) ประกอบด้วย 
๐ เชิงปริมาณ : ๑) จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
                        ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ เรื่อง /ปี ๒๕๕๙  จํานวน ๑๖ เรื่อง /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕ เรื่อง /ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ เรื่อง /และปี ๒๕๖๒   
                        จํานวน ๑๕ เรื่อง                     
                    ๒) จํานวนบุคลากรประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
                        ทรัพยากรนํ้า                           
                         ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน/ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒,๐๐๐ คน /ปี ๒๕๖๐ จํานวน  ๑๕,๐๐๐ คน /ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน/  
                           และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน๐  
 ๐ เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมคีวามพึงพอใจไม่น้อยกว่า  
                      ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๘๐  /ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๐ /และปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐  
 ๐  เชิงค่าใช้จ่าย : งบประมาณ 
                     ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔๕๙.๙๑๓๙ ล้านบาท /ปี ๒๕๕๙  จํานวน ๑,๒๙๔.๘๑๒๗ ล้านบาท /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๑๖๗.๐๐๓๖ ล้านบาท / 
                   ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๒๑๗.๑๖๓๘ ล้านบาท/ปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑,๒๗๐.๔๔๘๙ ล้านบาท    
 ๐  ก าหนดเวลาวัดผล :  ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
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ค าถาม ข -๔   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน จําแนกเปูาหมาย / ตัวชี้วัดผลผลิต  เป็นรายปี ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ อย่างไร 

อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีหรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 

ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ประเภทตัวชีว้ัด :ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒  ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
 
 

เชิงปริมาณ : จํานวนกลไกและเครื่องมือ
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

เรื่อง ๑๐ ๑๖  
 
 

๑๕  
 
 

๑๕  
 
 

๑๕  
 
 

เชิงปริมาณ : จํ านวนบุคลากรประชาชน 
องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

คน ๑๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 

 ร้อยละ  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

เชิงเวลา : ปีงบประมาณ ปี 
(งบประมาณ) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

เชิงต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย  ล้านบาท ๔๕๙.๙๑๓๙ ๑,๒๙๔.๘๑๒๗ ๑,๑๖๗.๐๐๓๖ ๑,๒๑๗.๑๖๓๘ ๑,๒๗๐.๔๔๘๙ 
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ค าถาม ข-๕   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้กําหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ผลผลิต ในแต่ละปีงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กําหนดกลยุทธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ผลผลิต หรือไม่ มีวิธีการประสานความร่วมมือมีลักษณะใด  
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
          หน่วยงานได้ให้ความสําคัญต่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
คํานึงถึงปัจจัยเก่ียวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง) และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องภาคเอกชน โดยกําหนดให้มีกระบวนการควบคุมปัจจัยน้ีไม่ให้เป็นอุปสรรค และส่งเสริมให้มีการประสานงานเพ่ือให้
เป็นปัจจัยเอ้ือต่อความสําเร็จทั้งในระดับผลลัพธ์และผลผลิตของหน่วยงาน โดยกําหนดวิธีการ ดังน้ี 
          ๑. การประชุมร่วมกัน 
          ๒. การประชุมชี้แจง/สัมมนาทางวิชาการ 
          ๓. การจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
          ๔. การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับ Summit รวมทั้ง MOU  
          ๕. การทํางานวิจัยร่วมกัน 
          ๖. การแลกเปลี่ยนความรู้/ความร่วมมือทางวิชาการ 
          ๗. หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
          ๘. ระเบียบปฏิบัติ/การใช้โปรแกรมเฉพาะ 
          

 ๑. บันทึกข้อตกลงที่แสดงรายละเอียดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
(ภายในและภายนอกกระทรวง)  
(ข้อตกลงความร่วมมือ.pdf)  
 ๒. เอกสารรายงานลักษณะสําคัญของกรมทรัพยากรนํ้า ที่แสดงรายละเอียด
ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแนวทางวิธีการสื่อสารระหว่าง
กัน 
(ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน.pdf) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ข/ข้อตกลงความร่วมมือ.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน.pdf
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 ค าถาม ข - ๖   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กําหนดให้มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ท่ีมีคุณภาพด้านขอบเขตของเนื้อหาท่ีจําเป็นเพื่อ
การปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ  โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ หรือไม่ อย่างไร  
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กําหนดประเภทของการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงาน โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่างสม่ําเสมอหรือไม่ จําแนกการประเมินโดยตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระอย่างไร เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยการก าหนดแผนการประเมินผลในแผน
กลยุทธ์จะให้ความส าคัญในระดับผลลัพธ์ ( เปา้หมายการให้บริการหน่วยงาน ) 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุแผนการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ 
คือ  
  ๐ ผลผลิตที่ประเมินด้วยตนเอง คือ  
     ๑) การประเมินผลก่อนการดําเนินงาน (Pre-Project Evaluation) เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมหรือความจําเป็นในการ
ดําเนินงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนรวมทั้งการสนองตอบต่อเปูาหมายที่
กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
    ๒) การติดตามและประเมินผลระหว่างดําเนินการ (On - going Monitoring and Evaluation) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่กําหนด การติดตามและประเมินผลจะดําเนินการทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) การติดตามผลการดําเนินโครงการจะใช้วิธีการประเมินตนเองผ่าน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการ (e - Project Tracking) นอกจากน้ียังมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
   ๓) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post or End of Project Evaluation)เป็นการประเมินผลผลิตและความสําเร็จของการดําเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ บรรลุตามเปูาหมายเพียงใดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
   ๔) การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว เพ่ือดูผลลัพธ์และผลกระทบที่
เกิดข้ึนและผลประโยชน(ที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของภาครัฐ (VFM)   
๐ ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ประเมินโดยผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่  
    ๑. การดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (คตป.ทส.), ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
    

 ๑. การกําหนดแผนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ กรมทรัพยากรนํ้า 
(การติดตามและประเมินผล.pdf)  
 ๓ . เ อกส ารแสดงแผนการประ เมิ นผลจาก
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล (คตป.) 
(แนวทาง คตป.pdf)  
 ๔. เอกสารแสดงแผนการตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เล่มแผนการตรวจราชการ.pdf) 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ข/การติดตามและประเมินผล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/การติดตามและประเมินผล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/เล่มแผนการตรวจราชการ%20ปี%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/เล่มแผนการตรวจราชการ%20ปี%2058.pdf
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ค าถาม ข -๗    หน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมายของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ ( การเปลี่ยนแปลง
ด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือ ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กําหนดให้มีกระบวนการ
ทบทวนกลยุทธ์ไว้อย่างไร 
 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เก่ียวข้อง/ยกเว้น 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ โดยการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ ทบทวน ทิศทาง บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ
การจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสักภูเดือน รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
       ผลการทบทวนกลยุทธ์ทําให้ได้กลยุทธ์ที่ปรับใหม่ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่าเป็นระบบและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ รวมทั้ง
แผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า  เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรวมทั้งรักษาระบบนิเวศน์ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การจัดสรรนํ้าและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้า 
     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรรนํ้า ระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยด้านทรัพยากรนํ้า เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
     กลยุทธ์ที่ ๔ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 

 ๑.  เอกสารที่มีเน้ือหาแสดงว่าหน่วยงานกําหนดให้มี
กระบวนการทบทวนกลยุทธ์ 
(กระบวนการ และผลการทบทวนกลยุทธ์.pdf)  

 

 

 

 

 

../เอกสารประกอบ%20ข/กระบวนการและผลการทบทวนกลยุทธ์.pdf
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ชุด ค. เชื่อมโยงงบประมาณ   
 

ค าถาม ค-๑   หน่วยงานกําหนดเปูาหมายผลผลิตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุเปูาหมายผลผลิต ตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป ีหรือไม ่อย่างไร  
อธิบายค าถาม : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงานมีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิต ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร ความก้าวหน้าในการ
บรรลุเปูาหมายผลผลิต หมายถึง การแสดงความก้าวหน้าที่เพิ่มข้ึนของผลผลิตแต่ละปีเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปีสุดท้ายของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( เช่น 
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ.....เมื่อส้ินสุดแผน ) 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ค่าเปูาหมายของผลผลิตในคําของบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่แสดงความก้าวหน้าท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตแต่ละปีเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมใน
ปีสุดท้ายของแผนกลยุทธ์ (ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําขอ
งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  

ประเภทตัวชี้วัด : ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ผลผลิต
สะสม 

๒๕5๘-
๒๕๖๒ 

เชิงปริมาณ : จํานวนกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 

เรื่อง ๑๐ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๗๑ 
 

เชิงปริมาณ :  จํานวนบุคลากร ประชาชน 
องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

คน ๑๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ 
 
 

เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

80 
 

เชิงเวลา  : ปีงบประมาณ ปี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ 

เชิงต้นทุน  : งบประมาณ ล้านบาท ๔๕๙.๙๑๓๙ ๑,๒๙๔.๘๑๒๗ ๑,๑๖๗.๐๐๓๖ ๑,๒๑๗.๑๖๓๘ ๑,๒๗๐.๔๔๘๙ ๕,๔๐๙.๓๔๒๙ 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ งบประมาณ59.pdf)  
 

../เอกสารประกอบ%20ค/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ค/พรบ%20งบประมาณ59.pdf


21 

 

 
ค าถาม ค-๒   หน่วยงานกําหนดกิจกรรมหลักท่ีมีความเช่ือมโยงกับทรัพยากรท่ีต้องการ ซึ่งสนับสนุนให้บรรลุเปูาหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานได้กําหนดกิจกรรมหลักและแสดงความเช่ือมโยงการสนับสนุนการบรรลุค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตประจําปีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับทรัพยากร
ท่ีต้องการ( การแสดงรายละเอียดของงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ซึ่งจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของผลผลิตประจ าปี ) หรือไม่ อย่างไร 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
          กรมทรัพยากรนํ้า  ได้กําหนดกิจกรรมหลักท่ีมีความเช่ือมโยงกับการบรรลุเปูาหมายของผลผลิตและกําหนด
ทรัพยากรท่ีต้องการของแต่ละกิจกรรมหลักท่ีนําส่งผลผลิต โดยหน่วยงานได้นําเสนอแผนการปฏิบัติงานท่ีจําแนกราย
กิจกรรมของผลผลิตซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณงานกับทรัพยากรและเวลาท่ีใช้ในแต่ละผลผลิต ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ใช้ข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําขอ
งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.
๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป ๓๐๑ .pdf) 
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ค าถาม ค-๓   หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า ตามระยะเวลาท่ีกําหนดทุกกิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมหลักเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่  ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า   หมายถึง   ตัวช้ีวัดปริมาณงาน
ของกิจกรรมโดยมีหน่วยนับที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อจะใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประม าณตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  (รายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาส) ทุกกิจกรรมหลัก เช่น จํานวน คน คร้ัง วัน เป็นต้น 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
(ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําของบประมาณ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดทําข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
    ตัวชี้วัด จํานวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน มาตรการ และการติดตามประเมินผลที่มีการดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง 
กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือและกลไก บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
    ตัวชี้วัด  จํานวนเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า จํานวน ๔ เรื่อง 
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านนํ้าอุปโภค บริโภคของประเทศ  
    ตัวชี้วัด  หมู่บ้านที่มีระบบประปาได้รับการตรวจสอบคุณภาพนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าประปา จํานวน ๖๐ แห่ง 
กิจกรรมหลักที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนํ้า 
    ตัวชี้วัด  บุคลากรกรมทรัพยากรนํ้า ได้รับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า จํานวน ๑๘๐ คน 
กิจกรรมหลักที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทุกลุ่มนํ้า     
    ตัวชี้วัด จํานวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
              ทรัพยากรนํ้า จํานวน ๑๒,๐๐๐ คน 
กิจกรรมหลักที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
    ตัวชี้วัด จํานวนระบบเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ จํานวน ๑ ระบบ 
กิจกรรมหลักที่ ๗ การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
    ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน ๑๐ เรื่อง 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป ๓๐๑ .pdf) 
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 ค าถาม ค-๔   หน่วยงานกําหนดให้มีกิจกรรมเพื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานจัดทํากิจกรรมเพื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ ดําเนินการถึงขั้นตอนการปันส่วนค่าใช้จ่าย (ข้ันตอนท่ี ๓ จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างน้อย ๖ 
เดือน) หรือไม่  
กิจกรรมเพื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วย  หมายถึง  กิจกรรมการจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักเบ้ืองต้น   ตามวิธีท่ี กรมบัญชีกลางกําหนด KPI ระดับของความสําเร็จใน
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. มีการแต่งต้ังคณะทํางาน/หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2. มีฐานข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม ศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ท้ังค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม 

และเกณฑ์การปันส่วน 
3. จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างน้อย 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ 
4. เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในขั้นตอนท่ี 3 ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
5. มีการนําผลไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร 

 
ค าตอบ                         ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยงานได้จัดทํากิจกรรมคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ตามข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ในข้ันตอนการปันส่วนแล้วเสร็จ เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการจัดทํากิจกรรม
คํานวณต้นทุนของผลผลิต 
(ต้นทุนผลผลลิต.pdf) 
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ค าถาม ค-๕   หน่วยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดเปูาหมายผลผลิตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานมีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเพื่อปรับเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัติการประจําปีหรือไม่ 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยงานได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ ทบทวน ทิศทาง บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสักภูเดือน รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรนํ้า การประชุมดังกล่าวมีวาระพิจารณาเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบแนวทางการดําเนินงานและจัดทําแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔ ดังเอกสารประกอบ 
 

 ๑.  เอกสารการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรนํ้า พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔  
(ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา.pdf)  
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ชุด ง การบริหารจัดการ  
ค าถาม ง-๑   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนและระยะเวลา ให้บรรลุเปูาหมายท่ีกําหนดของแต่ละผลผลิต หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตจัดทําและใช้รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนเพื่อควบคุมงานให้บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัด
ระดับผลผลิตหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะอย่างไร   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  คือ   ต้องเป็นแผนรายเดือน เพื่อควบคุมการบริหารงานให้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / งานต่างๆ ภายใต้ผลผลิตดําเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนภายในปีงบประมาณ 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิต(ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า) ได้แก่ สํานักบริหารกลาง สํานัก
บริหารจัดการลุ่มนํ้าโขง สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักส่งเสริมและประสานมวลชน สํานักบริหารจัดการนํ้า สํานักวิจัย 
พัฒนาและอุทกวิทยา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรนํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ – ๑๑ ของกรมทรัพยากรนํ้า ให้
ความสําคัญต่อการจัดทําและใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการประจําปีทั้งแผนการปฏิบัติง าน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
โดยเฉพาะการแสดงข้ันตอนและระยะเวลาที่ละเอียดและนําไปใช้ในทางปฏิบัติจริง  (เช่น แผนภูมิ Bar chart แสดงแผนงานและแผนเงิน) 
เมื่อต้นปีงบประมาณ และรายงานผลในลักษณะแผนภูมิ Bar Chart หรือตารางแสดงผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน
และแสดงรายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเงินจัดสรร (แบบ สงป.๓๐๑)  รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(e-Project Tracking System ) เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดของแต่ละผลผลิตที่ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป 301.pdf) 
 ๒. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project 
Tracking System ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
( e-Project ๕๘.pdf ) 

../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/e-project%20๕๘.pdf


26 

 

ค าถาม ง-๒   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ท่ีเช่ือถือได้ และตรงตามกําหนดเวลา ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
หรือไม ่อย่างไร 

อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ท่ีเช่ือถือได้ และตรงตามกําหนดเวลาหรือไม่ ผลการรายงานมีลักษณะ
อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ คือ  ข้อมูลของหน่วยปฏบิัติรับผิดชอบกิจกรรม  ภายใต้ผลผลิต ต้องจัดทํารายงานอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามแผนข้อ ง.๑ ต่อผู้บริหารของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบนําส่งผลผลิต นั้นๆ 

ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

           หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิต(ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า) ได้แก่ สํานักบริหาร
กลาง สํานักบริหารจัดการลุ่มนํ้าโขง สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักส่งเสริมและประสานมวลชน สํานักบริหาร
จัดการนํ้า สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรนํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ – ๑๑ ของ
กรมทรัพยากรนํ้า ให้ความสําคัญกับกระบวนการจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิตที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เชื่อถือได้ รวมทั้งรายงานได้ตรงตามกําหนดเวลา ประกอบด้วย รายงานการจัดทําระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่ใช้
เปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงาน (เช่น รายงานสถิติประจําเดือน รายไตรมาส และรายปี รายงานงบดุลประจําปี) และ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการ
ใช้ระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ตามตัวอย่างที่
ปรากฏในเอกสารประกอบ 
         
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ 
สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป 301.pdf) 
 ๒. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking 
System ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
( e-Project ๕๘.pdf ) 

 

../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/e-project%20๕๘.pdf
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ค าถาม ง-๓   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การนําข้อมูลท่ีรวบรวมและประมวลผลจากข้อ ง-๒  มาใช้ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นหรือไม่ กระบวนการเป็นอย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช ่                      ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิต (ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า) ของกรมทรัพยากรนํ้า
ให้ความสําคัญต่อการนําระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับแผน ด้วยการนํารายงานการประชุมที่มีการใช้
ข้อมูลมาพิจารณา และอภิปรายเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานในระหว่างปี โดยมีกระบวนการนําข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการ
ดําเนินงานภายในแต่ละปีในไตรมาสถัดไป จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่  

๑. การฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สําหรับผู้ดูแลระบบ Admin เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคาร กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. การฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สําหรับผู้ปฏิบัติงาน User เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคาร กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดให้มีแผนการดําเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) สําหรับผู้ดูแลระบบ Admin และสําหรับผู้ปฏิบัติงาน User 
ตามลําดับ 

 

 

 ๑.  บันทึกแจ้งกําหนดการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ (e-Project tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
(อบรม e-project tracking system.pdf) 
 
หมายเหตุ: สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงอยู่ระหว่างการ
พิจารณากําหนดให้มีแผนการดําเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) สําหรับผู้ดูแลระบบ 
Admin และสําหรับผู้ปฏิบัติงาน User ตามลําดับ 

 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ง/อบรม%20e-project%20tracking%20system.pdf
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 ค าถาม ง-๔  หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ โดย  
          กรมทรัพยากรนํ้า ได้คํานวณต้นทุนผลผลิตเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและประโยชน์ในการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรโดยการจัดทําต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม มีการเชื่อมโยงต้นทุนของส่วนงานย่อยภายในกรม (เช่น สํานัก ศูนย์ กลุ่มงาน) 
เข้ากับกิจกรรมและผลผลิตของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารต้นทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และสามารถบริหารกิจกรรมเพ่ือลดการดําเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เหลือน้อยที่สุด และหันมาบริหารกิจกรรมที่
เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตของกรมในปีต่อๆ ไป  
          ทั้งน้ีมีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดทําบัญชีต้นทุน ตามหลักเกณฑ์วิธีการคํานวณต้นทุนผลผลิต 
โดยสํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของ
หน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการในปีงบประมาณ พ .ศ.255๙ ตามข้ันตอนที่ ๕ 
ของคู่มือของกรมบัญชีกลาง   
(ต้นทุนผลผลิต.pdf) 
 
 (ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน) 

../เอกสารประกอบ%20ง/ต้นทุนผลผลิต%2057.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/ต้นทุนผลผลิต%2057.pdf
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ค าถาม ง-๕   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีกระบวนการจัดการท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการ ดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่า 
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร 

อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานได้จัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐหรือไม่ กระบวนการเป็นอย่างไร  การ
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า คือ มีกระบวนการจัดการท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายว่าผลท่ีได้มีประสิทธิภาพอย่างไร  เช่น กําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความสําเร็จของผลผลิตในมิติต่างๆ หรือ ดําเนินการสร้างฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการวัด เช่น ข้อมูลทางสถิติ ค่าใช้จ่ายผลผลิต  การจัดทําต้นทุนผลผลิต เป็นต้น 

ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น             
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานได้ออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของ สศช. กําหนด  

- เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ  คือ  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ  
- เกณฑ์การวัดประสิทธิผล  คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายการให้บริการ พิจารณาจากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย 
- เกณฑ์การวัดผลกระทบ  คือ ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายในระดับเปูาหมายการให้บริการ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิด ข้ึน
ระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ท่ีอาจส่งผลต่อประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยรายงานทั้งผลลัพธ์ทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งผลลัพธ์ด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตินําส่ง
ผลผลิตของหน่วยงานได้จัดทําระบบฐานข้อมูล
เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามแนวทาง
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ภาครัฐของ สศช. (มาตรา ๒๒ ของ พรฎ.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖)   
(แบบฟอร์ม VFM.pdf) 
 ๒. รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้า ประจําปี 
255๘ 
 (รายงานVFM 58) 
 

../เอกสารประกอบ%20ง/แบบฟอร์ม%20VFM.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แบบฟอร์ม%20VFM.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf
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ค าถาม ง-๖   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน และเป็นไปตามกฎ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ หรือพ.ศ. ๒๕๕๙  หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของฝุายตรวจสอบภายในและ/หรือ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีแสดงว่าไม่มี
ข้อทักท้วงความผิดวินัยทางการเงิน รายงานผลเป็นอย่างไร 
การตรวจสอบทางการเงินสามารถใช้ ข้อมูลจาก 

 รายงานสรุปจากฝุายตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 รายงานสรุปจาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
กรมทรัพยากรนํ้าได้มีการรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของกรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการทางการเงินและเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมทั้งได้จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารประกอบ 

 ๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ไม่มี
ข้อท้วงติงด้านการเงินที่เป็นความผิดทางวินัย  
(รายงานผลการตรวจสอบภายใน58.pdf) 
 ๒. แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(แผนการตรวจสอบ59.pdf) 
                 (ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน ) 

 
  

../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานผลการตรวจสอบภายใน58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แผนการตรวจสอบ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แผนการตรวจสอบ59.pdf
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ค าถาม ง-๗  หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตในการนําส่งผลผลิตว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีแบบประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตรายบุคคลหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะอย่างไร 
การประเมินบุคคล  หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการนําส่งผลผลิต โดย ใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล หรือ แบบแสดงสมรรถนะรายบุคคล 
โดยหน่วยงานอาจจะกําหนดแบบข้ึนเอง หรือ ใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) กําหนดไว้ก็ได้ 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตได้ให้ความสําคัญต่อวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรกับการนําส่งผลผิตด้วยการ
ใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล(Workload) และแบบแสดงสมรรถนะ(Competencies) รายบุคคล ตามแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของสํานักงาน ก.พ. 

∙ แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) เป็นแบบแสดงการมอบหมายงานของหน่วยงาน ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ จัดทําเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน รอบที่ 
1 ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน  

∙ แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคล ประกอบ 2 ส่วนคือ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะ ซึ่งจะมีการกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรในแต่ละประเภทตําแหน่ง 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ตามท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) ข้างต้น 

 ๑. แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) เปรียบเทียบแผนกับผลที่
สัมพันธ์กับการนําส่งผลผลิต เช่น ปริมาณงานต่อหน่วยเวลา หรือร้อยละของ
เน้ืองานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
(ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf)   
 ๒. แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่สัมพันธ์กับการ
นําส่งผลผลิต เช่น คะแนนข้ันตํ่าของสมรรถนะด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อ
หน่วยงาน ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการพลเรือนของสํานักงาน ก.พ. 
(แบบประเมินสมรรถนะ.pdf) 
                    
 

 

 

../เอกสารประกอบ%20ง/ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf
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ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ค าถาม จ-๑   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ กับเปูาหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-๒) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์(เปูาหมายหน่วยงาน)ตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเปูาหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ (ตาม ข-๒) 
          

๑ค่าเปูาหมายตาม พรบ.๕๘  
ผลผลิตและผลลัพธ์  
 ๑. การสนับสนุนอุดหนุนสบทบให้คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ปี ๒๕๕๘ 
แผน 
(ผล ) 

ปี ๒๕๕๙ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๑ 
 แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 
(ผล) 

เชิงปริมาณ    
๑. จํานวนกลไกและเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า  

เรื่อง 
 

๑๐๑ 

(๑๐) 
๑๖ 
- 

๑๕ 
- 

๑๕ 
- 

๑๕ 
- 

๒.  จํานวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

คน ๑๕,๐๐๐ 
(๑๘,๙๐๒) 

๑๒,๐๐๐ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
- 

เชิงคุณภาพ    
๑. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  80 
(๘๑.๔๐) 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

เชิงค่าใช้จ่าย  (ล้านบาท) 
๕๑๒.๖๓๖๗ 
(๔๖๓.๐๐๒๐) 

๑,๒๙๔.๘๑๒๗ 
- 

๑,๑๖๗.๐๐๓๖ 
- 

๑,๒๑๗.๑๖๓๘ 
- 

๑,๒๗๐.๔๔๘๙ 
- 

ก าหนดเวลาวัดผล ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน  
สถานที่ด าเนินงาน พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย  

  ๑. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด
ไว้ (ตาม ข-๒) 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรนํ้า) 
 

  ๒. รายงานผลการผลการดําเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กรม
ทรัพยากรนํ้า 
(รายงานประจ าปี58.pdf) 
 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๗ ในกรณีที่ผลลัพธ์ใช้เวลา
มากกว่า ๑ ปี ) 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
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 ๒. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพ่ือชี้แจงและแสดงความพยายามด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับสากล 
 ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรนํ้า 
 ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
 ๕. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญด้านทรัพยากรนํ้า 
 ๖. โครงการบริหารจัดการองค์กรลุ่มนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลัก 
 ๗. การตรวจกํากับประปาสัมปทาน 
 ๘. โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ๙. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟูาพลังนํ้าในแม่นํ้าโขงสายประธาน 
 ๑๐. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรนํ้า 
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ค าถาม จ-๒   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตท่ีได้ กับเปูาหมายผลผลิตประจําปีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-๔) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเปูาหมายผลผลิตประจําปี ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ (ตาม ข-๔) 

 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ปี ๒๕๕๘ 
แผน 
(ผล ) 

ปี ๒๕๕๙ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๑ 
 แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 
(ผล) 

เชิงปริมาณ    
๑. จํานวนกลไกและเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า  

เรื่อง 
 

๑๐ 
(๑๐) 

๑๖ 
- 

๑๕ 
- 

๑๕ 
- 

๑๕ 
- 

๒.  จํานวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

คน ๑๕,๐๐๐ 
(๑๘,๙๐๒) 

๑๒,๐๐๐ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
- 

เชิงคุณภาพ    
๑. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  80 
(๘๑.๔๐) 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

เชิงค่าใช้จ่าย  (ล้านบาท) 
๕๑๒.๖๓๖๗ 
(๔๖๓.๐๐๒๐) 

๑,๒๙๔.๘๑๒๗ 
- 

๑,๑๖๗.๐๐๓๖ 
- 

๑,๒๑๗.๑๖๓๘ 
- 

๑,๒๗๐.๔๔๘๙ 
- 

ก าหนดเวลาวัดผล ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน  
สถานที่ด าเนินงาน พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย  

  ๑. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้ (ตาม ข-๔) 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรนํ้า) 
 

  ๒. รายงานผลการผลการดําเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
กรมทรัพยากรนํ้า 
(รายงานประจ าปี58.pdf) 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมนิผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๗ ในกรณีที่ผลลัพธ์ใช้เวลา
มากกว่า ๑ ปี ) 

หมายเหตุ ผลผลิตสงูกว่าเปูาหมาย=๑๐๐%   ผลผลิตเท่ากับเปูาหมาย=๑๐๐%     ผลผลิตใกล้เคียงเปูาหมาย (-๕%) =๖๖.๗%    ผลผลิตตํ่ากว่าเปูาหมาย = ๓๓.๖%  ไม่มีรายงานผลผลิต = ๐% 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
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ค าถาม จ-๓   ผลการดําเนินงานของหน่วยงานมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-๕) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด  ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม   อธิบายเพิ่มเติม   ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒  กําหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่า โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ร่วมกับสํานักงบประมาณ  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของกรมทรัพยากรนํ้า อ้างอิงจากรายงานการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ และรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ตามแนวทางของ (สศช.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
 ผลการวัดประสิทธิภาพ คือ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า(ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 

ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และมีคุณภาพ 
       ด้านความคุ้มค่า (Value) มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัด ได้แก ่จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๑๐ เรื่อง  
        และบุคลากร ประชาชน องค์ลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน   
        ๑๘,๙๐๒  คน จากแผนที่กําหนด ๑๕,๐๐๐ คน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑๒.๖๓๖๗ ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย ๔๖๓.๐๐๒๐ ล้านบาท (ประหยัดต้นทุน) 
      ด้านเวลา (Time)  มีผลการดําเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (ความทันเวลา)    

ด้านคุณภาพ (Quality) ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 81.40 มากกว่าเปูาหมายร้อยละ 1.40 
(เปาูหมายกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (มีคุณภาพ) 

 ผลการวัดประสิทธิผล คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายการให้บริการ พิจารณาจากการนําผลของงาน  โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีได้รับ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย  
๑) จํานวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดําเนินการได้ 10 เรื่อง ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
๒) บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มนํ้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการนํ้า จํานวน 18,902 คน 
มากกว่าเปูาหมาย 3,902 คน (เปูาหมายกําหนดไว้ 15,000 คน) 
๓) ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 81.40 มากกว่าเปูาหมายร้อยละ 1.40 (เปูาหมายกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

 ผลการวัดผลกระทบ คือ ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ท้ังที่คาดหมายในระดับเปูาหมายการให้บริการ และไม่ได้คาดหมาย ท้ังที่เกิดข้ึน
ระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ท่ีอาจส่งผลต่อประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและกลุ่มอื่น ท้ังในและนอกพ้ืนที่ โดยรายงานทั้งผลลัพธ์
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลลัพธ์ด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ : ๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ทั้งเกิดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณา
การทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือจัดหานํ้าต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายนํ้า

 ๑ . รายงานการประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับ ข้อ ง-๕ 
 (รายงานVFM 58.pdf) 
 ๒. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่
สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรนํ้า) 
 
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
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การพัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัยทําให้ประเทศไทยมีทรัพยากรนํ้าที่มีคุณภาพดี พอเพียงต่อความต้องการ ส่งเสริมให้มีรายได้
ทัง้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และทําให้เศรษฐกิจดีข้ึน 
๒) เมื่อประชาชนรับทราบแนวทางการดําเนินงานของกรมทรัพยากรนํ้า สามารถน้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพการดํารงชีวิต อันจะเกิด
รายได้สร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต 
ผลกระทบต่อสังคม :    ประชาชนรับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้าเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทุกลุ่มนํ้า ทําให้เกิดสังคมที่มีความพร้อมเป็นเอกภาพ และคนในสังคมมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมไปในแนวทางเดียวกัน 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าให้เพียงพอ  มีคุณภาพ ไม่สร้างมลพิษให้ทรัพยากรนํ้าและไม่เกิดความขัดแย้งในสังคมตามแนวทาง
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน นอกจากน้ี ในระหว่างประเทศอาเซียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการบริหารจัดการนํ้า 
และการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าท่ีมีอยู่ให้คงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี เพียงพอ และไม่เกิดปัญหาในอนาคต 
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ค าถาม จ-๔   หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปูาหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นท่ีมีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด  ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต / ชนิด ที่มี
ลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน    อธิบายเพิ่มเติม  เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ  ระหว่างหน่วยงานท่ีประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงาน ท่ีประเภทผลผลิต / ชนิด มี
ลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 หมายเหตุ  กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานที่ไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนให้ยกเว้นการ

ค านวณคะแนน (สอดคล้องกับข้อ ก-๕) 
  

โดยกรมทรัพยากรนํ้า มีเหตุผลดังน้ี 
๑. กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ แตกต่างกัน 
๒. เขตพ้ืนที่บริการ แตกต่างกัน 
๓. วิธีการให้บริการ แตกต่างกัน 
๔. ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ แตกต่างกัน 

 ๑. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘… หรือรายงานผลการ
เปรียบเทียบจากรายงานล่าสุดที่จัดทําแล้วเสร็จ 

๒. อื่นๆ (ระบุ) ……………………… พร้อมเอกสารประกอบ 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

หมายเหตุ    ผลการเปรียบเทียบสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นมีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๑ 
      ผลการเปรียบเทียบเทา่กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นทีมีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๑ 

ผลการเปรียบเทียบใกล้เคียง (-๕%) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคล้ายคลึงกันใหค้ะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐.๖๗ 
ผลการเปรียบเทียบ ต่ ากว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐.๓๓ 
หน่วยงานต้องประเมินประสิทธิภาพเทียบเคียง แต่ไม่มีรายงานการประเมิน ได้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐ 
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ค าถาม จ-๕   ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ผู้ประเมินอิสระ  อธิบายเพิ่มเติม  เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น  สํานักงบประมาณ  สํานักตรวจและประเมินผลของกระทรวง  สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน  เป็นต้น  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- รายงานการประเมิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป.ทส.) โดยสรุป     
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประกอบด้วย  
๑. การสอบทานกรณีปกติ ๕ ประเด็น ดังน้ี   
     ๑.๑ การตรวจราชการ   
     ๑.๒ การตรวจสอบภายใน   
     ๑.๓ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
     ๑.๔ การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
     ๑.๕ รายงานการเงิน  
๒. การสอบทานกรณีพิเศษ 
     ซึ่งผลการตรวจสอบโดย ค.ต.ป.ทส. ในส่วนของกรมทรัพยากรนํ้า ไม่มีข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวข้องและกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ประการใด แสดงให้เห็นว่ากรมฯ ปฏิบัติราชการบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามเปูาหมายที่กําหนด 
         

 ๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (รายงาน คตปทส 57.pdf) 

๒. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ  
(แนวทาง คตปทส58.pdf) 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) 

 
หมายเหตุ  ระดับดีมาก = ๑๐๐%          ระดับดี = ๖๖.๗%           ระดับปานกลาง = ๓๓.๖%          ตํ่ากว่าระดับปานกลาง = ๐ %          ไม่มีรายงานผลผลิต = ๐% 
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แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
หน่วยงาน    กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวง     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิต       ๒  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า 
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง    ๖,๕๔๐.๘๒๖๔  ลา้นบาท 

กิจกรรมหลัก (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  
                                        (๒) จัดหาแหล่งน้ าต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า 
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จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
ค าถาม ก-๑   ท่านมีความเข้าใจเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ  เปูาหมายการให้บริการของกระทรวง และยุทธศาสตร์กระทรวง ท่ีหน่วยงานของท่านต้องรับผิดชอบ ดําเนินการให้บรรลุผล
สําเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร    
อธิบายค าถาม : ยุทธศาสตร์กระทรวงท่ีหน่วยงานต้องรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และ พรบ./พรฎ. ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไร และผังโครงสร้างความเช่ือมโยงอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร 
ค าตอบ                                    ใช่                   ไม่ใช่                      ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
สาระสําคัญของเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง และหน่วยงานต้องรับผิดชอบเชื่อมโยง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเ สริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ (หน้า (๑๕)) 
๒. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา )  :  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   
นโยบายข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
    ๖.๘ การแก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย้ังยืน (หน้า 
๘,๑๐ และ ๑๕-๑๗)   
    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่
เกิดความซ้ําซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือ
กําหนดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พร้อมทั้งมีการนํ้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และการเตือนภัย(หน้า ๑๕-๑๗) 
๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
ประเทศ ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ (หน้า ๗) 
๔. แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๗.๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคนนํ้าอุปโภคบริโภค 
๗.๒.๑ ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ๗.๖ การบริหารจัดการ ๗.๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรลุ่มนํ้า
รูปแบบเกษตรพัฒนาระบบฐานข้อมูล (หน้า ๙๓-๙๖) 

 ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
ส่วนที่ ๓  บทที่ ๘ (หน้า ๑๕ ) 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ๑๑.pdf) 
 ๒. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  (หน้า ๘,๑๐ และ ๑๕-๑๗) 
(นโยบายรัฐบาล.pdf) 
 ๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
(ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf) 
 ๔.แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๙๓-๙๖) 
(แผนบูรณาการงบประมาณ๕๙.pdf) 
 ๕.พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๙ 
มาตรา ๒๒, มาตรา ๒๓ (๖)  (หน้า ๘) )(มาตราท่ีเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน) 
(พรบ.ปรับปรุงกระทรวงฯ ๒๕๔๕.pdf) 
 ๖. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑ (หน้า ๒๗)
(มาตราที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน) 
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนฯ ทน.๒๕๔๕.pdf ) 
  ๗. อื่นๆ 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ%20ฉบับที่%2011.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ%20ฉบับที่%2011.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/นโยบายารัฐบาล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/นโยบายารัฐบาล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/แผนบูรณาการงบประมาณ59.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/พรบ.ปรับปรุงกระทรวงฯ%202545.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/กฎกระทรวงแบ่งส่วนฯ%20ทน.2545.pdf
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๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๒ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปุาไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๓ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ  ดังต่อไปน้ี (๖) กรมทรัพยากรนํ้า (หน้า ๘) 
๖. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕   
ข้อ ๑ ให้กรมทรัพยากรนํ้า มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า บริหาร
จัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนา
วิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรนํ้า ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มนํ้า เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าที่เป็น
เอกภาพและย่ังยืน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (หน้า ๒๗) 

 
แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามเปูาหมายยุทธศาสตร์  (ตามวิธีเขียนแผนภูมิในคู่มือปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําป)ี ตามท่ีแนบ 

 ๘. แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 (ผังเชื่อมโยง๕๙.pdf) 

หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานแทนยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
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ค าถาม ก-๒   เปูาหมายการให้บริการของหน่วยงานท่ีท่านกําหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการนําส่ง เป้าหมายระดับกระทรวงและ 
เปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  หรือไม่ อย่างไร     
อธิบายค าถาม :  เปูาหมายการให้บริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการตอบสนองเปูาหมายระดับชาติอย่างไร และมีสัดส่วน
เท่าใด 
ค าตอบ                                   ใช่                      ไม่ใช่                    ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
      -  ผลผลิตน้ี(ผลผลิตที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า) สอดคล้องกับเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน 
(ผลลัพธ์ของหน่วยงาน) ทีร่ะบุเป้าหมายว่า : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกระจายนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๙ หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
      - ภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์ของกระทรวง) ท่ีระบุเป้าหมายว่า : ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ มีนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า มีข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้าและมีการบริหารจัดการลุ่มนํ้าโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  (เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ หน้า ๓๔๑-๓๔๒)  
      - ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุเปูาหมายว่า : ๑. ประเทศมีการจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  ๒. ประเทศมีการจัดหา
และจัดสรรนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ (ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๗) 
 

ดังน้ัน เปูาหมายการให้บริการของกรมทรัพยากรนํ้า  จึงมีสัดส่วนหรือร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายระดับกระทรวง และสัดส่วนร้อยละ 

๑๐๐ ของยุทธศาสตร์ชาต ินอกเหนือไปจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ๑) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒) กรมชลประทาน /๓) กรมพัฒนาท่ีดิน / ๔) สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕) กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  (รายละเอียดแสดงใน ข้อ ก-๕) 
 
หมายเหตุ : แผนบูรณาการข้อ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๕ กระทรวง (๑๑ หน่วยงาน) ๒ 
รัฐวิสาหกิจ ๑ กองทุนหมุนเวียน หน่วยงานเจ้าภาพได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรนํ้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเปูาหมายการให้บริการ ภารกิจ และผลิตที่แตกต่าง
กันชัดเจน ดังน้ันคําตอบในข้อน้ี จึงระบุเฉพาะหน่วยงานที่มีผลผลิตคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับกรมทรัพยากรนํ้าเท่าน้ัน 
 
 
 

 ๑. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 255๙ 
ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ ๔ หน้า ๓๔๑-๓๔๒ .pdf) 
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pd) 

../../เอกสารประกอบ%20ก/แผน%20๔%20ปี%20หน้า%20๒๕.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ก-๓   หน่วยงานของท่านกําหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมายในการจัดทํางบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานกําหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมาย (Target Group) และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หรือไม่ และโดย
วิธีการใด (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในมาตรา ๙)  
ค าตอบ                                     ใช่                    ไม่ใช่                     ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธบิายค าตอบและเอกสารประกอบ 
            กรมทรัพยากรนํ้า ได้กําหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะห์
ปัญหาของสังคมที่หน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ปัญหาเร่งด่วนของสถานการณ์ที่หน่วยงานต้องเข้าไป
ดําเนินการ ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และเรื่องที่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ให้ความสนใจ ได้แก่  
     ความต้องการเก่ียวกับ มีนํ้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม มีปริมาณนํ้าต้นทุนเพ่ิมมากข้ึน สามารถแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งนํ้าได้อย่างทั่วถึง 
     ปัญหาเก่ียวกับ ขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร 
     ความสนใจเก่ียวกับ   การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเป็นระบบลุ่มนํ้า โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
      
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงาน ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโครงการของรัฐและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนแก่ประชาชนด้วย โดยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งประชาชนทั่วไป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙  
      

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
๒๕๔๘ ในมาตรา ๙   
(สนร_รับฟังความเห็น.pdf ) 
  ๒. การดําเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรนํ้า 
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-31501.html 
   ๓. เอกสารรายงานลักษณะสําคัญของกรมทรัพยากรนํ้าท่ีแสดง
รายละเอียดความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหน่วยงาน  
(ความต้องการและความคาดหวัง.pdf) 

  

../เอกสารประกอบ%20ก/สนร_รับฟังความเห็น.pdf
http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-31501.html
../เอกสารประกอบ%20ก/ความต้องการและความคาดหวัง.pdf
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ค าถาม ก-๔   ผลผลิตท่ีกําหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นส่วนสําคัญท่ีตอบสนองความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมาย และเป้าหมายระดับ
กระทรวง/เปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ   หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลผลิตท่ีกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความเช่ือมโยงกับความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมายและเปูาหมายของเปูาประสงค์
ระดับชาติอย่างไร คําของบประมาณอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร 
ค าตอบ                                   ใช่                     ไม่ใช่                     ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ผลผลิตที่กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความเชื่อมโยงกับความต้องการ และ/หรือ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเปูาหมาย 
รวมทั้งเปูาหมายระดับชาติ กล่าวคือ 
     กรมทรัพยากรนํ้า ได้กําหนดเปูาหมายของผลผลิต หรือเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเปูาหมายระดับกระทรวง 
และตอบสนองเปูาหมายในระดับชาติ อย่างชัดเจน ดังน้ี 
      ผลผลิตที่ ๒  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า เปูาหมายระบุว่า  อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟู
แหล่งนํ้า เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  (ตาม ข้อ ก-๒) 
      สอดคล้องกับ เป้าหมายระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า : ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ มีนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า มีข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้าและมีการบริหารจัดการลุ่มนํ้าโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (ตาม ข้อ ก-๒)  
      และสอดคล้องกับเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุว่า  :  ๑. ประเทศมีการจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  ๒. ประเทศมีการ
จัดหาและจัดสรรนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ 
(ตาม ข้อ ก-๒) 

 ๑. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 255
๙ ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ 4 หน้า 341 342 .pdf) 
 
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf) 

 

 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ก-๕   การกําหนดผลผลิตของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการพิจารณาความซ้ําซ้อนของผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ กรณีที่หน่วยงานมีความซ้ําซ้อนกับ
ผลผลิตของหน่วยงานอื่น สามารถจําแนกลักษณะผลผลิตที่แตกต่างกัน ได้หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายคําถาม : ผลผลิตของหน่วยงานซ้ําซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ ถ้าซ้ําซ้อน หน่วยงานสามารถจําแนกลักษณะผลผลิตที่แตกต่างกันได้  หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานมี
ลักษณะผลผลิตอย่างเดียวกัน ต้องจําแนก ความแตกต่างหรือ ลักษณะงานที่แตกต่างกันได้ หรือ อธิบายความจําเป็นที่ต้องซ้ําซ้อนได้  อาทิ  ประเภทของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่ต่างชนิดกัน    ชนิดของ
ผลผลิตอย่างเดียวกันแต่เขตพ้ืนที่บริการต่างกัน  ชนิดของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่เขตพ้ืนที่บริการเดียวกัน แต่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน   การบริการบางประเภทมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน แต่ต้องอธิบาย ถึงความจําเป็นในการจัดทําผลผลิตน้ันๆ 
หมายเหตุ  คําตอบ “ไม่เกี่ยวข้อง/ ยกเว้น”  ให้เฉพาะหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับเป็น พระราชบัญญัติ และ/หรือ กฤษฎีกา ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าท่ีเฉพาะของหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบผลผลิตที่กําหนด
เพียงหน่วยงานเดียว 

ค าตอบ                                     ใช่                   ไม่ใช่                     ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ผลผลิตมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐอื่น  
    ๑. กรมทรัพยากรน้ า ผลผลิต คือ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 
    ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล โครงการเทียบเท่าผลผลิต คือ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
    ๓. กรมชลประทาน ผลผลิต คือ การจัดหาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
    ๔. กรมพัฒนาที่ดิน โครงการเทียบเท่าผลผลิต คือ ๑. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน ๒. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  
                                                           ๓. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
    ๕. ส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โครงการเทียบเท่าผลผลิต คือ ๑. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
    ๖. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการเทียบเท่าผลผลิต คือ ๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
ซึ่งมีลักษณะซ้ําซ้อนคล้ายคลึงกันแต่สามารถจําแนกความแตกต่างหรือลักษณะของงานที่แตกต่างกันได้ กล่าวคือ 
กลุ่มเป้าหมาย : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า เป้าหมายผลผลิต คือ ๑) จํานวนแหล่งนํ้าทีไ่ด้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
๒) จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขหรือใช้ประโยชน์ ๓) แหล่งนํ้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์   
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เปูาหมายผลผลิต คือ ๑) จํานวนพ้ืนที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือแก้ไขการขาดแคลนนํ้าในภาค
การเกษตร ๒) เกษตรกรในพ้ืนที่เปูาหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรนํ้าบาดาล 
    ๓. กรชลประทาน เปูาหมายผลผลิต คือ ๑) จํานวนโครงการขนาดกลางที่ดําเนินการ ๒) จํานวนแหล่งนํ้าชุมชน/ชนบทที่เพ่ิมข้ึน  
                                                ๓) จํานวนปริมาณเก็บกักนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน ๔) จํานวนพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน 
    ๔. กรมพัฒนาที่ดิน เปูาหมายผลผลิต คือ ๑) จํานวนแหล่งนํ้าชุนชนได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟู ๒) จํานวนแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการ
ก่อสร้าง ๓) จํานวนแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าได้รับการก่อสร้าง 
    ๕. ส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เปูาหมายผลผลิต คือ จํานวนแหล่งนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา 

 ๑. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ 
๕ กรมทรัพยากรนํ้า (หน้า ๘๘ –๙๓) 
(ฉบับที่ 3 เล่มที่  5 หน้า 88-93.pdf) 
 
 ๒. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ 
๕ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (หน้า ๑๑๒ –๑๒๐) 
(ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๕ หน้า ๑๑๒-๑๒๐.pdf) 
 
 ๓. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ 
๓ กรมชลประทาน (หน้า ๕๕ – ๕๙) 
(ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ หน้า ๕๕ ๗๒ ๙๙ .pdf) 
 
 ๔. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ กรมพัฒนา
ที่ดิน (หน้า ๒๘๘ ๒๙๓ - ๒๙๘) 
(ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 หน้า 288 293-298) 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%20%205%20หน้า%2088-93.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%20%205%20หน้า%2088-93.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที%203%20เล่มที่%205%20หน้า%20112-120.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที%203%20เล่มที่%205%20หน้า%20112-120.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%2055%2072%2099.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%2055%2072%2099.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%20288%20293-298.PDF
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    ๖. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เปูาหมายผลผลิต คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
เขตพื้นที่บริการ :  
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า เขตพ้ืนที่ดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เขตพ้ืนทีดํ่าเนินการ(ด้านทรัพยากรนํ้าบาดาล)ทั่วประเทศ  
     ๓. กรมชลประทาน ดําเนินการในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
     ๔. กรมพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ และ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามบัญชีรายชื่อพ้ืนที่แล้งซ้ําซากของกรมพัฒนา
ที่ดิน จํานวน ๔,๖๗๓ ตําบล พ้ืนที่ ๕๙,๙๒๖,๔๑๑ ไร่ (สําหรับโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน) 
     ๕. ส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ดําเนินการในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
     ๖. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
วิธีการให้บริการ : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า  ดําเนินการ ดังน้ี ๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า ๒) จัดหานํ้าต้นทุน พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ดําเนินการ ดังน้ี ๑) จัดหาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 
     ๓. กรมชลประทาน ด าเนินการ ดังน้ี ๑) การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ๒) การจัดการงานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบ
ส่งนํ้าเพ่ือชุมชน/ชนบท  ๓) การบริหารการจัดหาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
     ๔. กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการ ดังน้ี ๑) ก่อสร้างแหล่งนํ้าชุมชน ๒) ก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ๓) พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 
    ๕. ส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ดําเนินการ ดังน้ี ๑) การจัดการแหล่งนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน 
    ๖. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการ ดังน้ี ๑) สนับสนุนดําเนินงานสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูา ๒) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และ
พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งนํ้า 
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่แตกต่างต่างกัน : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า ประกอบด้วยสายงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรด้านทรัพยากรนํ้า วิศวกรโยธา นักอุทกวิทยา นักวิทยาศาสตร์ 
นักธรณีวิทยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นิติกร 
     ๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ประกอบด้วยสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรธรณีวิทยา 
     ๓. กรมชลประทาน ประกอบด้วยสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรชลประทาน วิศวกรสํารวจ นายช่างโยธา  
นายช่างชลประทาน ช่างชลประทาน นักอุทกวิทยา นักธรณีวิทยา  นักวิทยาศาสตร์ นิติกร 
     ๔. กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ นักสํารวจที่ดิน วิศวกรโยธา  นายช่างโยธา นายช่าง
สํารวจ นิติกร 
     ๕. ส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ประกอบด้วยสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน วิศวกรการเกษตร 
วิศวกรโยธา วิศวกรสํารวจ นายช่างโยธา นายช่างสํารวจ 
     ๖. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยสายงาน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร ช่างโยธา (ประจํา
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

 ๕.เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (หน้า 463 468 - 469) 
(ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 หน้า 463 468-469) 
 
 ๕.. เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๖ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๓ .pdf) 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%20463%20468-469.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%206%20หน้า%20383.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%206%20หน้า%20383.PDF
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ค าถาม ก-๖     หน่วยงานได้ คํานึงถึงอุปสรรคและข้อจํากัด (อาทิ ด้านกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการและปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน)   ท่ีมีต่อการนําส่งผลผลิต ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานได้คํานึงถงึปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนําส่งผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ ปัจจัยท่ีสําคัญมี
ลักษณะใด และนํามาพิจารณาดําเนินการอย่างไร รวมทั้ง การที่หน่วยงานได้ให้ความส าคัญต่ออุปสรรค ปัญหาและข้อจ ากัดที่มีการต่อการน าส่งผลผลิต ที่อาจเป็นสาเหตุของ
ข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน หรือได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นแล้ว 
ค าตอบ                                   ใช่                      ไม่ใช่                    ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- หน่วยงานได้คํานึงถึงปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือนําส่งผลผลิต กล่าวคือ 
         ปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการนําส่งผลผลิต จากสถานการณ์ปัจจุบันและการวิเคราะห์ศักยภาพของ
องค์กรและการทบทวนภารกิจพบว่า กรมทรัพยากรนํ้าต้องกําหนดจุดยืนให้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํา
นโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ 
ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านทรัพยากรนํ้าทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มนํ้าได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมในทุกภารกิจของกรม และต้องทํางานใน เชิงรุก
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน รวมทั้งกําหนดทิศทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าที่ชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนกับ พร
บ.กระจายอํานาจ และให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ  
 

- หน่วยงานได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จากปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดที่มีต่อการนําส่งผลผลิต กล่าวคือ 
๑. กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของกรมอย่างชัดเจนเพ่ือให้พันธกิจบรรลุผลทั้งหมด  
๒. สร้างการยอมรับองค์กรในระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน/ลุ่มนํ้า โดยต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งการจัดทําระบบฐานข้อมูลและการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับลุ่มนํ้า 
๓. สร้างความเข้มแข็งและการเป็นเอกภาพขององค์กร 
๔. ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนัก เป็นผู้นําและสร้างความภาคภูมิใจให้บุคลากร เข้าใจถึงบทบาทองค์กรที่จะเป็นองค์กรผู้นํา 
และเป็น Think Thank ด้านการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 
๕. สร้างความเข้มแข็งของการจัดการองค์ความรู้และกระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
๖. ส่งเสริมองค์กรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    

 ๑.  รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ทิศทางของกรมทรัพยากรนํ้า 
และปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ควรคํานึงถึงเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกรม  ใน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ กรมทรัพยากร
นํ้า หน้า ๒๑ 
(ทิศทางและปัจจัยแห่งความสําเร็จ.pdf) 
 
 
 

 

 

 

../เอกสารประกอบ%20ก/ทิศทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จ.pdf
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ชุด ข การวางแผนกลยุทธ ์
ค าถาม ข -๑   หน่วยงานจัดทําแผนกลยุทธ์ที่แสดงความเช่ือมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากจุดมุ่งหมายของรัฐบาล (เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ ) มายังผลลัพธ์ ผลผลิตหรือ  
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐   ตามลําดับหรือไม่ อย่างไร  
อธิบายค าถาม : หน่วยงานมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกําหนดความเช่ือมโยงภารกิจจากเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ มายังผลลัพธ์ 
ผลผลิต/โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต)  ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลําดับโดยวิธีการอย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยงานได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
(๑) แผนกลยุทธ์มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะห์สถานการณ์ กล่าวคือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมทรัพยากรน้ า  
จุดแข็ง  (Strengths)  
        ๑. เป็นหน่วยงานที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการด้านแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
        ๒. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
        ๓. มีความร่วมมือและเครือข่ายอันดีกับภาคประชาชน หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานวิชาการ เช่น MOU กับวิศวกรรมสถานฯ 
        ๔. การกําหนดอํานาจหน้าท่ีมีกฎหมายรองรับ 
        ๕. มีแผนบูรณาการและข้อมูลในการบริหารจัดการลุ่มนํ้า 
        ๖. เป็นหน่วยรับผิดชอบนํ้าข้ามพรมแดน 
        ๗. มีความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างประเทศหรือในภูมิภาค 
จุดอ่อน  (Weakness)  
        ๑. แผนที่มาจากลุ่มนํ้าไม่ถูกนํามาใช้อย่างจริงจงั 
        ๒. ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างแท้จริง 
        ๓. ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงภารกจิระหว่างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้า 
        ๔. ลุ่มนํ้าขากบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
        ๕. กรมทรัพยากรนํ้ายังขาดฐานข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วน ทั้งการเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 
        ๖. ขาดการสนับสนุนภารกิจหลัก เช่น ลุ่มนํ้าระหว่างประเทศ 
        ๗. บุคลากรขาดการพัฒนาและพร้อมรับการแข่งขัน 
        ๘. มีการซ้อนทับของภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้า 
        ๙. บุคลากรมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ตรงกบัความเชี่ยวชาญ 

 ๑. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ช้ สํ า ห รั บ แป ล ง แผ นป ฏิ บั ติ ก า ร
ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๙ พร้ อมรายละ เอี ยด
สภาพแวดล้อมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
เข้าไปมีส่วนร่วม 
 (วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf)  
 ๒. ผังแสดงว่ากลยุทธ์ระดับหน่วยงานมีความ
เชื่อมโยง (Cascading) ลงมายังผลผลิตระดับหน่วยงาน  
(ผังเชื่อมโยง๕๙.pdf) 
 ๓. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ 4 หน้า 341 342 .pdf) 
 

../เอกสารประกอบ%20ข/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ข/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
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        ๑๐ ขาดการถ่ายทอดการทํางานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทําให้องค์กรขาดความต่อเน่ือง 
        ๑๑. หลายหน่วยงานขาดการดําเนินงานด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 
โอกาส  (Opportunities)  
        ๑. มีกฎหมายนํ้า 
        ๒. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งนํ้า 
        ๓. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคประชาชน 
        4. ภาคเอกชนให้ความสําคัญกับทรัพยากรนํ้า 
        5. มีการต่ืนตัวในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) 
        ๖. การเข้าสู่ AEC 
ภัยคุกคาม  (Threats)  
       ๑. นักการเมืองแทรกแซงภารกิจ 
       ๒. ไม่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานราชการในท้องถ่ิน 
       ๓. ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานภายนอก 
       ๔. ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการนํ้า 
       ๕. นโยบายภารรัฐที่จํากัดการเพ่ิมอัดตรากําลัง 
       ๖. การสนับสนุนของผู้บริหารในการดําเนินการในพ้ืนที่ 
 (๒)  ในแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบ ดังน้ี 
        แสดงความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากแนวนโยบายของรัฐบาล (เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ )ลงมายังเปูาหมายการให้บริการ 
ระดับกระทรวง เปูาหมายการให้บริการ ระดับหน่วยงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต  ตามลําดับได้ 
        มีการกําหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลผลิต ในระยะยาว ท่ีสื่อให้เห็นถึงผลสําเร็จของผลลพัธ์ (เปูาหมายการให้บริการของ
กระทรวง) ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และจําแนกเปูาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตเป็นรายปี   
        กําหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไว้ เช่น การประชุม  บันทึกความเข้าใจร่วมกัน เป็นต้น 
         กําหนดแผนการประเมินผลตามเปูาหมายการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง โดยการประเมินตนเองและ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก พร้อมกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ประเมินผลไว้  
(๓)  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะหส์ถานการณ์นําไปสู่การกําหนดทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย 
- วิสัยทัศน์ของหน่วยงานระบุว่า : บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มนํ้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืน 
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- พันธกิจของหน่วยงานที่ระบุว่า : 
     1 จัดทํานโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
      2 ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มนํ้า 
      3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
       4 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กําหนดมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้
ของทุกภาคส่วนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบนํ้าอุปโภคบริโภค 
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ระบุวา่ : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 (๔)  การกําหนดทิศทางของหน่วยงานข้างต้น ทําให้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมียุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้ึนไปยังยุทธศาสตร์ของกระทรวง
และเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงลงมายังผลลัพธ์และผลผลิตอันเกิดจากการจัดทํากิจกรรมของหน่วยงาน ในแต่ละระดับที่ชัดเจน 
กล่าวคือ  
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯเร่งรัดการ
บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทํา แผนแม่บท
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 
       ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา )  :  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   
นโยบายข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๖.๘ การแก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และ
ปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย้ังยืน  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ
และมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายบริหารจัดการทรัพยากร นํ้า โดยจัดต้ังหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า พร้อมทั้งมีการนํ้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเตือนภัย 
      ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 
ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
      แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๗.๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคนนํ้าอุปโภคบริโภค ๗.๒.๑ 
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ๗.๖ การบริหารจัดการ ๗.๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรลุ่มนํ้ารูปแบบเกษตร
พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
      ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   : ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างบูรณาการและ มี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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     กลยุทธ์กรมทรัพยากรน้ า : กลยุทธ์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเพ่ือประสิทธิภาพแหล่งนํ้า บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ 
     ผลผลิตที่ ๒  :  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 
     กิจกรรมหลัก ๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า 
                      ๒) จัดหานํ้าต้นทุน พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 
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ค าถาม ข -๒   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กําหนดเปูาหมาย / ตัวชี้วัดระยะยาวท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของผลลัพธ์ (เปูาหมายการให้บริการของกระทรวง) ท่ีท้าทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)
หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์) ระยะยาวท่ีท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บริการของกระทรวง หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 

ค าตอบ                                          ใช่                         ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

แผนกลยุทธ์ มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงานระยะยาวที่ท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บรกิารของกระทรวงเมื่อสิ้นสุดแผน 
ของผลผลิตน้ี (การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า) ประกอบด้วย  
๐ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ :  ประชาชนในเขตพ้ืนทีดํ่าเนินการ 
๐ เชิงปริมาณ  : ๑) จํานวนแหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
                          ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๕๘๐  แห่ง /ปี ๒๕๕๙  จํานวน ๕๙๔ แห่ง /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๙๑๐ แห่ง /ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๙๑๐ แห่ง  
                       และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๙๑๐ แห่ง  ตามมาตรฐานที่กําหนดในพ้ืนที่ดําเนินการ  
                     ๒) จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์   
                         ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓๒,๔๖๓ ไร่/ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ ไร่ /ปี ๒๕๖๐ จํานวน  ๒๘๕,๐๐๐ ไร่ /ปี ๒๕๖๑ จํานวน  
                         ๒๘๕,๐๐๐ ไร่ / และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๒๘๕,๐๐๐ ไร่ ตามมาตรฐานที่กําหนดในพ้ืนที่ดําเนินการ 
 ๐  เชิงคุณภาพ : แหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสามารถนําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ในแต่ละปีที่ดําเนินการ   
                       (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)                      
 ๐  เชิงค่าใช้จ่าย : ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒  รวม ๑๓,๕๐๐.๕๗๓๕ ล้านบาท  
 ๐  ก าหนดเวลาวัดผล :  ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
๐  สถานที่ด าเนินงาน  :  พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลัก  ๗๗ จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
 

../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ข -๓   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดเปูาหมาย / ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ระยะยาวหรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตระยะยาว หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แผนกลยุทธ์ มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงานระยะยาวที่ท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บรกิารของกระทรวงเมื่อสิ้นสุดแผน 
ของผลผลิตน้ี (การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า) ประกอบด้วย  
๐ เชิงปริมาณ  : ๑) จํานวนแหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
                          ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๕๘๐  แห่ง /ปี ๒๕๕๙  จํานวน ๕๙๔ แห่ง /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๙๑๐ แห่ง /ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๙๑๐ แห่ง  
                       และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๙๑๐ แห่ง   
                     ๒) จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์   
                         ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓๒,๔๖๓ ไร่/ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ ไร่ /ปี ๒๕๖๐ จํานวน  ๒๘๕,๐๐๐ ไร่ /ปี ๒๕๖๑ จํานวน  
                         ๒๘๕,๐๐๐ ไร่ / และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๒๘๕,๐๐๐ ไร่  
 ๐  เชิงคุณภาพ : แหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสามารถนําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
                       ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐  
 ๐  เชิงค่าใช้จ่าย : ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖,๗๐๖.๙๖๙๒ ล้านบาท /ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๖,๕๔๐.๘๒๖๔ ล้านบาท /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๒๕๒.๗๗๗๙  
                      ล้านบาท /ปี ๒๕๖๑ จํานวน – ล้านบาท /ปี ๒๕๖๒ จํานวน – ล้านบาท  
 ๐  ก าหนดเวลาวัดผล :  ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
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ค าถาม ข -๔   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน จําแนกเปูาหมาย / ตัวชี้วัดผลผลิต  เป็นรายปี ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ อย่างไร 

อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีหรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 

ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ประเภทตัวชีว้ัด :ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒  ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
 
 

เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

แห่ง ๕๘๐ ๕๙๔  
 
 

๙๑๐ 
 
 

๙๑๐ 
 
 

๙๑๐ 
 
 

เชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภัย
แล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ ไขและใช้
ประโยชน์ 

ไร่ ๑๓๒,๔๖๓ ๑๔๐,๐๐๐  
 

๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ 

เชิงคุณภาพ : แหล่ง นํ้าได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 

 ร้อยละ  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

เชิงเวลา : งบประมาณ ปี 
(งบประมาณ) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

เชิงต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย  ล้านบาท ๖,๗๐๖.๙๖๙๒ ๖,๕๔๐.๘๒๖๔ ๒๕๒.๗๗๗๙ - - 
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ค าถาม ข -๕   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้กําหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ผลผลิต ในแต่ละปีงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กําหนดกลยุทธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามผลผลิต หรือไม่ มีวิธีการประสานความร่วมมือมีลักษณะใด  
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
          หน่วยงานได้ให้ความสําคัญต่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
คํานึงถึงปัจจัยเก่ียวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง) และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องภาคเอกชน โดยกําหนดให้มีกระบวนการควบคุมปัจจัยน้ีไม่ให้เป็นอุปสรรค และส่งเสริมให้มีการประสานงานเพ่ือให้
เป็นปัจจัยเอ้ือต่อความสําเร็จทั้งในระดับผลลัพธ์และผลผลิตของหน่วยงาน โดยกําหนดวิธีการ ดังน้ี 
          ๑. การประชุมร่วมกัน 
          ๒. การประชุมชี้แจง/สัมมนาทางวิชาการ 
          ๓. การจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
          ๔. การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับ Summit รวมทั้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  
          ๕. การทํางานวิจัยร่วมกัน 
          ๖. การแลกเปลี่ยนความรู้/ความร่วมมือทางวิชาการ 
          ๗. หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
          ๘. ระเบียบปฏิบัติ/การใช้โปรแกรมเฉพาะ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. บันทึกข้อตกลงที่แสดงรายละเอียดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน(ภายในและภายนอกกระทรวง)  
(ข้อตกลงความร่วมมือ.pdf)  
 ๒. เอกสารรายงานลักษณะสําคัญของกรมทรัพยากรนํ้า ที่แสดง
รายละเอียดข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแนวทางวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 
(ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน.pdf) 
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 ค าถาม ข -๖   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กําหนดให้มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ท่ีมีคุณภาพด้านขอบเขตของเนื้อหาท่ีจําเป็น
เพื่อการปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ  โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กําหนดประเภทของการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงาน โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่างสม่ําเสมอหรือไม่ จําแนกการประเมินโดยตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระอย่างไร เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยการก าหนดแผนการประเมินผลใน
แผนกลยุทธ์จะให้ความส าคัญในระดับผลลัพธ์ ( เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ) 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุแผนการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ คือ  
  ๐ ผลผลิตที่ประเมินด้วยตนเอง คือ  
     ๑) การประเมินผลก่อนการดําเนินงาน (Pre-Project Evaluation) เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมหรือความจําเป็นในการดําเนินงาน 
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนรวมทั้งการสนองตอบต่อเปูาหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งจะ
ช่วยประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
    ๒) การติดตามและประเมินผลระหว่างดําเนินการ (On - going Monitoring and Evaluation) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์เปูาหมายและตัวชี้วัดที่
กําหนด การติดตามและประเมินผลจะดําเนินการทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) การติดตามผลการดําเนินโครงการจะใช้วิธีการประเมินตนเองผ่านระบบติดตาม
ประเมินผลโครงการ (e - Project Tracking) นอกจากน้ียังมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
   ๓) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post or End of Project Evaluation)เป็นการประเมินผลผลิตและความสําเร็จของการดําเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ บรรลุตามเปูาหมายเพียงใดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
   ๔) การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว เพ่ือดูผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึน
และผลประโยชน(ที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครั ฐ 
(VFM)   
๐ ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ประเมินโดยผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่  
    ๑. การดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  (คตป.ทส.), ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
    
 

 ๑. การกําหนดแผนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ กรมทรัพยากร
นํ้า 
(การติดตามและประเมินผล.pdf)  
 ๓. เอกสารแสดงแผนการประเมินผลจาก
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล 
(คตป.) 
(แนวทาง คตป.pdf)  
 ๔ . เอกสารแสดงแผนการตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เล่มแผนการตรวจราชการ.pdf) 
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../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/เล่มแผนการตรวจราชการ%20ปี%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/เล่มแผนการตรวจราชการ%20ปี%2058.pdf
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ค าถาม ข -๗    หน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมายของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้  
( การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือ ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กําหนดให้มีกระบวนการ
ทบทวนกลยุทธ์ไว้อย่างไร 
 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เก่ียวข้อง/ยกเว้น 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ โดยการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ ทบทวน ทิศทาง บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ 
และการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสักภูเดือน รีสอร์ท 
เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
       ผลการทบทวนกลยุทธ์ทําให้ได้กลยุทธ์ที่ปรับใหม่ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า เพ่ือจัดหานํ้าต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายนํ้า 
รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
     กลยุทธ์ คือ  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้า และพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้าบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ฟ้ืนคืน
ความอุดมสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.  เอกสารที่มีเน้ือหาแสดงว่าหน่วยงานกําหนดให้มี
กระบวนการทบทวนกลยุทธ์ 
(กระบวนการ และผลการทบทวนกลยุทธ์.pdf)  
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ชุด ค. เชื่อมโยงงบประมาณ   
 

ค าถาม ค-๑   หน่วยงานกําหนดเปูาหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุเปูาหมายผลผลิต ตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี หรือไม ่อย่างไร  
อธิบายค าถาม : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงานมีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิต ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร ความก้าวหน้าในการ
บรรลุเปูาหมายผลผลิต หมายถึง การแสดงความก้าวหน้าที่เพิ่มข้ึนของผลผลิตแต่ละปีเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปีสุดท้ายของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( เช่น 
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ.....เมื่อส้ินสุดแผน ) 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ค่าเปูาหมายของผลผลิตในคําของบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่แสดงความก้าวหน้าที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตแต่ละปีเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปี
สุดท้ายของแผนกลยุทธ์ (ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําขอ
งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  

ประเภทตัวชี้วัด : ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ผลผลิตสะสม 
๒๕5๘-๒๕๖๒ 

เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

แห่ง ๕๘๐ ๕๙๔  
 
 

๙๑๐ 
 
 

๙๑๐ 
 
 

๙๑๐ 
 
 

๓,๙๐๔ 
 

เชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภัย
แล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ ไขและใช้
ประโยชน์ 

ไร่ ๑๓๒,๔๖๓ ๑๔๐,๐๐๐  
 

๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๑,๑๒๗,๔๖๓ 
 
 

เชิงคุณภาพ : แหล่งนํ้าได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 80 
 

เชิงเวลา  : ปีงบประมาณ ปี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ 

เชิงต้นทุน  : งบประมาณ ล้านบาท ๖,๗๐๖.๙๖๙๒ ๖,๕๔๐.๘๒๖๔ ๒๕๒.๗๗๗๙ - - ๑๓,๕๐๐.๕๗๓๕ 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ งบประมาณ59.pdf)  
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ค าถาม ค-๒   หน่วยงานกําหนดกิจกรรมหลักท่ีมีความเช่ือมโยงกับทรัพยากรท่ีต้องการ ซึ่งสนับสนุนให้บรรลุเปูาหมายผลผลิตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานได้กําหนดกิจกรรมหลักและแสดงความเช่ือมโยงการสนับสนุนการบรรลุค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตประจําปีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับทรัพยากร
ท่ีต้องการ( การแสดงรายละเอียดของงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ซึ่งจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของผลผลิตประจ าปี ) หรือไม่ อย่างไร 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
          กรมทรัพยากรนํ้า  ได้กําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเช่ือมโยงกับการบรรลุเปูาหมายของผลผลิตและกําหนดทรัพยากรท่ี
ต้องการของแต่ละกิจกรรมหลักที่นําส่งผลผลิต โดยหน่วยงานได้นําเสนอแผนการปฏิบัติงานท่ีจําแนกรายกิจกรรมของผลผลิตซึ่ง
แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณงานกับทรัพยากรและเวลาท่ีใช้ในแต่ละผลผลิต ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑) (ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการ
ประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําของบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป ๓๐๑ .pdf) 
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ค าถาม ค-๓   หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า ตามระยะเวลาท่ีกําหนดทุกกิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมหลักเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่  ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า   หมายถึง   ตัวช้ีวัดปริมาณงาน
ของกิจกรรมโดยมีหน่วยนับที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อจะใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  (รายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาส) ทุกกิจกรรมหลัก เช่น จํานวน คน คร้ัง วัน เป็นต้น 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
(ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําขอ
งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
กิจกรรมหลักที่ ๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า 
   ตัวชี้วัด จํานวนแหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จํานวน ๕๗๑ แห่ง 
กิจกรรมหลักที่ ๒ จัดหานํ้าต้นทุน พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 
   ตัวชี้วัด จํานวนแหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมปริมาณต้นทุนนํ้า จํานวน ๒๑ แห่ง 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป ๓๐๑ .pdf) 
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 ค าถาม ค-๔   หน่วยงานกําหนดให้มีกิจกรรมเพื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานจัดทํากิจกรรมเพื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ ดําเนินการถึงขั้นตอนการปันส่วนค่าใช้จ่าย (ข้ันตอนท่ี ๓ จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างน้อย ๖ 
เดือน) หรือไม่  
กิจกรรมเพื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วย  หมายถึง  กิจกรรมการจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักเบ้ืองต้น   ตามวิธีท่ี กรมบัญชีกลางกําหนด KPI ระดับของความสําเร็จใน
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. มีการแต่งต้ังคณะทํางาน/หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2. มีฐานข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม ศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ท้ังค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม 

และเกณฑ์การปันส่วน 
3. จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างน้อย 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ 
4. เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในขั้นตอนท่ี 3 ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
5. มีการนําผลไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร 

 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยงานได้จัดทํากิจกรรมคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ตามข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนด ในข้ันตอนการปันส่วนแล้วเสร็จ เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการจัดทํากิจกรรม
คํานวณต้นทุนของผลผลิต 
(ต้นทุนผลผลลิต.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ค/ต้นทุนผลผลิต%2057.pdf
../เอกสารประกอบ%20ค/ต้นทุนผลผลิต%2057.pdf
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ค าถาม ค-๕   หน่วยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ี ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดเปูาหมายผลผลิตประจําปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๐ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานมีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเพื่อปรับเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัติการประจําปีหรือไม่ 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยงานได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ ทบทวนทิศทาง บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสักภูเดือน รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรนํ้า การประชุมดังกล่าวมีวาระ
พิจารณาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบแนวทางการดําเนินงานและจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ดังเอกสารประกอบ 
 

 ๑.  เอกสารการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรนํ้า พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๔  
(ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา.pdf)  
 

 

 

 

../เอกสารประกอบ%20ค/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา.pdf
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ชุด ง การบริหารจัดการ  
ค าถาม ง-๑   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนและระยะเวลา ให้บรรลุเปูาหมายท่ีกําหนดของแต่ละผลผลิต หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตจัดทําและใช้รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนเพื่อควบคุมงานให้บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัด
ระดับผลผลิตหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะอย่างไร   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  คือ   ต้องเป็นแผนรายเดือน เพื่อควบคุมการบริหารงานให้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / งานต่างๆ ภายใต้ผลผลิตดําเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนภายในปีงบประมาณ 
 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิต(ผลผลิตที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า) ได้แก่ สํานักอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า สํานักพัฒนาแหล่งนํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ – ๑๑ ของกรมทรัพยากรนํ้า ให้
ความสําคัญต่อการจัดทําและใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการประจําปีทั้งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
โดยเฉพาะการแสดงข้ันตอนและระยะเวลาท่ีละเอียดและนําไปใช้ในทางปฏิบัติจริง (เช่น แผนภูมิ Bar chart แสดงแผนงานและแผน
เงิน) เมื่อต้นปงีบประมาณ และรายงานผลในลักษณะแผนภูมิ Bar Chart หรือตารางแสดงผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการ
ปฏิบัติงานและแสดงรายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเงินจัดสรร (แบบ สงป.๓๐๑ /๓๐๒)  รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (e-Project Tracking System )เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดของแต่ละผลผลิตที่ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป 301.pdf) 
 ๒. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking 
System ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
( e-Project ๕๘.pdf ) 

 
 

../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/e-project%20๕๘.pdf


26 
 

 
ค าถาม ง-๒   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ท่ีเช่ือถือได้ และตรงตามกําหนดเวลา ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ท่ีเช่ือถือได้ และตรงตามกําหนดเวลาหรือไม่ ผลการรายงานมีลักษณะ
อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ คือ  ข้อมูลของหน่วยปฏบิัติรับผิดชอบกิจกรรม  ภายใต้ผลผลิต ต้องจัดทํารายงานอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามแผนข้อ ง.๑ ต่อผู้บริหารของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบนําส่งผลผลิต นั้นๆ 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิต(ผลผลิตที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า) ได้แก่ สํานักอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า สํานักพัฒนาแหล่งนํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ – ๑๑ ของกรมทรัพยากรนํ้า ให้
ความสําคัญกับกระบวนการจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิตที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งรายงาน
ได้ตรงตามกําหนดเวลา ประกอบด้วย รายงานการจัดทําระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่ใช้เปรียบเทียบแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน (เช่น รายงานสถิติประจําเดือน รายไตรมาส และรายปี รายงานงบดุลประจําปี) และรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจาก
การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการใช้ระบบข้อมูล และสารสนเทศที่
เก่ียวข้องในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ตามตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารประกอบ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ 
สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป 301.pdf) 
 ๒. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking 
System ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
( e-Project ๕๘.pdf ) 

../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
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ค าถาม ง-๓   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การนําข้อมูลท่ีรวบรวมและประมวลผลจากข้อ ง-๒  มาใช้ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นหรือไม่ กระบวนการเป็นอย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิต (ผลผลิตที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า) ของกรมทรัพยากรนํ้าให้
ความสําคัญต่อการนําระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับแผน ด้วยการนํารายงานการประชุมที่มีการใช้ข้อมูลมา
พิจารณา และอภิปรายเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานในระหว่างปี โดยมีกระบวนการนําข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการดําเนินงาน
ภายในแต่ละปีในไตรมาสถัดไป จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่  

๑. การฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สําหรับผู้ดูแลระบบ Admin เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ 
ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. การฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สําหรับผู้ปฏิบัติงาน User เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดให้มีแผนการดําเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) สําหรับผู้ดูแลระบบ Admin และสําหรับผู้ปฏิบัติงาน User ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.  บันทึกแจ้งกําหนดการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
(อบรม e-project tracking system.pdf) 
 
หมายเหตุ: สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงอยู่ระหว่างการ
พิจารณากําหนดให้มีแผนการดําเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) สําหรับผู้ดูแลระบบ 
Admin และสําหรับผู้ปฏิบัติงาน User ตามลําดับ 
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 ค าถาม ง-๔  หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ โดย  
          กรมทรัพยากรนํ้า ได้คํานวณต้นทุนผลผลิตเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและประโยชน์ในการประเมินผลความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรโดยการจัดทําต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม มีการเชื่อมโยงต้นทุนของส่วนงานย่อยภายในกรม (เช่น 
สํานัก ศูนย์ กลุ่มงาน) เข้ากับกิจกรรมและผลผลิตของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารต้นทุน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสามารถบริหารกิจกรรมเพ่ือลดการดําเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เหลือน้อย
ที่สุด และหันมาบริหารกิจกรรมที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุน
ผลผลิตของกรมในปีต่อๆ ไป  
          ทั้งน้ีมีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดทําบัญชีต้นทุน ตามหลักเกณฑ์วิธีการคํานวณต้นทุน
ผลผลิต โดยสํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการ
นําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ ตามข้ันตอนที่ ๕ ของคู่มือของกรมบัญชีกลาง   
(ต้นทุนผลผลิต.pdf) 
 
 (ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน) 

../เอกสารประกอบ%20ง/ต้นทุนผลผลิต%2057.pdf
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ค าถาม ง-๕   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีกระบวนการจัดการท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการ ดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่า 
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานได้จัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐหรือไม่ กระบวนการเป็นอย่างไร  
การมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า คือ มีกระบวนการจัดการท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายว่าผลท่ีได้มีประสิทธิภาพอย่างไร  เช่น 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความสําเร็จของผลผลิตในมิติต่างๆ หรือ ดําเนินการสร้างฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการวัด เช่น ข้อมูลทางสถิติ ค่าใช้จ่ายผลผลิต  การจัดทําต้นทุน
ผลผลิต เป็นต้น 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานได้ออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแนวทางการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของ สศช. กําหนด   

- เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ  คือ  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัด
ทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ  
- เกณฑ์การวัดประสิทธิผล  คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายการให้บริการ พิจารณาจากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย 
- เกณฑ์การวัดผลกระทบ  คือ ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายในระดับเปูาหมายการให้บริการ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่
เกิดข้ึนระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ท่ีอาจส่งผลต่อประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยรายงานทั้ง
ผลลัพธ์ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลลัพธ์ด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของ
หน่วยงานได้จัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจภาครัฐของ สศช. (มาตรา ๒๒ ของ พรฎ.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖)   
(แบบฟอร์ม VFM.pdf) 
 ๒. รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้า ประจําปี 255๘ 
 (รายงานVFM 58.pdf) 
 

 
 

../เอกสารประกอบ%20ง/แบบฟอร์ม%20VFM.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แบบฟอร์ม%20VFM.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf
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 ค าถาม ง-๖   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน และเป็นไปตามกฎ  ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ หรือพ.ศ. ๒๕๕๙  หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของฝุายตรวจสอบภายในและ/หรือ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีแสดงว่าไม่
มีข้อทักท้วงความผิดวินัยทางการเงิน รายงานผลเป็นอย่างไร 
การตรวจสอบทางการเงินสามารถใช้ ข้อมูลจาก 

 รายงานสรุปจากฝุายตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 รายงานสรุปจาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
กรมทรัพยากรนํ้าได้มีการรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของกรม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินและเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมทั้งได้จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบ 

 ๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ไม่มีข้อ
ท้วงติงด้านการเงินที่เป็นความผิดทางวินัย  
(รายงานผลการตรวจสอบภายใน58.pdf) 
 ๒. แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(แผนการตรวจสอบ59.pdf) 
                 (ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน ) 

 
  

../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานผลการตรวจสอบภายใน58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แผนการตรวจสอบ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แผนการตรวจสอบ59.pdf
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ค าถาม ง-๗  หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตในการนําส่งผลผลิตว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีแบบประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตรายบุคคลหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะอย่างไร 
การประเมินบุคคล  หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการนําส่งผลผลิต โดย ใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล หรือ แบบแสดงสมรรถนะรายบุคคล 
โดยหน่วยงานอาจจะกําหนดแบบข้ึนเอง หรือ ใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) กําหนดไว้ก็ได้ 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตได้ให้ความสําคัญต่อวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรกับการนําส่งผลผิตด้วยการ
ใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล(Workload) และแบบแสดงสมรรถนะ(Competencies) รายบุคคล ตามแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของสํานักงาน ก.พ. 

∙ แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) เป็นแบบแสดงการมอบหมายงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าหน้าท่ี จัดทําเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม-
มีนาคม รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน  

∙ แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะ ซึ่งจะมีการกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรในแต่ละประเภทตําแหน่ง 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ตามท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) ข้างต้น 

 ๑. แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) เปรียบเทียบแผนกับผลที่
สัมพันธ์กับการนําส่งผลผลิต เช่น ปริมาณงานต่อหน่วยเวลา หรือร้อยละของเน้ือ
งานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
(ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf)   
 ๒. แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่สัมพันธ์กับการนําส่ง
ผลผลิต เช่น คะแนนข้ันตํ่าของสมรรถนะด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อหน่วยงาน ตาม
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
สํานักงาน ก.พ. 
(แบบประเมินสมรรถนะ.pdf) 
                    
 

 

 

../เอกสารประกอบ%20ง/ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf
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ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ค าถาม จ-๑   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ กับเปูาหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-๒) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์(เปูาหมายหน่วยงาน)ตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                      ได้ ๑                 ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเปูาหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ (ตาม ข-๒) 
          

๑ค่าเปูาหมายตาม พรบ.๕๘  
๒รวมผลงานตาม พรบ. / แผนเพ่ิมเติม / ผูกพันงบประมาณ 
๓รวมพ้ืนที่  ประสบภัยแล้ง / อุทกภัย / รักษาระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี ๒๕๕๘ 

แผน 
(ผล ) 

ปี ๒๕๕๙ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๑ 
 แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 
(ผล) 

เชิงปริมาณ    
๑.  จํ านวนแหล่ ง นํ้ าที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒนา 
ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย 

แห่ง 
 

๖๐๗๑ 

(๖๙๕)๒ 
๕๙๔ 

- 
๙๑๐ 

- 
๙๑๐ 

- 
๙๑๐ 

- 

๒.  จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ
อุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์ 

ไร่ ๑๓๒,๔๖๓ 
(๖๐๔,๖๐๑)๓ 

๑๔๐,๐๐๐ 
- 

๒๘๕,๐๐๐ 
- 

๒๘๕,๐๐๐ 
- 

๒๘๕,๐๐๐ 
- 

เชิงคุณภาพ    
๑. แหล่งนํ้าได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์
และฟ้ืนฟู สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ  80 
(๙๔.๔๑) 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

เชิงค่าใช้จ่าย  (ล้านบาท) 
๖,๗๐๖.๙๖๙๒ 
(๕,๔๑๒.๐๑๑๖) 

๖,๕๔๐.๘๒๖๔ 
- 

๒๕๒.๗๗๗๙ 
- 

- 
- 

- 
- 

ก าหนดเวลาวัดผล ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน  
สถานที่ด าเนินงาน พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย  

  ๑. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้ (ตาม ข-๒) 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากร
นํ้า) 
 

  ๒. รายงานผลการผลการดําเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
กรมทรัพยากรนํ้า 
(รายงานประจ าปี58.pdf) 
 
 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๗ ในกรณีที่ผลลัพธ์ใช้เวลา
มากกว่า ๑ ปี ) 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf


33 
 

ค าถาม จ-๒   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตท่ีได้ กับเปูาหมายผลผลิตประจําปีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-๔) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเปูาหมายผลผลิตประจําปี ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ (ตาม ข-๔) 
 

๑ค่าเปูาหมายตาม พรบ.๕๘  
๒รวมผลงานตาม พรบ. / แผนเพ่ิมเติม / ผูกพันงบประมาณ 
๓รวมพ้ืนที่  ประสบภัยแล้ง / อุทกภัย / รักษาระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี ๒๕๕๘ 

แผน 
(ผล ) 

ปี ๒๕๕๙ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๑ 
 แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 
(ผล) 

เชิงปริมาณ    
๑.  จํ านวนแหล่ ง นํ้ าที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒนา 
ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย 

แห่ง 
 

๖๐๗๑ 

(๖๙๕)๒ 
๕๙๔ 

- 
๙๑๐ 

- 
๙๑๐ 

- 
๙๑๐ 

- 

๒.  จํานวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ
อุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์ 

ไร่ ๑๓๒,๔๖๓ 
(๖๐๔,๖๐๑)๓ 

๑๔๐,๐๐๐ 
- 

๒๘๕,๐๐๐ 
- 

๒๘๕,๐๐๐ 
- 

๒๘๕,๐๐๐ 
- 

เชิงคุณภาพ    
๑. แหล่งนํ้าได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์
และฟ้ืนฟู สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ  80 
(๙๔.๔๑) 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

๘๐ 
- 

เชิงค่าใช้จ่าย  (ล้านบาท) 
๖,๗๐๖.๙๖๙๒ 
(๕,๔๑๒.๐๑๑๖) 

๖,๕๔๐.๘๒๖๔ 
- 

๒๕๒.๗๗๗๙ 
- 

- 
- 

- 
- 

ก าหนดเวลาวัดผล ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน  
สถานที่ด าเนินงาน พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย  

  ๑. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
(ตาม ข-๔) 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรนํ้า) 
 

  ๒. รายงานผลการผลการดําเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กรม
ทรัพยากรนํ้า 
(รายงานประจําปี58.pdf) 
 
 
 
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผล
เปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หรือ 
๒๕๕๗ ในกรณีที่ผลลัพธ์ใช้เวลามากกว่า ๑ ปี ) 

หมายเหตุ ผลผลิตสูงกว่าเปูาหมาย=๑๐๐%      ผลผลิตเท่ากับเปูาหมาย=๑๐๐%     ผลผลิตใกล้เคียงเปูาหมาย (-๕%) =๖๖.๗%    ผลผลิตตํ่ากว่าเปาูหมาย = ๓๓.๖%      ไม่มีรายงานผลผลิต = ๐% 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
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ค าถาม จ-๓   ผลการดําเนินงานของหน่วยงานมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-๕) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด  ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม   อธิบายเพิ่มเติม   ตาม พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒  กําหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่า โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสํานักงบประมาณ  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของกรมทรัพยากรนํ้า อ้างอิงจากรายงานการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ และรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ตามแนวทางของ (สศช.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สรุปดังน้ี 
 ผลการวัดประสิทธิภาพ คือ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ท่ีมีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า(ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 

ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และมีคุณภาพ 
       ด้านความคุ้มค่า (Value) มีผลการดําเนินงานสูงกว่าค่าเปูาหมายตัวชี้วัด ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งนํ้า จํานวน 694   
       แห่ง จากแผนกําหนด ๖๐๗ แห่ง งบประมาณตามแผน ๖,๗๐๖.๙๖๙๒ ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย ๕,๔๑๒.๐๑๑๖ ล้านบาท (ประหยัดต้นทุน)   
        และประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตาม 
       เปูาหมาย ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แหล่งนํ้าที่ก่อสร้างข้ึน สามารถเก็บกักนํ้าต้นทุนให้มีปริมาณเพียงพอกับความ 
       ต้องการของประชาชน        
     ด้านเวลา (Time) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าในภาพรวมมีการดํ้าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ความทันเวลา)    

 ด้านคุณภาพ (Quality) แหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 94.41 จากแผนกําหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มากกว่าเปูาหมาย ร้อยละ 14.41 (มีคุณภาพ) รวมทั้งโครงการมีการดําเนินการตามรูปแบบและข้อกําหนดของกรม
ทรัพยากรนํ้า และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและช่างควบคุมงาน เพ่ือควบคุมคุณภาพในการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 

 ผลการวัดประสิทธิผล คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายการให้บริการ พิจารณาจากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย  
๑) จํานวนแหล่งนํ้าได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จํานวน 694 แห่ง มากกว่าเปูาหมาย 87 
แห่ง (เปูาหมายกําหนดไว้ 607 แห่ง) 
๒) จํานวนพ้ืนทีป่ระสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์ จํานวน 604,621 ไร่ มากกว่าเปูาหมาย 472,158 ไร่ 
(เปูาหมายกําหนดไว้ 132,463 ไร่) 
๓) แหล่งนํ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 94.41 มากกว่าเปูาหมาย ร้อยละ 14.41 
(เปูาหมายกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 ๑ . รายงานการประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับ ข้อ ง-๕ 
 (รายงานVFM 58.pdf) 
 ๒. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่
สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรนํ้า) 
 
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
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 ผลการวัดผลกระทบ คือ ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายในระดับเปูาหมายการให้บริการ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่
เกิดข้ึนระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจส่งผลต่อประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยรายงาน
ทั้งผลลัพธ์ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลลัพธ์ด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ : ทําให้สาธารณูปโภค การประกอบอาชีพ รายได้ครัวเรือน ค่าใช้จ่าย มูลค่าที่ดิน การรวมกลุ่มหรือความสัมพัน ธ์ใน
ชุมชนต่อวิถีชีวิตประจําวัน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับการเปลี่ยนแปลง
ดีข้ึน เพราะแหล่งนํ้าที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูฯ เป็นฐานความมั่นคงในการสร้างรายได้จากผลิตผลการเกษตรของพ้ืนที่ และสร้าง
โอกาสให้เกิดการจ้างแรงงานมากข้ึนในชุมชน 
ผลกระทบต่อสังคม : ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการดําเนินโครงการ มีการรวมกลุ่มหรือความสัมพันธ์
ในชุมชนต่อวิถีชีวิตประจําวัน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เกิดความร่วมมือของคน
ในสังคมในการร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า หน่วยงานท้องถ่ินและประชาชน ใช้ประโยชน์จากโครงการในกิจกรรม
นันทนาการของชุมชน มีการแบ่งปันการใช้นํ้าอย่างทั่วถึง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม :  
เชิงบวก 
- แหล่งนํ้าธรรมชาติที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ 
- ดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
- เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ทําให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน มีความสมดุล เน่ืองจากมีการขุดลอก ก้ําจัดวัชพืช และขยะ 
เชิงลบ 
- ในช่วงการก่อสร้างอาจมีฝุุนละอองจากเครื่องจักร 
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ค าถาม จ-๔   หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปูาหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นท่ีมีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด  ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต / ชนิด ที่มี
ลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน    อธิบายเพิ่มเติม  เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ  ระหว่างหน่วยงานท่ีประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงาน ท่ีประเภทผลผลิต / ชนิด มี
ลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 หมายเหตุ  กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานที่ไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนให้ยกเว้นการ

ค านวณคะแนน (สอดคล้องกับข้อ ก-๕) 
  

โดยกรมทรัพยากรนํ้า มีเหตุผลดังน้ี 
๑. กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ แตกต่างกัน 
๒. เขตพ้ืนที่บริการ แตกต่างกัน 
๓. วิธีการให้บริการ แตกต่างกัน 
๔. ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ แตกต่างกัน 

 ๑. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘… หรือรายงานผลการ
เปรียบเทียบจากรายงานล่าสุดที่จัดทําแล้วเสร็จ 

๒. อื่นๆ (ระบุ) ……………………… พร้อมเอกสารประกอบ 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

หมายเหตุ    ผลการเปรียบเทียบสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นมีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๑ 
      ผลการเปรียบเทียบเทา่กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นทีมีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๑ 

ผลการเปรียบเทียบใกล้เคียง (-๕%) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคล้ายคลึงกันใหค้ะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐.๖๗ 
ผลการเปรียบเทียบ ต่ ากว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐.๓๓ 
หน่วยงานต้องประเมินประสิทธิภาพเทียบเคียง แต่ไม่มีรายงานการประเมิน ได้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐ 
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ค าถาม จ-๕   ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ผู้ประเมินอิสระ  อธิบายเพิ่มเติม  เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น  สํานักงบประมาณ  สํานักตรวจและประเมินผลของกระทรวง  สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน  เป็นต้น  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- รายงานการประเมิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป.ทส.) โดยสรุป     ประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประกอบด้วย  
๑. การสอบทานกรณีปกติ ๕ ประเด็น ดังน้ี   
     ๑.๑ การตรวจราชการ   
     ๑.๒ การตรวจสอบภายใน   
     ๑.๓ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
     ๑.๔ การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
     ๑.๕ รายงานการเงิน  
๒. การสอบทานกรณีพิเศษ 
     ซึ่งผลการตรวจสอบโดย ค.ต.ป.ทส. ในส่วนของกรมทรัพยากรนํ้า ไม่มีข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวข้องและกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ประการใด แสดงให้เห็นว่ากรมฯ ปฏิบัติราชการบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามเปูาหมายที่กําหนด 
         

 ๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (รายงาน คตปทส 57.pdf) 

๒. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ  
(แนวทาง คตปทส58.pdf) 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) 

หมายเหตุ  ระดับดีมาก = ๑๐๐%          ระดับดี = ๖๖.๗%           ระดับปานกลาง = ๓๓.๖%          ตํ่ากว่าระดับปานกลาง = ๐ %          ไม่มีรายงานผลผลิต = ๐% 
 

 

 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงาน%20คตปทส%2057.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงาน%20คตปทส%2057.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
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แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
หน่วยงาน    กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวง     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิต       ๓  การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ า 
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง   ๒๘๘.๓๒๑๑  ลา้นบาท 

กิจกรรมหลัก (๑) พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ า 
                                                                            (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ า  
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ชุด ก จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 

ค าถาม ก-๑   ท่านมีความเข้าใจเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ  เปูาหมายการให้บริการของกระทรวง และยุทธศาสตร์กระทรวง ท่ีหน่วยงานของท่านต้องรับผิดชอบ ดําเนินการให้บรรลุผล
สําเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร    
อธิบายค าถาม : ยุทธศาสตร์กระทรวงท่ีหน่วยงานต้องรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และ พรบ./พรฎ. ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไร และผังโครงสร้างความเช่ือมโยงอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร 
ค าตอบ                                            ใช่                  ไม่ใช่              ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเวน้    

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
สาระสําคัญของเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง และหน่วยงานต้องรับผิดชอบเชื่อมโยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯเร่งรัด
การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทํา
แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ (หน้า (๑๕)) 
๒. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา )  :  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   
นโยบายข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
    ๖.๘ การแก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย้ังยืน (หน้า ๘,๑๐ 
และ ๑๕-๑๗)   
    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ
ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความ
ซ้ําซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือกําหนดกลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พร้อมทั้งมีการนํ้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเตือนภัย(หน้า ๑๕-
๑๗) 
๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ 
ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ (หน้า ๗) 
๔. แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๗.๔ ปูองกันและบรรเทาอุทกภัย (หน้า ๙๓-๙๖) 
๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๒ กระทรวง

 ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
ส่วนที่ ๓  บทที่ ๘ (หน้า ๑๕ ) 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ๑๑.pdf) 
 ๒. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์
โอชา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  (หน้า ๘,๑๐ และ ๑๕-๑๗) 
(นโยบายรัฐบาล.pdf) 
 ๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
(ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf) 
 ๔.แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๙๓-๙๖) 
(แผนบูรณาการงบประมาณ๕๙.pdf) 
 ๕.พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด 
๙ มาตรา ๒๒, มาตรา ๒๓ (๖)  (หน้า ๘) )(มาตราท่ีเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน) 
(พรบ.ปรับปรุงกระทรวงฯ ๒๕๔๕.pdf) 
 ๖. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑ 
(หน้า ๒๗)(มาตราที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน) 
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนฯ ทน.๒๕๔๕.pdf ) 
  ๗. อื่นๆ 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ%20ฉบับที่%2011.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ%20ฉบับที่%2011.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/นโยบายารัฐบาล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/นโยบายารัฐบาล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/แผนบูรณาการงบประมาณ59.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/พรบ.ปรับปรุงกระทรวงฯ%202545.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/กฎกระทรวงแบ่งส่วนฯ%20ทน.2545.pdf
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการปุาไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จัดการการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ  
ดังต่อไปน้ี (๖) กรมทรัพยากรนํ้า (หน้า ๘) 
๖. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕   
ข้อ ๑ ให้กรมทรัพยากรนํ้า มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการ 
พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ กําหนด
มาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรนํ้า ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มนํ้า เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าที่เป็นเอกภาพและย่ังยืน (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (หน้า ๒๗) 

 
แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามเปูาหมายยุทธศาสตร์  (ตามวิธีเขียนแผนภูมิในคู่มือปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําป)ี ตามท่ีแนบ 

 ๘. แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 (ผังเชื่อมโยง๕๙.pdf) 

หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแทนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
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ค าถาม ก-๒   เปูาหมายการให้บริการของหน่วยงานท่ีท่านกําหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการนําส่ง เป้าหมายระดับกระทรวงและ 
เปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  หรือไม่ อย่างไร     
อธิบายค าถาม :  เปูาหมายการให้บริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการตอบสนองเปูาหมายระดับชาติอย่างไร และมีสัดส่วน
เท่าใด 
ค าตอบ                                       ใช่                   ไม่ใช่               ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเวน้    

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
      -  ผลผลิตน้ี(ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ า) สอดคล้องกับเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์ของ
หน่วยงาน) ทีร่ะบุเป้าหมายว่า : เฝูาระวังและเตือนภัยนํ้าท่วมดินถล่ม (เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๙ หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
      - ภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์ของกระทรวง) ท่ีระบุเป้าหมายว่า : ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายมีนํ้าอุปโภคบริโภค
เพียงพอ มีนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า มีข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้าและมีการบริหารจัดการลุ่มนํ้าโดยการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน  (เอกสาร
งบประมาณฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 255๙ หน้า ๓๔๑-๓๔๒)  
      - ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุเปูาหมายว่า : ๑. ประเทศมีการจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  ๒. ประเทศมีการจัดหาและจัดสรรนํ้าให้
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๗) 
 

ดังน้ัน เปูาหมายการให้บริการของกรมทรัพยากรนํ้า  จึงมีสัดส่วนหรือร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายระดับกระทรวง และสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของ

ยุทธศาสตร์ชาติ นอกเหนือไปจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (รายละเอียดแสดงใน ข้อ ก-๕) 
 
หมายเหตุ : แผนบูรณาการข้อ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๕ กระทรวง (๑๑ หน่วยงาน) ๒ รัฐวิสาหกิจ ๑ 
กองทุนหมุนเวียน หน่วยงานเจ้าภาพได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเปูาหมายการให้บริการ ภารกิจ และผลิตที่แตกต่างกันชัดเจน ดังน้ันคําตอบในข้อน้ี จึงระบุเฉพาะ
หน่วยงานที่มีผลผลิตคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับกรมทรัพยากรนํ้าเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ ๔ หน้า ๓๔๑-๓๔๒ .pdf) 
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pd) 

../../เอกสารประกอบ%20ก/แผน%20๔%20ปี%20หน้า%20๒๕.pdf
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ก-๓   หน่วยงานของท่านกําหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมายในการจัดทํางบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานกําหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมาย (Target Group) และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หรือไม่ และโดยวิธีการใด 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในมาตรา ๙)  
ค าตอบ                                           ใช่                  ไม่ใช่               ไม่เกีย่วข้อง /ยกเวน้    

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
            กรมทรัพยากรนํ้า ได้กําหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่หน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ปัญหาเร่งด่วนของสถานการณ์ที่
หน่วยงานต้องเข้าไปดําเนินการ ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และเรื่องที่กลุ่ม
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ให้ความสนใจ ได้แก่  
     ความต้องการเก่ียวกับ ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าใจ-เข้าถึงได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ปัญหาเก่ียวกับ พิบัติภัยจากนํ้าท่ีเกิดข้ึนอย่างคาดไม่ถึงหรือทราบล่วงหน้า 
     ความสนใจเก่ียวกับ  การปูองกัน  เฝูาระวังและเตือนภัยจากพิบัติภัยจากนํ้า รวมถึงการให้บริการข้อมูล การพยากรณ์
และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
 
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนําไปสู่การกําหนด
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมุ่งให้ประชาชนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโครงการของรัฐและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนด้วย โดยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
ระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งประชาชนทั่วไป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙  
      
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ในมาตรา ๙   
(สนร_รับฟังความเห็น.pdf ) 
  ๒. การดําเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบ
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรนํ้า หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-31501.html 
   ๓. เอกสารรายงานลักษณะสําคัญของกรมทรัพยากรนํ้าท่ีแสดงรายละเอียด
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ
หน่วยงาน  
(ความต้องการและความคาดหวัง.pdf) 

../เอกสารประกอบ%20ก/สนร_รับฟังความเห็น.pdf
http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-31501.html
../เอกสารประกอบ%20ก/ความต้องการและความคาดหวัง.pdf
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ค าถาม ก-๔   ผลผลิตท่ีกําหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นส่วนสําคัญท่ีตอบสนองความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมาย และเป้าหมายระดับกระทรวง/
เปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ   หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลผลิตท่ีกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความเช่ือมโยงกับความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเปูาหมายและเปูาหมายของเปูาประสงค์ระดับชาติ
อย่างไร คําของบประมาณอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร 
ค าตอบ                                         ใช่                   ไม่ใช่               ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเวน้    

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ผลผลิตที่กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความเชื่อมโยงกับความต้องการ และ/หรือ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของ
กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งเปูาหมายระดับชาติ กล่าวคือ 
     กรมทรัพยากรนํ้า ได้กําหนดเปูาหมายของผลผลิต หรือเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเปูาหมายระดับ
กระทรวง และตอบสนองเปูาหมายในระดับชาติ อย่างชัดเจน ดังน้ี 
      ผลผลิตที่ ๓  การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า เปูาหมายระบุว่า  เฝูาระวังและเตือนภัยนํ้าท่วมดินถล่ม  
(ตาม ข้อ ก-๒) 
      สอดคล้องกับ เป้าหมายระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า : ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ มีนํ้าต้นทุนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า มีข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้าและมีการบริหารจัดการลุ่มนํ้า โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ตาม ข้อ ก-๒)  
      และสอดคล้องกับเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุว่า  :  ๑. ประเทศมีการจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  ๒. ประเทศมีการ
จัดหาและจัดสรรนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต การอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ 
(ตาม ข้อ ก-๒) 

 ๑. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 255๙ ฉบับที่ 
๔ (หน้า ๓๔๑-๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ 4 หน้า 341 342 .pdf) 
 
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (หน้า ๗) 
 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ก-๕   การกําหนดผลผลิตของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการพิจารณาความซ้ําซ้อนของผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ กรณีท่ีหน่วยงานมี
ความซ้ําซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานอื่น สามารถจําแนกลักษณะผลผลิตท่ีแตกต่างกัน ได้หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลผลิตของหน่วยงานซ้ําซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ ถ้าซ้าํซ้อน หน่วยงานสามารถจําแนกลักษณะผลผลิตที่แตกต่างกันได้  หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานมีลักษณะผลผลิต
อย่างเดียวกัน ต้องจ าแนก ความแตกต่างหรือ ลักษณะงานท่ีแตกต่างกันได้ หรือ อธิบายความจ าเป็นท่ีต้องซ้ าซ้อนได้  อาทิ  ประเภทของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่ต่างชนิดกัน    ชนิดของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่เขตพ้ืนท่ี
บริการต่างกัน  ชนิดของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่เขตพ้ืนท่ีบริการเดียวกัน แต่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน   การบริการบางประเภทมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้บริการในลักษณะเดียวกัน แต่ต้องอธิบาย ถึง
ความจ าเป็นในการจัดท าผลผลิตนั้นๆ 
หมายเหตุ  ค าตอบ “ไม่เก่ียวข้อง/ ยกเว้น”  ให้เฉพาะหนว่ยงานท่ีมีกฎหมายรองรับเป็น พระราชบัญญัติ และ/หรือ กฤษฎีกา ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าท่ีเฉพาะของหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบผลผลิตท่ีก าหนดเพียง
หน่วยงานเดียว 
ค าตอบ                                            ใช่                    ไม่ใช่                  ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น    

ค าอธบิายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ผลผลิตมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐอื่น  
    ๑. กรมทรัพยากรน้ า ผลผลิต คือ การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านนํ้า 
    ๒. กรมชลประทาน ผลผลิต คือ การปูองกันและบรรเทาภัยจากนํ้า 
เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะซ้ําซ้อนคล้ายคลึงกันแต่สามารถจําแนกความแตกต่างหรือลักษณะของงานที่แตกต่างกันได้  กล่าวคือ 
 

กลุ่มเป้าหมาย : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า เป้าหมายผลผลิต คือ ๑) จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดต้ัง พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัย  
                                                                      ด้านนํ้า ที่ให้บริการแก่ประชาชน 
                                                     ๒) ประชาชนที่ได้รับบริการเก่ียวกับข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้า มีความพึงพอใจในระดับที่กําหนด 
     ๒. กรมชลประทาน เปูาหมายผลผลิต คือ  ๑) จํานวนรายงานการปูองกันและบรรเทาภัยจากนํ้า  
                                                    ๒) จํานวนพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
 

เขตพื้นที่บริการ :  
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า เขตพ้ืนที่ดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 
     ๒. กรมชลประทาน ดําเนินการในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
      
วิธีการให้บริการ : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า  ดําเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า 
     ๒. กรมชลประทาน ดําเนินการ ดังน้ี ๑) ปูองกันและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ ๒)การบริหารการปูองกันและ
บรรเทาภัยจากนํ้า 

 ๑. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๕ กรมทรัพยากร
นํ้า (หน้า ๘๘ –๙๓) 
(ฉบับที่ 3 เล่มที่  5 หน้า 88-93.pdf) 
 
 ๒. เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ .  255๙ ฉบับที่  ๓  เล่ มที่  ๓  กรม
ชลประทาน (หน้า ๕๕ – ๕๙) 
(ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ หน้า ๕๕ ๗๒ ๙๙ .pdf) 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%20%205%20หน้า%2088-93.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%20%205%20หน้า%2088-93.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%2055%2072%2099.PDF
../เอกสารประกอบ%20ก/ฉบับที่%203%20เล่มที่%203%20หน้า%2055%2072%2099.PDF
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ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่แตกต่างต่างกัน : 
     ๑. กรมทรัพยากรน้ า ประกอบด้วยสายงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรด้านทรัพยากรนํ้า วิศวกรโยธา นักอุทกวิทยา นักวิทยาศาสตร์ 
นักธรณีวิทยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นิติกร 
     ๓. กรมชลประทาน ประกอบด้วยสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรชลประทาน วิศวกรสํารวจ นายช่างโยธา  
นายช่างชลประทาน ช่างชลประทาน นักอุทกวิทยา นักธรณีวิทยา  นักวิทยาศาสตร์ นิติกร 
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ค าถาม ก-๖     หน่วยงานได้ คํานึงถึงอุปสรรคและข้อจํากัด (อาทิ ด้านกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการและปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน)   ท่ีมีต่อการนําส่งผลผลิต ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานได้คํานึงถงึปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนําส่งผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ ปัจจัยท่ีสําคัญมี
ลักษณะใด และนํามาพิจารณาดําเนินการอย่างไร รวมทั้ง การที่หน่วยงานได้ให้ความส าคัญต่ออุปสรรค ปัญหาและข้อจ ากัดที่มีการต่อการน าส่งผลผลิต ที่อาจเป็นสาเหตุของ
ข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน หรือได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นแล้ว 
ค าตอบ                                          ใช่                   ไม่ใช่               ไม่เกีย่วข้อง /ยกเวน้    

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- หน่วยงานได้คํานึงถึงปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือนําส่งผลผลิต กล่าวคือ 
         ปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการนําส่งผลผลิต จากสถานการณ์ปัจจุบันและการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและการ
ทบทวนภารกิจพบว่า กรมทรัพยากรนํ้าต้องกําหนดจุดยืนให้เป็นหน่วยงานเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรนํ้าทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มนํ้า
ได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมในทุกภารกิจของกรม และต้องทํางานในเชิงรุกเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน รวมทั้งกําหนดทิศทาง
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าท่ีชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนกับ พรบ.กระจายอํานาจ และให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ  
 

- หน่วยงานได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จากปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดที่มีต่อการนําส่งผลผลิต กล่าวคือ 
๑. กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของกรมอย่างชัดเจนเพ่ือให้พันธกิจบรรลุผลทั้งหมด  
๒. สร้างการยอมรับองค์กรในระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน/ลุ่มนํ้า โดยต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลและการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับลุ่มนํ้า 
๓. สร้างความเข้มแข็งและการเป็นเอกภาพขององค์กร 
๔. ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนัก เป็นผู้นําและสร้างความภาคภูมิใจให้บุคลากร เข้าใจถึงบทบาทองค์กรที่จะเป็นองค์กรผู้นํา และเป็น 
Think Thank ด้านการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 
๕. สร้างความเข้มแข็งของการจัดการองค์ความรู้และกระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
๖. ส่งเสริมองค์กรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    

 ๑.  รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ทิศทางของกรม
ทรัพยากรนํ้า และปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ควรคํานึงถึงเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของกรม  ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔ กรมทรัพยากรนํ้า หน้า ๒๑ 
(ทิศทางและปัจจัยแห่งความสําเร็จ.pdf) 
 
 
 

 

 

../เอกสารประกอบ%20ก/ทิศทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จ.pdf
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ชุด ข การวางแผนกลยุทธ ์
ค าถาม ข - ๑   หน่วยงานจัดทําแผนกลยุทธ์ที่แสดงความเช่ือมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากจุดมุ่งหมายของรัฐบาล (เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ ) มายังผลลัพธ์ ผลผลิตหรือ  
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙   ตามลําดับหรือไม่ อย่างไร   
อธิบายค าถาม : หน่วยงานมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกําหนดความเช่ือมโยงภารกิจจากเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ มายังผลลัพธ์ 
ผลผลิต/โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต)  ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลําดับโดยวิธีการอย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยงานได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
(๑) แผนกลยุทธ์มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะห์สถานการณ์ กล่าวคือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมทรัพยากรน้ า  
จุดแข็ง  (Strengths)  
        ๑. เป็นหน่วยงานที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการด้านแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
        ๒. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
        ๓. มีความร่วมมือและเครือข่ายอันดีกับภาคประชาชน หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานวิชาการ เช่น MOU กับวิศวกรรมสถานฯ 
        ๔. การกําหนดอํานาจหน้าท่ีมีกฎหมายรองรับ 
        ๕. มีแผนบูรณาการและข้อมูลในการบริหารจัดการลุ่มนํ้า 
        ๖. เป็นหน่วยรับผิดชอบนํ้าข้ามพรมแดน 
        ๗. มีความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างประเทศหรือในภูมิภาค 
จุดอ่อน  (Weakness)  
        ๑. แผนที่มาจากลุ่มนํ้าไม่ถูกนํามาใช้อย่างจริงจงั 
        ๒. ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างแท้จริง 
        ๓. ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงภารกจิระหว่างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้า 
        ๔. ลุ่มนํ้าขากบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
        ๕. กรมทรัพยากรนํ้ายังขาดฐานข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วน ทั้งการเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 
        ๖. ขาดการสนับสนุนภารกิจหลัก เช่น ลุ่มนํ้าระหว่างประเทศ 
        ๗. บุคลากรขาดการพัฒนาและพร้อมรับการแข่งขัน 
        ๘. มีการซ้อนทับของภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้า 
        ๙. บุคลากรมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ตรงกบัความเชี่ยวชาญ 

 ๑. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานที่ ใ ช้ สํ าห รับแปลงแผนปฏิบั ติกา ร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมรายละเอียด
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholder) เข้าไปมีส่วนร่วม 
 (วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf)  
 ๒. ผังแสดงว่ากลยุทธ์ระดับหน่วยงานมีความ
เชื่อมโยง (Cascading) ลงมายังผลผลิตระดับ
หน่วยงาน  
(ผังเชื่อมโยง๕๙.pdf) 
 ๓. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 255๙ ฉบับที่ ๔ (หน้า ๓๔๑-
๓๔๒ ) 
(ฉบับที่ 4 หน้า 341 342 .pdf) 

 

../เอกสารประกอบ%20ข/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ผังเชื่อมโยง%2059.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
../เอกสารประกอบ%20ข/ฉบับที่%204%20หน้า%20341%20342.PDF
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        ๑๐ ขาดการถ่ายทอดการทํางานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทําให้องค์กรขาดความต่อเน่ือง 
        ๑๑. หลายหน่วยงานขาดการดําเนินงานด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 
โอกาส  (Opportunities)  
        ๑. มีกฎหมายนํ้า 
        ๒. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งนํ้า 
        ๓. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคประชาชน 
        4. ภาคเอกชนให้ความสําคัญกับทรัพยากรนํ้า 
        5. มีการต่ืนตัวในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) 
        ๖. การเข้าสู่ AEC 
ภัยคุกคาม  (Threats)  
       ๑. นักการเมืองแทรกแซงภารกิจ 
       ๒. ไม่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานราชการในท้องถ่ิน 
       ๓. ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานภายนอก 
       ๔. ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการนํ้า 
       ๕. นโยบายภารรัฐที่จํากัดการเพ่ิมอัดตรากําลัง 
       ๖. การสนับสนุนของผู้บริหารในการดําเนินการในพ้ืนที่ 
(๒)  ในแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบ ดังน้ี 
        แสดงความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากแนวนโยบายของรัฐบาล (เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ )ลงมายังเปูาหมายการให้บริการ ระดับ
กระทรวง เปูาหมายการให้บริการ ระดับหน่วยงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต  ตามลําดับได้ 
        มีการกําหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลผลิต ในระยะยาว ท่ีสื่อให้เห็นถึงผลสําเร็จของผลลพัธ์ (เปูาหมายการให้บริการของ
กระทรวง) ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และจําแนกเปูาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตเป็นรายปี   
        กําหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไว้ เช่น การประชุม  บันทึกความเข้าใจร่วมกัน เป็นต้น 
        กําหนดแผนการประเมินผลตามเปูาหมายการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง โดยการประเมินตนเองและการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก พร้อมกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ประเมินผลไว้  
(๓)  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะหส์ถานการณ์นําไปสู่การกําหนดทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย 
- วิสัยทัศน์ของหน่วยงานระบุว่า : บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มนํ้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืน 
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- พันธกิจของหน่วยงานที่ระบุว่า : 
     1 จัดทํานโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
     2 ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มนํ้า 
     3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
      4 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กําหนดมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้
ของทุกภาคส่วนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบนํ้าอุปโภคบริโภค 
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ระบุวา่ : เฝูาระวังและเตือนภัยนํ้าท่วมดินถล่ม 
 (๔)  การกําหนดทิศทางของหน่วยงานข้างต้น ทําให้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมียุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้ึนไปยังยุทธศาสตร์ของกระทรวง
และเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงลงมายังผลลัพธ์และผลผลิตอันเกิดจากการจัดทํากิจกรรมของหน่วยงาน ในแต่ละระดับที่ชัดเจน กล่าวคือ  
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมฯเร่งรัดการ
บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทํา แผนแม่บท
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 
       ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา )  :  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   
นโยบายข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๖.๘ การแก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหา
ขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย้ังยืน  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศและ
มีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า พร้อมทั้งมีการนํ้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเตือนภัย 
      ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 
ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
      แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๗.๔ ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
      ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปูองกันและลดผลกระทบและการปรับตัวเอรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     กลยุทธ์กรมทรัพยากรน้ า : กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝูาระวังปูองกันและเตือนภัยจากพิบัติภัยด้านนํ้าและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
     ผลผลิตที่ ๓  :  การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า 
     กิจกรรมหลัก ๑) พัฒนาเครื่องมือและกลไกพยากรณแ์ละเตือนภัยด้านนํ้า ๒)เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า  
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ค าถาม ข -๒   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กําหนดเปูาหมาย / ตัวชี้วัดระยะยาวท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของผลลัพธ์ (เปูาหมายการให้บริการของกระทรวง) ท่ีท้าทาย  
(มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์) ระยะยาวท่ีท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บริการของกระทรวง หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 

ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 
ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

แผนกลยุทธ์ มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงานระยะยาวที่ท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บรกิารของกระทรวงเมื่อสิ้นสุดแผน 
ของผลผลิตน้ี (การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า) ประกอบด้วย  
๐ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ :  ประชาชน ในเขตพ้ืนทีดํ่าเนินการ 
๐ เชิงปริมาณ  : ๑) จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดต้ัง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน 
                        ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓,๐๙๘  หมู่บ้าน /ปี ๒๕๕๙  จํานวน ๔,๗๘๒ หมู่บ้าน /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๗๙๑ หมู่บ้าน/ปี ๒๕๖๑ จํานวน  
                     ๔,๗๙๑ หมู่บ้าน/ และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๖,๓๐๐ หมู่บ้าน  ตามมาตรฐานที่กําหนดในพ้ืนที่ดําเนินการ  
๐  เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับริการเก่ียวกับข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้ามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ในแต่ละปีที่ดําเนินการ   
                       (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)                      
 ๐  เชิงค่าใช้จ่าย : ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒  รวม ๘๕๘.๖๐๐๘ ล้านบาท  
 ๐  ก าหนดเวลาวัดผล :  ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
๐  สถานที่ด าเนินงาน  :  พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลัก  ๗๗ จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
 

../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ข -๓   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดเปูาหมาย / ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ระยะยาวหรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตระยะยาว หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แผนกลยุทธ์ มีเปูาหมายการให้บริการหน่วยงานระยะยาวที่ท้าทาย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเปูาหมายการให้บรกิารของกระทรวงเมื่อสิ้นสุดแผน 
ของผลผลิตน้ี (การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้า) ประกอบด้วย  
๐ เชิงปริมาณ  : ๑) จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดต้ัง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน 
                       ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓,๐๙๘  หมู่บ้าน /ปี ๒๕๕๙  จํานวน ๔,๗๘๒ หมู่บ้าน /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๗๙๑ หมู่บ้าน/ปี ๒๕๖๑    
                       จํานวน ๔,๗๙๑ หมู่บ้าน/ และปี ๒๕๖๒ จํานวน ๖,๓๐๐ หมู่บ้าน  
๐  เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับริการเก่ียวกับข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้ามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า  
                       ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๐ /ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐  
๐  เชิงค่าใช้จ่าย : ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔๒๖.๒๗๙๗ ล้านบาท /ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๒๘๘.๓๒๑๑ ล้านบาท /ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท / 
                     ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท /ปี ๒๕๖๒ จํานวน ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท 
 ๐  ก าหนดเวลาวัดผล :  ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)  
 

  

../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ข - ๔   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน จําแนกเปูาหมาย / ตัวชี้วัดผลผลิต  เป็นรายปี ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม ่อย่างไร 

อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์มีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีหรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร 

ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เก่ียวข้อง/ยกเว้น 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 

ประเภทตัวชีว้ัด :ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒  ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๔๕) 
(พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)  
 

เชิงปริมาณ : จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดต้ัง 
พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบเตือนภัยด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน 

หมู่บ้าน ๓,๐๙๘   ๔,๗๘๒ ๔,๗๙๑ ๔,๗๙๑ ๖,๓๐๐ 

เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับริการเกี่ยวกับ
ข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้ามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

เชิงเวลา : ปีงบประมาณ ปี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

เชิงต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย: ล้านบาท ๔๒๖.๒๗๙๗ ๒๘๘.๓๒๑๑ ๔๘.๐๐๐๐ ๔๘.๐๐๐๐ ๔๘.๐๐๐๐ 

 
 
 
  

../../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ.งบประมาณ%20๕๘.pdf
../../เอกสารประกอบ%20ข/พรบ.งบประมาณ%20๕๘.pdf
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ค าถาม ข -๕   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้กําหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ผลผลิต ในแต่ละปีงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กําหนดกลยุทธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ผลผลิต หรือไม่ มีวิธีการประสานความร่วมมือมีลักษณะใด  
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
          หน่วยงานได้ให้ความสําคัญต่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยคํานึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน โดยกําหนดให้มี
กระบวนการควบคุมปัจจัยน้ีไม่ให้เป็นอุปสรรค และส่งเสริมให้มีการประสานงานเพ่ือให้เป็นปัจจัยเอื้อต่อความสําเร็จทั้งในระดับผลลัพธ์และ
ผลผลิตของหน่วยงาน โดยกําหนดวิธีการ ดังน้ี 
          ๑. การประชุมร่วมกัน 
          ๒. การประชุมชี้แจง/สัมมนาทางวิชาการ 
          ๓. การจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
          ๔. การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับ Summit รวมทั้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  
          ๕. การทํางานวิจัยร่วมกัน 
          ๖. การแลกเปลี่ยนความรู้/ความร่วมมือทางวิชาการ 
          ๗. หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
          ๘. ระเบียบปฏิบัติ/การใช้โปรแกรมเฉพาะ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. บันทึกข้อตกลงที่แสดงรายละเอียดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน(ภายในและภายนอกกระทรวง)  
(ข้อตกลงความร่วมมือ.pdf)  
 ๒. เอกสารรายงานลักษณะสําคัญของกรมทรัพยากรนํ้า ที่
แสดงรายละเอียดข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ
แนวทางวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
(ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน.pdf) 

 

  

../เอกสารประกอบ%20ข/ข้อตกลงความร่วมมือ.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน.pdf
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ค าถาม ข - ๖   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กําหนดให้มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ท่ีมีคุณภาพด้านขอบเขตของเนื้อหาท่ีจําเป็นเพื่อ
การปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ  โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กําหนดประเภทของการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงาน โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่างสม่ําเสมอหรือไม่ จําแนกการประเมินโดยตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระอย่างไร เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยการก าหนดแผนการประเมินผลในแผน
กลยุทธ์จะให้ความส าคัญในระดับผลลัพธ์ ( เปา้หมายการให้บริการหน่วยงาน ) 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุแผนการประเมินผลสําเร็จของหน่วยงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) โดยประเมินตนเอง และโดยผู้
ประเมินอิสระ คือ  
  ๐ ผลผลิตที่ประเมินด้วยตนเอง คือ  
     ๑) การประเมินผลก่อนการดําเนินงาน (Pre-Project Evaluation) เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมหรือความจําเป็นใน
การดําเนินงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนรวมทั้งการสนองตอบ
ต่อเปูาหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
    ๒) การติดตามและประเมินผลระหว่างดําเนินการ (On - going Monitoring and Evaluation) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ ท้ังในส่วนของผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์เปูาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด การติดตามและประเมินผลจะดําเนินการทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) การติดตามผลการดําเนิน
โครงการจะใช้วิธีการประเมินตนเองผ่านระบบติดตามประเมินผลโครงการ (e - Project Tracking) นอกจากน้ียังมีการจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
   ๓) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post or End of Project Evaluation)เป็นการประเมินผลผลิตและความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ บรรลุตามเปูาหมายเพียงใดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือ
การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
   ๔) การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว เพ่ือดูผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนและผลประโยชน(ที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)   
๐ ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ประเมินโดยผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่  
    ๑. การดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง  ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (คตป.ทส.), ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
    

 ๑. การกําหนดแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน
แผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ กรม
ทรัพยากรนํ้า 
(การติดตามและประเมินผล.pdf)  
 ๓. เอกสารแสดงแผนการประเมินผลจากคณะอนุกรรมการด้าน
การติดตามและประเมินผล (คตป.) 
(แนวทาง คตป.pdf)  
 ๔ . เอกส ารแสดงแผนการ ตรวจ ราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เล่มแผนการตรวจราชการ.pdf) 
 
 

../เอกสารประกอบ%20ข/การติดตามและประเมินผล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/การติดตามและประเมินผล.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/แนวทาง%20คตปทส58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/เล่มแผนการตรวจราชการ%20ปี%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20ข/เล่มแผนการตรวจราชการ%20ปี%2058.pdf
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ค าถาม ข - ๗    หน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่
ก าหนดไว้ ( การเปล่ียนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ 
อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือ ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 
กําหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ไว้อย่างไร 
 
ค าตอบ                                          ใช่                          ไม่ใช่                        ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเวน้ 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์  โดยการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ ทบทวน ทิศทาง บทบาทภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสัก
ภูเดือน รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสายชล 
ชั้น ๙ กรมทรัพยากรนํ้า 
       ผลการทบทวนกลยุทธ์ทําให้ได้กลยุทธ์ที่ปรับใหม่ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา ติดต้ัง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝูาระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     กลยุทธ์ คือ  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบฝูาระวังปูองกันและเตือนภัยจากพิบัติภัยด้านนํ้าและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.  เอกสารที่มีเน้ือหาแสดงว่าหน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการทบทวน
กลยุทธ์ 
(กระบวนการ และผลการทบทวนกลยุทธ์.pdf)  

../เอกสารประกอบ%20ข/กระบวนการและผลการทบทวนกลยุทธ์.pdf
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ชุด ค. เชื่อมโยงงบประมาณ   
 

ค าถาม ค-๑   หน่วยงานกําหนดเปูาหมายผลผลิตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุเปูาหมายผลผลิต ตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป ีหรือไม ่อย่างไร  
อธิบายค าถาม : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงานมีเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิต ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน หรือไม่ กําหนดไว้อย่างไร ความก้าวหน้าใน
การบรรลุเปูาหมายผลผลิต หมายถึง การแสดงความก้าวหน้าที่เพิ่มข้ึนของผลผลิตแต่ละปีเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปีสุดท้ายของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( เช่น 
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ.....เมื่อส้ินสุดแผน ) 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ค่าเปูาหมายของผลผลิตในคําของบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่แสดงความก้าวหน้าที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตแต่ละปีเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปี
สุดท้ายของแผนกลยุทธ์ (ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําขอ 
 
ประเภทตัวชีว้ัด :ชื่อตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลผลิตสะสม 

๒๕5๘-
๒๕๖๒ 

เชิงปริมาณ : จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับ
การติดต้ัง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ
และซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัย
ด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน 

หมู่บ้าน ๓,๐๙๘   ๔,๗๘๒ ๔,๗๙๑ ๔,๗๙๑ ๖,๓๐๐ ๒๓,๗๖๒ 
 

เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับริการ
เกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้ามีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 
 

เชิงเวลา : ปีงบประมาณ ปี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ 
 

เชิงต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย: ล้าน
บาท 

๔๒๖.๒๗๙๗ ๒๘๘.๓๒๑๑ ๔๘.๐๐๐๐ ๔๘.๐๐๐๐ ๔๘.๐๐๐๐ ๘๕๘.๖๐๐๘ 

 

 ๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
กรมทรัพยากรนํ้า 
 (หน้า ๑๓-๑๔) 
(พรบ งบประมาณ59.pdf)  
 

../เอกสารประกอบ%20ค/พรบ%20งบประมาณ59.pdf
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ค าถาม ค-๒   หน่วยงานกําหนดกิจกรรมหลักท่ีมีความเช่ือมโยงกับทรัพยากรท่ีต้องการ ซึ่งสนับสนุนให้บรรลุเปูาหมายผลผลิตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานได้กําหนดกิจกรรมหลักและแสดงความเช่ือมโยงการสนับสนุนการบรรลุค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตประจําปีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับทรัพยากร
ท่ีต้องการ( การแสดงรายละเอียดของงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ซึ่งจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของผลผลิตประจ าปี ) หรือไม่ อย่างไร 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
          กรมทรัพยากรนํ้า  ได้กําหนดกิจกรรมหลักท่ีมีความเช่ือมโยงกับการบรรลุเปูาหมายของผลผลิตและกําหนด
ทรัพยากรท่ีต้องการของแต่ละกิจกรรมหลักท่ีนําส่งผลผลิต โดยหน่วยงานได้นําเสนอแผนการปฏิบัติงานท่ีจําแนกราย
กิจกรรมของผลผลิตซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณงานกับทรัพยากรและเวลาท่ีใช้ในแต่ละผลผลิต ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑) (ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําของบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ) 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.
๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป ๓๐๑ .pdf) 
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ค าถาม ค-๓   หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า ตามระยะเวลาท่ีกําหนดทุกกิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมหลักเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่  ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า   หมายถึง   ตัวช้ีวัดปริมาณงาน
ของกิจกรรมโดยมีหน่วยนับที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อจะใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  (รายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาส) ทุกกิจกรรมหลัก เช่น จํานวน คน คร้ัง วัน เป็นต้น 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
(ใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประมาณการล่วงหน้า เน่ืองจากคําขอ
งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า 
   ตัวชี้วัด จํานวนแหล่งนํ้าท่ีได้รับการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้า จํานวน ๒,๗๖๕ หมู่บ้าน 
กิจกรรมหลักที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านนํ้า 
   ตัวชี้วัด ศูนย์พยากรณ์เตือนภัยและลุ่มนํ้ามีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพและลุ่มนํ้ามีแผนปูองกันและแก้ไขวิกฤตินํ้า จํานวน ๒,๑๕๗ 
สถานี 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป ๓๐๑ .pdf) 
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 ค าถาม ค-๔   หน่วยงานกําหนดให้มีกิจกรรมเพื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานจัดทํากิจกรรมเพื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ ดําเนินการถึงขั้นตอนการปันส่วนค่าใช้จ่าย (ข้ันตอนท่ี ๒ ตามแนวทางการจัดทําคู่มือของ
กรมบัญชีกลาง) หรือไม่  
กิจกรรมเพื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วย  หมายถึง  กิจกรรมการจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักเบ้ืองต้น   ตามวิธีท่ี กรมบัญชีกลางกําหนด KPI ระดับของความสําเร็จใน
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. มีการแต่งต้ังคณะทํางาน/หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2. มีฐานข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม ศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ท้ังค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม 

และเกณฑ์การปันส่วน 
3. จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างน้อย 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ 
4. เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในขั้นตอนท่ี 3 ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
5. มีการนําผลไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร 

 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยงานได้จัดทํากิจกรรมคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ตามข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนด ในข้ันตอนการปันส่วนแล้วเสร็จ เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการจัดทํากิจกรรม
คํานวณต้นทุนของผลผลิต 
(ต้นทุนผลผลลิต.pdf) 
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ค าถาม ค-๕   หน่วยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดเปูาหมายผลผลิตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยงานมีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเพื่อปรับเปูาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัติการประจําปีหรือไม่ 
ค าตอบ                        ใช่              ไม่ใช่           ไม่เกี่ยวข้อง /ยกเว้น                  

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยงานได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ ทบทวนทิศทาง บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสักภูเดือน รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากร
นํ้า การประชุมดังกล่าวมีวาระพิจารณาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบแนวทางการ
ดําเนินงานและจัดทําแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ดังเอกสารประกอบ 
 

 ๑.  เอกสารการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรนํ้า พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔  
(ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา.pdf)  
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ชุด ง การบริหารจัดการ  
ค าถาม ง-๑   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนและระยะเวลา ให้บรรลุเปูาหมายท่ีกําหนดของแต่ละผลผลิต หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตจัดทําและใช้รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนเพื่อควบคุมงานให้บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัด
ระดับผลผลิตหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะอย่างไร   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  คือ   ต้องเป็นแผนรายเดือน เพื่อควบคุมการบริหารงานให้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / งานต่างๆ ภายใต้ผลผลิตดําเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนภายในปีงบประมาณ 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิต(ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ า ) ได้แก่ สํานักวิจัยและ
พัฒนาและอุทกวิทยา ศูนย์ปูองกันวิกฤตินํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑-๑๑ ของกรมทรัพยากรนํ้า 
ให้ความสําคัญต่อการจัดทําและใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการประจําปีทั้งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี โดยเฉพาะการแสดงข้ันตอนและระยะเวลาที่ละเอียดและนําไปใช้ในทางปฏิบัติจริง  (เช่น แผนภูมิ Bar chart แสดง
แผนงานและแผนเงิน) เมื่อต้นปีงบประมาณ และรายงานผลในลักษณะแผนภูมิ Bar Chart หรือตารางแสดงผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแสดงรายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเงินจัดสรร (แบบ สงป.๓๐๑ /๓๐๒)  รวมทั้งการใช้
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (e-Project Tracking System )เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดของแต่ละ
ผลผลิตที่ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(สงป 301.pdf) 
 ๒. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking 
System ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
( e-Project ๕๘.pdf ) 
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ค าถาม ง-๒   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ท่ีเช่ือถือได้ และตรงตามกําหนดเวลา ในปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ท่ีเช่ือถือได้ และตรงตามกําหนดเวลาหรือไม่ ผลการรายงานมี
ลักษณะอย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ คือ  ข้อมูลของหน่วยปฏิบัติรับผิดชอบกิจกรรม  ภายใต้ผลผลิต ต้องจัดทํารายงานอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามแผนข้อ ง.๑ ต่อผู้บริหารของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนําส่งผลผลิต นั้นๆ 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิต(ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ า) ได้แก่ สํานักวิจัยและพัฒนาและ
อุทกวิทยา ศูนย์ปูองกันวิกฤตินํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้า และสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑-๑๑ ของกรมทรัพยากรนํ้า ให้ความสําคัญ
กับกระบวนการจัดทําระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิตที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งรายงานได้ตรงตาม
กําหนดเวลา ประกอบด้วย รายงานการจัดทําระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่ใช้เปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงาน (เช่น 
รายงานสถิติประจําเดือน รายไตรมาส และรายปี รายงานงบดุลประจําปี) และรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการใช้ระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ตามตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารประกอบ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙  
(สงป 301.pdf) 
 ๒. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project 
Tracking System ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
( e-Project ๕๘.pdf ) 

 

../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/สงป%20301.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/e-project%20๕๘.pdf
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ค าถาม ง-๓   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การนําข้อมูลท่ีรวบรวมและประมวลผลจากข้อ ง-๒  มาใช้ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นหรือไม่ กระบวนการเป็นอย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัติน าส่งผลผลิต(ผลผลิต ที่ ๓ การศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ า) ของกรมทรัพยากรนํ้า
ให้ความสําคัญต่อการนําระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับแผน ด้วยการนํารายงานการประชุมที่มีการใช้
ข้อมูลมาพิจารณา และอภิปรายเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานในระหว่างปี โดยมีกระบวนการนําข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการ
ดําเนินงานภายในแต่ละปีในไตรมาสถัดไป จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่  

๑. การฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สําหรับผู้ดูแลระบบ Admin เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคาร กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒. การฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สําหรับผู้ปฏิบัติงาน User เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคาร กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดให้มีแผนการดําเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) สําหรับผู้ดูแลระบบ Admin และสําหรับผู้ปฏิบัติงาน User 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 ๑.  บันทึกแจ้งกําหนดการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ (e-Project tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
(อบรม e-project tracking system.pdf) 
 
หมายเหตุ: สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงอยู่ระหว่างการ
พิจารณากําหนดให้มีแผนการดําเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (e-Project tracking System) สําหรับผู้ดูแลระบบ 
Admin และสําหรับผู้ปฏิบัติงาน User ตามลําดับ 
 

../เอกสารประกอบ%20ง/อบรม%20e-project%20tracking%20system.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/อบรม%20e-project%20tracking%20system.pdf
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 ค าถาม ง-๔  หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ โดย  
          กรมทรัพยากรนํ้า ได้คํานวณต้นทุนผลผลิตเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและประโยชน์ในการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรโดยการจัดทําต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม มีการเชื่อมโยงต้นทุนของส่วนงานย่อยภายในกรม (เช่น สํานัก ศูนย์ กลุ่มงาน) เข้า
กับกิจกรรมและผลผลิตของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารต้นทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
และสามารถบริหารกิจกรรมเพ่ือลดการดําเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เหลือน้อยที่สุด และหันมาบริหารกิจกรรมที่เหลืออยู่อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตของกรมในปีต่อๆ ไป  
          ทั้งน้ีมีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดทําบัญชีต้นทุน ตามหลักเกณฑ์วิธีการคํานวณต้นทุนผลผลิต โดย
สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของ
หน่วยงานมีการนําต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ .ศ.
255๙ ตามข้ันตอนที่ ๕ ของคู่มือของกรมบัญชีกลาง   
(ต้นทุนผลผลิต.pdf) 
 
 (ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน) 

../เอกสารประกอบ%20ง/ต้นทุนผลผลิต%2057.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/ต้นทุนผลผลิต%2057.pdf
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ค าถาม ง-๕   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีกระบวนการจัดการท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการ ดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่า 
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานได้จัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐหรือไม่ กระบวนการเป็นอย่างไร  
การมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า คือ มีกระบวนการจัดการท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายว่าผลท่ีได้มีประสิทธิภาพอย่างไร  เช่น 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความสําเร็จของผลผลิตในมิติต่างๆ หรือ ดําเนินการสร้างฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการวัด เช่น ข้อมูลทางสถิติ ค่าใช้จ่ายผลผลิต  การจัดทําต้นทุน
ผลผลิต เป็นต้น 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานได้ออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของ สศช. กําหนด   

- เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ  คือ  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ  
- เกณฑ์การวัดประสิทธิผล  คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายการให้บริการ พิจารณาจากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย 
- เกณฑ์การวัดผลกระทบ  คือ ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายในระดับเปูาหมายการให้บริการ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ท่ีอาจส่งผลต่อประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและกลุ่มอื่น ท้ังในและนอกพ้ืนที่ โดยรายงานทั้งผลลัพธ์ทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งผลลัพธ์ด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตินําส่ง
ผ ลผลิ ตของ ห น่วยง าน ไ ด้ จั ดทํ า ร ะบ บ
ฐานข้อมูลเพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ . 
๒๕๕๙  ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบั ติภารกิ จภาครั ฐของ สศช . 
(มาตรา ๒๒ ของ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ .
๒๕๔๖)   
(แบบฟอร์ม VFM.pdf) 
 ๒. รายงานการประเมินความคุ้มค่าใน
การปฏิบั ติภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้า 
ประจําปี 255๘ 
 (รายงานVFM 58.pdf) 
 

../เอกสารประกอบ%20ง/แบบฟอร์ม%20VFM.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แบบฟอร์ม%20VFM.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานVFM%2058.pdf


29 
 

ค าถาม ง-๖   หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน และเป็นไปตามกฎ  ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ หรือพ.ศ. ๒๕๕๙  หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของฝุายตรวจสอบภายในและ/หรือ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีแสดงว่า
ไม่มีข้อทักท้วงความผิดวินัยทางการเงิน รายงานผลเป็นอย่างไร 
การตรวจสอบทางการเงินสามารถใช้ ข้อมูลจาก 

 รายงานสรุปจากฝุายตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 รายงานสรุปจาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
กรมทรัพยากรนํ้าได้มีการรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของกรม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินและเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมทั้งได้จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบ 

 ๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ไม่มี
ข้อท้วงติงด้านการเงินที่เป็นความผิดทางวินัย  
(รายงานผลการตรวจสอบภายใน58.pdf) 
 ๒. แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
(แผนการตรวจสอบ59.pdf) 
                 (ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน ) 

 
  

../เอกสารประกอบ%20ง/รายงานผลการตรวจสอบภายใน58.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แผนการตรวจสอบ59.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แผนการตรวจสอบ59.pdf
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ค าถาม ง-๗  หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตในการนําส่งผลผลิตว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร 
อธิบายค าถาม : หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตของหน่วยงานมีแบบประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตรายบุคคลหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะอย่างไร 
การประเมินบุคคล  หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการนําส่งผลผลิต โดย ใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล หรือ แบบแสดงสมรรถนะรายบุคคล 
โดยหน่วยงานอาจจะกําหนดแบบข้ึนเอง หรือ ใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) กําหนดไว้ก็ได้ 
ค าตอบ                                          ใช่                       ไม่ใช่               ไม่เก่ียวข้อง /ยกเว้น               

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
        หน่วยปฏิบัตินําส่งผลผลิตได้ให้ความสําคัญต่อวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรกับการนําส่งผลผิตด้วยการ
ใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล(Workload) และแบบแสดงสมรรถนะ(Competencies) รายบุคคล ตามแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของสํานักงาน ก.พ. 

∙ แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) เป็นแบบแสดงการมอบหมายงานของหน่วยงาน ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ จัดทําเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน รอบที่ 
1 ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน  

∙ แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคล ประกอบ 2 ส่วนคือ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะ ซึ่งจะมีการกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรในแต่ละประเภทตําแหน่ง 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ตามท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) ข้างต้น 

 ๑. แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) เปรียบเทียบแผนกับผลที่
สัมพันธ์กับการนําส่งผลผลิต เช่น ปริมาณงานต่อหน่วยเวลา หรือร้อยละของ
เน้ืองานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
(ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf)   
 ๒. แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่สัมพันธ์กับการ
นําส่งผลผลิต เช่น คะแนนข้ันตํ่าของสมรรถนะด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อ
หน่วยงาน ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการพลเรือนของสํานักงาน ก.พ. 
(แบบประเมินสมรรถนะ.pdf) 
                    
 

 
 

 

../เอกสารประกอบ%20ง/ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.pdf
../เอกสารประกอบ%20ง/แบบประเมินสมรรถนะ.pdf
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ค าถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ค าถาม จ-๑   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ กับเปูาหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-๒) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์(เปูาหมายหน่วยงาน)ตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเปูาหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ (ตาม ข-๒) 
      

๑ค่าเปูาหมายตาม พรบ.๕๘  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ดําเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ และซ่อมแซมปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบเตือนภัยด้านนํ้าที่ได้ดําเนินการติดต้ังครอบคลุมพ้ืนที่ 3,218 หมู่บ้าน ดังน้ี 
1) ระบบตรวจวัดสภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติทางไกล และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) จํานวน 183 สถานี  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี ๒๕๕๘ 

แผน 
(ผล ) 

ปี ๒๕๕๙ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๑ 
 แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 
(ผล) 

เชิงปริมาณ    
จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดต้ัง พัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
เตือนภัยด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน 

หมู่บ้าน ๓,๐๙๘๑ 

(3,218) 
๔,๗๘๒ 

 
๔,๗๙๑ ๔,๗๙๑ ๖,๓๐๐ 

เชิงคุณภาพ    
ประชาชนที่ได้รับริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัย
ด้านนํ้ามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
(95.27) 

 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

เชิงค่าใช้จ่าย  
(ล้านบาท) ๔๙๗.๑๘๖๕ 

(๔๓๘.๒๒๐๒) 
๒๘๘.๓๒๑๑ 

- 
๔๘.๐๐๐๐ 

- 
๔๘.๐๐๐๐ 

- 
๔๘.๐๐๐๐ 

- 

ก าหนดเวลาวัดผล ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน  
สถานที่ด าเนินงาน พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย  

  ๑. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้ (ตาม ข-๒) 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากร
นํ้า) 
 

  ๒. รายงานผลการผลการดําเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
กรมทรัพยากรนํ้า 
(รายงานประจําปี58.pdf) 
 
 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๗ ในกรณีที่ผลลัพธ์ใช้เวลา
มากกว่า ๑ ปี ) 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
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2) ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) จานวน 1,052 สถานี  
3) เครือข่ายอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา จานวน 414 สถานี  
4) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้าโขง (Mekong HYCOS) จานวน 12 สถานี  
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ค าถาม จ-๒   โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตท่ีได้ กับเปูาหมายผลผลิตประจําปีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้(โยงกับข้อ ข-๔) 
อธิบายคําถาม : ผลการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ค าตอบ                                         ได้ ๑                   ได้ ๐.๖๗                   ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน        

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเปูาหมายผลผลิตประจําปี ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ (ตาม ข-๔) 

๑ค่าเปูาหมายตาม พรบ.๕๘  

 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี ๒๕๕๘ 

แผน 
(ผล ) 

ปี ๒๕๕๙ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๐ 
แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๑ 
 แผน 
(ผล) 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 
(ผล) 

เชิงปริมาณ    
จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดต้ัง พัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
เตือนภัยด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน 

หมู่บ้าน ๓,๐๙๘๑ 

(3,218) 
๔,๗๘๒ 

- 
๔,๗๙๑ 

- 
๔,๗๙๑ 

- 
๖,๓๐๐ 

- 

เชิงคุณภาพ    
ประชาชนที่ได้รับริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัย
ด้านนํ้ามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
(95.27) 

 

๘๐ 

- 
๘๐ 
- 

๘๐ 

- 
๘๐ 

- 

เชิงค่าใช้จ่าย  
(ล้านบาท) ๔๙๗.๑๘๖๕ 

(๔๓๘.๒๒๐๒) 
๒๘๘.๓๒๑๑ 

- 
๔๘.๐๐๐๐ 

- 
๔๘.๐๐๐๐ 

- 
๔๘.๐๐๐๐ 

- 

ก าหนดเวลาวัดผล ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน  
สถานที่ด าเนินงาน พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๒๕ ลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย  

  ๑. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้ (ตาม ข-๒) 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากร
นํ้า) 
 

  ๒. รายงานผลการผลการดําเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
กรมทรัพยากรนํ้า 
(รายงานประจําปี58.pdf) 
 
 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๗ ในกรณีที่ผลลัพธ์ใช้เวลา
มากกว่า ๑ ปี ) 

หมายเหตุ ผลผลิตสงูกว่าเปูาหมาย=๑๐๐%   ผลผลิตเท่ากับเปูาหมาย=๑๐๐%  ผลผลิตใกล้เคียงเปูาหมาย (-๕%) =๖๖.๗%   ผลผลิตตํ่ากว่าเปูาหมาย = ๓๓.๖%      ไม่มีรายงานผลผลิต = ๐% 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประจำปี58.pdf
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ค าถาม จ-๓   ผลการดําเนินงานของหน่วยงานมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร (โยงกับข้อ ง-๕) 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด  ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/สังคม   อธิบายเพิ่มเติม   ตาม พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒  กําหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่า โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสํานักงบประมาณ  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของกรมทรัพยากรนํ้า อ้างอิงจากรายงานการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ และรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ตามแนวทางของ (สศช.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สรุปดังน้ี 
 ผลการวัดประสิทธิภาพ คือ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า  (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 

ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และมีคุณภาพ 
       ด้านความคุ้มค่า (Value) มีผลการดําเนินงานสูงกว่าค่าเปูาหมายตัวชี้วัด ได้แก่ จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดต้ัง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ  
      และซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านนํ้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน จํานวน 3,218 หมู่บ้าน จากแผนที่กําหนด ๓,๐๙๘ หมู่บ้าน  
      งบประมาณตามแผน ๔๙๗.๑๘๖๕ ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย ๔๓๘.๒๒๐๒ ล้านบาท (ประหยัดต้นทุน)  
     ด้านเวลา (Time) มผีลการดําเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (ความทันเวลา)    

ด้านคุณภาพ (Quality) ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้า มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.27 มากกว่าเปูาหมายร้อยละ 
14.41 เปูาหมายกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีคุณภาพ)  

 ผลการวัดประสิทธิผล คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายการให้บริการ พิจารณาจากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีได้รับ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย  
๑) หมู่บ้านได้รับการติดต้ัง พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ และซ่อมแซมบํารุงระบบเตือนภัยด้านนํ้าที่ให้บริการประชาชน จํานวน 3,218 หมู่บ้าน 
มากกว่าเปูาหมาย 120 หมู่บ้าน (เปูาหมายกําหนดไว้ 3,098 หมู่บ้าน) 
๒) ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านนํ้า มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.27 มากกว่าเปูาหมายร้อยละ 15.27 (เปูาหมาย
กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 ผลการวัดผลกระทบ คือ ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ท้ังที่คาดหมายในระดับเปูาหมายการให้บริการ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจส่งผลต่อประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและกลุ่มอื่น ท้ังในและนอกพ้ืนที่ โดยรายงานทั้งผลลัพธ์
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลลัพธ์ด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ : ลดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ผลกระทบต่อสังคม : ช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม : คงสภาพระบบนิเวศ ทําให้ได้รับความปลอดภัยจากพิบัติภัย 

 ๑ . รายงานการประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับ ข้อ ง-๕ 
 (รายงานVFM 58.pdf) 
 ๒. รายงานประเมินผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
(รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรนํ้า) 
 
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานVFM%2058.pdf
../เอกสารประกอบ%20จ/รายงานประเมินผลผลิตและผลลัพธ์กรมทรัพยากรน้ำ.pdf
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ค าถาม จ-๔   หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปูาหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นท่ีมีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด  ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต / ชนิด 
ที่มีลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน    อธิบายเพิ่มเติม  เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ  ระหว่างหน่วยงานท่ีประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงาน ท่ีประเภทผลผลิต / 
ชนิด มีลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
 หมายเหตุ  กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานที่ไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนให้ยกเว้นการ

ค านวณคะแนน (สอดคล้องกับข้อ ก-๕) 
  

โดยกรมทรัพยากรนํ้า มีเหตุผลดังน้ี 
๑. กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ แตกต่างกัน 
๒. เขตพ้ืนที่บริการ แตกต่างกัน 
๓. วิธีการให้บริการ แตกต่างกัน 
๔. ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ แตกต่างกัน 

 ๑. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘… หรือรายงานผลการ
เปรียบเทียบจากรายงานล่าสุดที่จัดทําแล้วเสร็จ 

๒. อื่นๆ (ระบุ) ……………………… พร้อมเอกสารประกอบ 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

หมายเหตุ    ผลการเปรียบเทียบสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นมีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๑ 
      ผลการเปรียบเทียบเทา่กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นทีมีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๑ 

ผลการเปรียบเทียบใกล้เคียง (-๕%) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคล้ายคลึงกันใหค้ะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐.๖๗ 
ผลการเปรียบเทียบ ต่ ากว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐.๓๓ 
หน่วยงานต้องประเมินประสิทธิภาพเทียบเคียง แต่ไม่มีรายงานการประเมิน ได้คะแนนข้อน้ีเท่ากับ ๐ 
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ค าถาม จ-๕   ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม ่อย่างไร 
อธิบายค าถาม : ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด 
ผู้ประเมินอิสระ  อธิบายเพิ่มเติม  เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น  สํานักงบประมาณ  สํานักตรวจและประเมินผลของกระทรวง  สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน  เป็นต้น  
ค าตอบ                                          ได้ ๑                  ได้ ๐.๖๗                    ได้ ๐.๓๓                     ไม่ได้คะแนน                                 

ค าอธิบายค าตอบและเอกสารประกอบ 
- รายงานการประเมิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป.ทส.) โดยสรุป     
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประกอบด้วย  
๑. การสอบทานกรณีปกติ ๕ ประเด็น ดังน้ี   
     ๑.๑ การตรวจราชการ   
     ๑.๒ การตรวจสอบภายใน   
     ๑.๓ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
     ๑.๔ การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
     ๑.๕ รายงานการเงิน  
๒. การสอบทานกรณีพิเศษ 
     ซึ่งผลการตรวจสอบโดย ค.ต.ป.ทส. ในส่วนของกรมทรัพยากรนํ้า ไม่มีข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวข้องและกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ประการใด แสดงให้เห็นว่ากรมฯ ปฏิบัติราชการบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามเปูาหมายที่กําหนด 
         

 ๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (รายงาน คตปทส 57.pdf) 

๒. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ  
(แนวทาง คตปทส58.pdf) 
 
( ใช้เอกสารลา่สุด ณ วันที่รายงาน รายงาน
ประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) 

หมายเหตุ  ระดับดีมาก = ๑๐๐%          ระดับดี = ๖๖.๗%           ระดับปานกลาง = ๓๓.๖%          ตํ่ากว่าระดับปานกลาง = ๐ %          ไม่มีรายงานผลผลิต =๐% 
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