แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้าบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุน
พัฒนานาบาดาลมีประสิทธิภาพ
และมีความต่อเนื่อง

1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
แนวทาง/ขั้นตอน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(พ.ค. 2561)

25,706,281.00 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว
จานวน 4 ครัง มีการเสนอเรือ่ งเพื่อพิจารณา
จานวน 39 เรือ่ ง

ปัญหาอุปสรรค

1. กาหนดแผนการบริหารจัดการของกองทุน
พัฒนานาบาดาล

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานาบาดาล

มีการจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 10 ครัง/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. จัดสรรอัตรากาลังภายในสานักงาน

ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา 3 อัตรา พนักงานกองทุนพัฒนา
นาบาดาล 61 อัตรา

จัดสรรอัตรากาลังได้ครบตามเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. ประสาน ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดลูกหนีของกองทุน
พัฒนานาบาดาล และติดตามตรวจสอบการจัดเก็บ
ค่าใช้นาบาดาลและอนุรักษ์นาบาดาลในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และการดาเนินการฟ้องคดี

ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดลูกหนีของกองทุนพัฒนานาบาดาล
ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดเก็บและการนาส่ง
รายได้ค่าใช้นาบาดาลและค่าอนุรักษ์นาบาดาลให้มี
ความถูกต้อง

มีการดาเนินการ ไม่น้อยกว่า 10 ครัง/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนกฎหมาย

4. ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ และการใช้จ่ายเงินโครงการ
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานาบาดาล

มีการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการและการ
ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า 9 ครัง/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดาเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการ
และการใช้จ่ายเงินแล้ว จานวน 7 ครัง
25 จังหวัด

การจัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์โครงการ
และการจัดเก็บครุภัณฑ์ไม่เรียบร้อย
ทาให้ไม่สะดวกในการตรวจสอบ
บางหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบ

5. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการดาเนินงานของกองทุนพัฒนา
นาบาดาล (วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ)

จัดซือจัดจ้าง (วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ)

มีการจัดซือจัดจ้าง จานวน 6 ครัง/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดาเนินการจัดซือจัดจ้างไปแล้ว
จานวน 30 ครัง

-

6. ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนพัฒนา
นาบาดาล

สามารถปรับปรุงการดาเนินงานของกองทุนพัฒนา
นาบาดาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน

การดาเนินงานของกองทุนพัฒนา
นาบาดาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน
จากปีที่แล้ว โดยมีการรายงานผลต่อ
กรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ส่วนแผนงานและประเมินผล

มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
กองทุนพัฒนานาบาดาลต่อกรมบัญชีกลาง
ไปแล้ว 2 ไตรมาส และอยู่ในส่วนของการ
ดาเนินการเร่งรัดในส่วนที่ล่าช้า

-

7. สารวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ประชาชน
รวมทังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ผลการสารวจความพึงพอใจเพิ่มขึน
พ.ศ. 2561
จากปีที่แล้ว

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ส่วนแผนงานและประเมินผล

อยู่ระหว่างการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อสารวจความพึงพอใจ

-

จัดสรรอัตรากาลัง ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา 3 อัตรา พนักงาน
กองทุนพัฒนานาบาดาล 58 อัตรา

-

-

ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและ การนาส่ง รายได้ค่าใช้นาบาดาลและ
ค่าอนุรักษ์นาบาดาลให้มีความถูกต้องไปแล้ว
จานวน 4 ครัง 16 จังหวัด

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้าบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
วัตถุประสงค์

2. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้าบาดาล ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง/ขั้นตอน

เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้
1. รวบรวมข้อมูลเบืองต้น
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริหาร กพน. และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนแม่บท
เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง
นาบาดาลและสิ่งแวดล้อม
2. นาข้อมูลเบืองต้นเสนอคณะอนุกรรมการฯ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก่อนการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ แต่ละครัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประเมินผล

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประเมินผล

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ไม่น้อยกว่า 2 ครัง/โครงการ

มีการเตรียมความพร้อมของโครงการ
จานวน 25 โครงการ

มติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ

มีการจัดทารายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 10 ครัง/ปี

3. รวบรวมข้อมูลเพี่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนานาบาดาล

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าที่ประชุม จัดทาเอกสารในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานาบาดาล
ไม่น้อยกว่า 10 ครัง/ปี

มีการเตรียมความพร้อมและจัดทา
เอกสารประกอบการประชุม ไม่น้อยกว่า
10 ครัง/ปี

4. สรุปข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร กพน.
เพื่อพิจารณา

มติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กพน.

มีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร กพน. ไม่น้อยกว่า
10 ครัง/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

5. ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม
แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งนาบาดาลและสิ่งแวดล้อม

โครงการตามแผนแม่บทฯ เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ

มีการอนุมัตโิ ครงการ จานวน 6 โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ก่อนการจัดประชุม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ส่วนกฎหมาย
นาบาดาลแต่ละครัง
ส่วนแผนงานและประเมินผล
ส่วนการเงินและบัญชี

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(พ.ค. 2561)

824,100.00 มีการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเข้า
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จานวน
11 โครงการ มีการเสนอเรือ่ งเพื่อพิจารณา
จานวน 11 เรือ่ ง

ปัญหาอุปสรรค
ความล่าช้าในการส่งโครงการ
ของผู้รับผิดชอบโครงการ
ทาให้การตรวจสอบโครงการก่อนการ
จัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปแล้ว จานวน 2 ครัง

มีการเตรียมความพร้อมและจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม ไปแล้ว จานวน 5 ครัง

ความล่าช้าในการส่งโครงการ
ของผู้รับผิดชอบโครงการ
ทาให้การตรวจสอบโครงการก่อนการ
จัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนกฎหมาย
ส่วนแผนงานและประเมินผล
ส่วนการเงินและบัญชี

จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร กพน. ไปแล้ว จานวน 5 ครัง

-

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประเมินผล

มีการอนุมัตโิ ครงการไปแล้ว จานวน 2
โครงการ

-

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้าบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ประเมินผล พร้อมทังจัดทารายงาน
การดาเนินงานโครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนานาบาดาล

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุน
พัฒนานาบาดาล

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
วัตถุประสงค์

3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้าบาดาล

แนวทาง/ขั้นตอน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(พ.ค. 2561)

ปัญหาอุปสรรค

1. แผนการติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับอนุมัตงิ บประมาณจากอธิบดีกรมทรัพยากร
นาบาดาล

แผนการดาเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับ
การอนุมัตงิ บประมาณจากอธิบดีกรมทรัพยากรนาบาดาล
ไม่น้อยกว่า 6 ครัง

มีการอนุมัตแิ ผนการดาเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 ครัง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ส่วนแผนงานและประเมินผล

2. ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัตงิ บประมาณ
จากคณะกรรมการบริหาร กพน.

ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหาร กพน. ไม่น้อยกว่า 1 ครัง/โครงการ

มีการติดตามประเมินผลโครงการ
จานวน 25 โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ส่วนแผนงานและประเมินผล

ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ จากคณะกรรมการบริหาร กพน.
ไปแล้ว จานวน 37 โครงการ

การดาเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน
ที่กาหนด

3. รวบรวมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผล รายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
ของโครงการฯ
จานวน 4 ครัง

มีการรายงานผลการดาเนินงาน
จานวน 4 ครัง/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ส่วนแผนงานและประเมินผล

รายงานผลการดาเนินงานไปแล้ว 2 ครัง

-

4. นาผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงาน

มีการประเมินผลการดาเนินงาน
จานวน 4 ครัง/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ส่วนแผนงานและประเมินผล

ประเมินผลการดาเนินงานไปแล้ว 2 ครัง

-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประเมินผลการดาเนินงานประจาปีบัญชี
พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนานาบาดาล
จานวน 4 ครัง

900,000.00 อนุมัตแิ ผนการดาเนินการติดตามประเมินผล โครงการ ไปแล้ว จานวน 7 ครัง

4. พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสานักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/ขั้นตอน

เป้าหมาย

พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ก่บุคลากรกองทุนพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรกองทุน
นาบาดาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนานาบาดาล พัฒนานาบาดาลและผู้ปฏิบัตงิ านด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาบาดาล

ตัวชี้วัด
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากรกองทุนพัฒนานาบาดาล
เพิ่มมากขึนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(พ.ค. 2561)

ปัญหาอุปสรรค

3,000,000.00 บุคลากรกองทุนพัฒนานาบาดาล มีความรู้ บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ความชานาญในงานที่ปฏิบัตเิ พิ่มมากขึน
ได้ครบทุกคน เนื่องจากบางหลักสูตรไม่
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีการส่ง
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
แนวทาง/ขั้นตอน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ
เผยแพร่ให้ข้าราชการ บุคลากร
ที่ได้รับอนุมัตงิ บประมาณจากคณะกรรมการบริหาร กพน.
ทั่วไป รวมทังหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ ทราบถึงผลงานของกองทุน
พัฒนานาบาดาล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรกรมทรัพยากรนาบาดาล และประชาชนทั่วไปได้รับ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มากกว่า
ทราบความรูเ้ รือ่ งทรัพยากรนาบาดาล การบริหารจัดการ
ร้อยละ 80 ของการสารวจด้วย
ทรัพยากรนาบาดาล บทบาท ภารกิจกองทุนพัฒนานาบาดาล แบบสอบถาม
การพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรนาบาดาล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(พ.ค. 2561)

8,575,000.00 อยู่ระหว่างการดาเนินการ

39,005,381.00

ปัญหาอุปสรรค
การดาเนินการจัดจ้างล่าข้า เนื่องจากมี
การแก้ไข TOR

