
 
จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย 

(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

จำกกำรติดตำมครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62 
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  

ด้ำน : จัดกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรน้ ำให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ 
กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล (ทบ.) จ ำนวน 1 ข้อ 

ตัวชี้วัด : แหล่งน้ ำต้นทุนประปำชนบท /โรงเรียนและชุมชนมีระบบสะอำด /จ ำนวนแหล่งน้ ำและน้ ำบำดำลเพิ่มขึ้น 

ตรวจรำชกำรเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ เอกสำรหลกัฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 1 ข้อ 

กรุงเทพมหำนคร 
๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

(ส่วนกลำง) 

- ให้ ทบ. และ ทน. ก ำหนดแนวทำงและ
เร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมข้อค้นพบ   
จำกกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และจุดเน้นกำรตรวจด้ำน
จัดกำรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรน  ำ  
ให้มีใช้อย่ำงเพียงพอและ หำมำตรกำร 
ในกำรเก็บเงินค่ำใช้น  ำที่ เป็นธรรม เพื่อ
น ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ
และซ่อมแซมโครงกำรกรณีเกิดกำรช ำรุด 
 
หมำยเหตุ : จุดเน้นกำรตรวจด้ำนกำร
จัดกำรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรน  ำ  
ให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ  

๑) แนวทำงกำรจัดหำที่ดินและสถำนที่
ในกำรทิ งดินให้เป็นไปตำมระเบียบ 

๒) กำรสรุปแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำงท ำงำนตำม
ข้อปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ใน พรบ. กำรจัดซื อ

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

จุดเน้นกำรตรวจด้ำนจัดกำรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกร
น  ำให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ โดยมีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
พื นที่ซ  ำซ้อน ดังนี   

1) มีกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรน  ำ  
ทุกระดับเพื่อลดปัญหำควำมซ  ำซ้อนระหว่ำงหน่วยงำน 
ได้แก่ 

ระดับภูมิภำค มีกำรบูรณำกำรข้อมูลแผนงำน/
โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำรก่อนขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วน
ภูมิภำค ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหำดไทย เป็นต้น 

ระดับส่วนกลำง ก่อนเสนอแผนงำน/โครงกำร 
เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนน  ำอุปโภคบริโภค และภำค
กำรเกษตร ต้องอยู่ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน  ำ ซึ่งมีส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ

 
เอกสำรหลักฐำน 1 



ตรวจรำชกำรเขต/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ เอกสำรหลกัฐำน 

จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพื่อเสนอกรมบัญชีกลำง 

๓) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำพื นที่
ซ  ำซ้อน และพื นที่ขุดเจำะน  ำบำดำลแล้ว
น  ำบำดำลไม่มีศักยภำพ 

 

แห่งชำติ เป็นหน่วยงำนก ำหนดนโยบำยในภำพรวม
แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ และต้องผ่ำนกำร
กลั่นกรองจำกคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง วิเครำะห์
โครงกำร และติดตำมประเมินผล กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน  ำ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำ
แห่งชำติ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรทรัพยำกรน  ำและ 
ลดกำรปฏิบัติงำนท่ีซ  ำซ้อนของ แต่ละหน่วยงำน 

2) เมื่อได้รับกำรอนุมัติโครงกำรฯ แล้ว ส ำนักทรัพยำกร
น  ำบำดำลเขต 1 - 12 จะด ำเนินกำรตรวจสอบพื นที่ 
ในเบื องต้น หำกพื นที่ไม่พร้อมในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร พื นที่ไม่เหมำะสมในกำรก่อสร้ำง หรือ เป็น
พื นที่มีกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนอื่นแล้ว จะได้หำ
แนวทำงแก้ไข รวมทั ง หำกประชำชนไม่ประสงค์ขอรับ
โครงกำร ก็จะด ำเนินกำรขออนุมัติยกเลิกโครงกำร
ต่อไป โดยจะมีหนังสือรับรองจำกองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นเป็นหลักฐำน  

ในกำรแก้ไขปัญหำพื นที่ขุดเจำะน  ำบำดำลแล้ว
น  ำบำดำลไม่มีศักยภำพ นั น กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล
จะมีกำรส ำรวจธรณีฟิสิกส์ในเบื องต้นก่อนด ำเนินกำรเจำะ 
เพื่อลดควำมเสี่ยงและหำควำมเป็นไปได้ในกำรเจำะบ่อ
น  ำบำดำลตำมแผนงำนต่อไป ทั งนี  ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 กรมทรัพยำกรน  ำบำดำลขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อกำรส ำรวจหำแหล่ง
น  ำบำดำลในพื นที่ศักยภำพต่ ำ เพื่อลดปัญหำกำรเจำะ
น  ำบำดำลแล้วไม่มีศักยภำพ 

 

 

 

 



จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จำกกำรติดตำมครั้งท่ี 2  โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 62 
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  

ด้ำน : จัดกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรน้ ำให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ 

ตัวชี้วัด : แหล่งน้ ำต้นทุนประปำชนบท /โรงเรียนและชุมชนมีระบบสะอำด /จ ำนวนแหล่งน้ ำและน้ ำบำดำลเพิ่มขึ้น 

หน่วยงำน กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล (ทบ.) 
1. ตัวชี้วัดย่อย : ..............................................................    รวมจ ำนวน ....................5............ ข้อ 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน .....4..... ข้อ 

กรุงเทพมหำนคร 
๒๑ พฤศจิกำยน 

๒๕๖๑ 
(ส่วนกลำง) 

- ให้ ทบ. และ ทน. ก ำหนดแนวทำงและ
เร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมข้อค้นพบ   
จำกกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และจุดเน้นกำรตรวจด้ำน
จัดกำรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรน  ำ  
ให้มีใช้อย่ำงเพียงพอและ หำมำตรกำร 
ในกำรเก็บเงินค่ำใช้น  ำที่ เป็นธรรม เพื่อ
น ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ
และซ่อมแซมโครงกำรกรณีเกิดกำรช ำรุด 
 
หมำยเหตุ : จุดเน้นกำรตรวจด้ำนกำร
จัดกำรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรน  ำ  
ให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ  

๑) แนวทำงกำรจัดหำที่ดินและสถำนที่
ในกำรทิ งดินให้เป็นไปตำมระเบียบ 

๒) กำรสรุปแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำงท ำงำนตำม

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

จุดเน้นกำรตรวจด้ำนจัดกำรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกร
น  ำให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ โดยมีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
พื นท่ีซ  ำซ้อน ดังนี   

1) มีกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรน  ำ  
ทุกระดับเพื่อลดปัญหำควำมซ  ำซ้อนระหว่ำงหน่วยงำน 
ได้แก่ 

ระดับภูมิภำค มีกำรบูรณำกำรข้อมูลแผนงำน/
โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำรก่อนขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วน
ภูมิภำค ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหำดไทย เป็นต้น 

ระดับส่วนกลำง ก่อนเสนอแผนงำน/โครงกำร 
เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนน  ำอุปโภคบริโภค และภำค
กำรเกษตร ต้องอยู่ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร

 
เอกสำรหลักฐำน 1 



ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

ข้อปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ใน พรบ. กำรจัดซื อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพื่อเสนอกรมบัญชีกลำง 

๓) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำพื นที่
ซ  ำซ้อน และพื นที่ขุดเจำะน  ำบำดำลแล้ว
น  ำบำดำลไม่มีศักยภำพ 

 

จัดกำรทรัพยำกรน  ำ ซึ่งมีส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ
แห่งชำติ เป็นหน่วยงำนก ำหนดนโยบำยในภำพรวม
แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ และต้องผ่ำนกำร
กลั่นกรองจำกคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง วิเครำะห์
โครงกำร และติดตำมประเมินผล กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน  ำ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำ
แห่งชำติ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรทรัพยำกรน  ำและ 
ลดกำรปฏิบัติงำนท่ีซ  ำซ้อนของ แต่ละหน่วยงำน 

2) เมื่อได้รับกำรอนุมัติโครงกำรฯ แล้ว ส ำนักทรัพยำกร
น  ำบำดำลเขต 1 - 12 จะด ำเนินกำรตรวจสอบพื นที่ 
ในเบื องต้น หำกพื นที่ไม่พร้อมในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร พื นที่ไม่เหมำะสมในกำรก่อสร้ำง หรือ เป็น
พื นที่มีกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนอื่นแล้ว จะได้หำ
แนวทำงแก้ไข รวมทั ง หำกประชำชนไม่ประสงค์ขอรับ
โครงกำร ก็จะด ำเนินกำรขออนุมัติยกเลิกโครงกำร
ต่อไป โดยจะมีหนังสือรับรองจำกองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นเป็นหลักฐำน  

ในกำรแก้ไขปัญหำพื นที่ขุดเจำะน  ำบำดำลแล้ว
น  ำบำดำลไม่มีศักยภำพ นั น กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล
จะมีกำรส ำรวจธรณีฟิสิกส์ในเบื องต้นก่อนด ำเนินกำรเจำะ 
เพื่อลดควำมเสี่ยงและหำควำมเป็นไปได้ในกำรเจำะบ่อ
น  ำบำดำลตำมแผนงำนต่อไป ทั งนี  ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 กรมทรัพยำกรน  ำบำดำลขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อกำรส ำรวจหำแหล่ง
น  ำบำดำลในพื นที่ศักยภำพต่ ำ เพื่อลดปัญหำกำรเจำะ
น  ำบำดำลแล้วไม่มีศักยภำพ 

เขต ๑๕ – ๑๘ 
วันที่ ๙ – ๑๑ 

ม.ค. ๖๒ 

๑. กำรเข้ำพื นที่ด ำเนินกำรของ ทบ. มี
ควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องรอกำรอนุญำต
ให้เข้ำใช้พื นที่ด ำเนินงำนโครงกำรจำก

ให้ ทบ. ส ำรวจและขออนุญำตใช้พื นที่ 
รวมทั งแจ้งรำยละเอียดข้อมูลพื นที่กำร
ด ำเนินโครงกำรให้กับ อบต. ในพื นที่

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
ก ำหนดให้มีกำรรับค ำขอโครงกำรผ่ำนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล 

- 



ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

ณ จ.เชียงรำย 
(ภำคเหนือ) 

หนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๒. มีกำรเปลี่ยนแปลงพื นที่ด ำเนินโครงกำร
เนื่องจำกซ  ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่นและมี
กำรแก้ไขแบบแปลน ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
มีควำมล่ำช้ำตำมไปด้วย 

ทรำบก่อนเสนอขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ 

เขต 1 - 12 ได้ด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดข้อมูลพื นที่
ด ำเนินโครงกำรแก่ท้องถิ่นทรำบ  

ในกำรด ำเนินโครงกำรในพื นที่นั น จะมีกำรส ำรวจ
พื นที่และแจ้งเจ้ำของพื นที่ก่อนเข้ำด ำเนินโครงกำร  

ส ำหรับพื นที่ที่ไม่มีศักยภำพน  ำบำดำล จะให้ท้องถิ่น
ด ำเนินกำรหำพื นที่ใหม่ ซึ่งต้องด ำเนินกำรตำมขั นตอน 
ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินโครงกำรได้ 

เขต ๑ – ๔ 
วันที่ ๒๔ – ๒๕ 

ม.ค. ๖๒ 
ณ จ. สระบรุ ี
(ภำคกลำง) 

กำรด ำ เนิ น ก ำรจั ด ซื อ จั ด จ้ ำ งขอ ง
หน่วยงำนในพื นที่ล่ำช้ำ เนื่องจำกต้อง
รอ (ร่ำง) รำยละเอียดขอบเขตงำน 
(TOR) จำกส่วนกลำง ส่ งผลให้ กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวมของ ทบ. 
ไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 

ให้ ทบ. จัดท ำ TOR โครงกำรล่วงหน้ำ
ข้ำมปีงบประมำณ ให้เป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/ ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม 
๒๕๖๑ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเพื่อเร่งรัด
กำรจัดหำพัสดุตำมพระรำชบัญญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันปัญหำควำม
ล่ำช้ำจำกกำรจัดท ำ TOR ซึ่งมักเกิดขึ น
เป็นประจ ำทุกปี 
 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ให้  ส ำนักทรัพยำกร    

น  ำบำดำลเขต 1 - 12 ด ำเนินกำรจัดท ำ TOR กำรจัดซื อ
จัดจ้ำง “โครงกำรเพิ่มน  ำต้นทุนให้กับระบบประปำ
หมู่บ้ำน” ภำยใต้กรอบกำรอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ของแต่ละเขต เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำร
ด ำเนินโครงกำร และ เพื่อให้เกิดกำรเร่งรัดกำรจัดหำ
พัสดุตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ป้องกันปัญหำควำมล่ำช้ำ
จำกกำรจัดท ำ TOR ได้มีกำรประชุมหำรือรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะ (งำนก่อสร้ำง) โครงกำรพัฒนำ
แหล่งน  ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน  ำดื่มสะอำดให้กับ
โรงเรียนทั่วประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ณ วันท่ี 27 พ.ย. 61 เพื่อซักซ้อมแนวทำงกำรปรับปรุง
งำนให้เหมำะสมและชัดเจนต่อกำรปฏิบัติต่อไป 

 
เอกสำรหลักฐำน 3 

เขต ๓ 
ระหว่างวันท่ี  

๕ – ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒  

ณ จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี 

 ให้ สทบ. เขต ๒ (สุพรรณบุรี) จัดหาป้าย
โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร
ในพื นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนมาติดตั ง
บริเวณบ่อบาดาลโดยระบุที่อยู่ และ
ห ม า ย เล ข โท รศั พ ท์ เพื่ อ เป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทบ. และ 

 ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 2 (สุพรรณบุร)ี ได้จัดหา

ป้ายโครงการฯ มาติดตั งตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

เอกสารหลักฐาน ๔ 



ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

สุพรรณบุรี 
 

เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อกลับเมื่อ
พบการช้ารุดของอุปกรณ์ และในกรณี
ต้องการขอค้าแนะน้า เช่น ติดตั งป้าย
โครงการฯ ณ สามชุกเลมอนฟาร์ม บ้าน
ดอนยาว ม.๓ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก 
จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น 

 
 

 

 



 
 

การจ าแนก /วเิคราะห ์ผลการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ ประจ าป ีพ.ศ.2562 (ครั้งที ่3) 

การตรวจราชการประเภทที ่1 : การตรวจราชการตามนโยบายและยทุธศาสตร์กระทรวง 

ด้าน : จัดการอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรน้ าใหม้ีใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

ตวัชีว้ดั : แหง่น้ าตน้ทนุประปาชนบท/ โรงเรียนและชมุชนมีระบบสะอาด/ จ านวนแหลง่น้ าและน้ าบาดาลเพิม่ขึน้ 

กรมทรพัยากรน้ าบาดาล (ทบ.)  
รวมจ านวน 2 ข้อ ด าเนนิการได ้จ านวน 2 ขอ้ 

 
ตรวจราชการเขต/ว.ด.ป. 

/จงัหวดั 
ปญัหาอปุสรรค สรปุข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ (โดยสรปุ) 

จดุเนน้การตรวจ
ราชการป ี2563 

เขตตรวจราชการที่ 12 
15 พ.ค. 62 

จังหวัดขอนแก่น 
 

   1. พื้นที่พัฒนาน้ าบาดาลมีน้อย 
บางแห่งเป็นน้ าเค็ม/น้ ากร่อยท าให้
คุณภาพน้ าบาดาลไม่ได้มาตรฐาน จึง
ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ด าเนินการ หรือ
ยกเลิกโครงการ ส่งผลให้การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 

   1 . ให้ สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) 
จัดท าแผนการก ากับ สนับสนุน และ
ติดตามการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้  
น้ าบาดาลที่ได้รับงบประมาณอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้กลุ่ม
ผู้ใช้น้ าบาดาลสามารถบริหารจัดการ
รายได้จนสามารถน ามาใช้ในการดูแล
รักษา และซ่อมแซมระบบได้ในอนาคต 

 ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
     ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๔ (ขอนแก่น) 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี การมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ให้แก่ผู้ เข้ าร่วมโครงการ 
เพื่อให้สามารถดูแลรักษาและใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ             . 
  
 
 

แผนปฏบิัติงาน 
กิจกรรมการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การมีส่วน
ร่วม และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

ให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

 
เขตตรวจราชการที ่10  

27 ม.ีค. 62 
จงัหวดัอดุรธาน ี

 

   2.  ก า ร ส่ ง แ ผ น ง า น ก า ร จ้ า ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานน้ าบาดาล
จากส่วนกลาง ทบ. ล่าช้า ท าให้ 
ทสจ.อุดรธานี ไม่สามารถจัดจ้าง
บุคลากรปฏิบัติงานได้ในเดือนตุลาคม
เนื่องจากในเดือนตุลาคมต้องใช้
เจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดการจ่ายหนี้
ประจ าปี 

   2. ให้ ทบ. จัดท าแผนการจ้าง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานน้ าบาดาล
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้มีการจ้าง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานน้ าบาดาลได้
อย่างต่อเนื่อง 

 ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ให้ ด า เนิ นการขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดก่อนเร่ิมด าเนินการจ้างลูกจ้าง  ปัจจุบันกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล  อยู่ ร ะหว่ า งการจั ดท า
รายละเอียดกรอบโครงสร้างอัตราก าลังลูกจ้าง เพื่อ

ติดตามผลการ
พิจารณาจาก

กรมบัญชีกลางอย่าง
ต่อเนื่อง 

เอกสารแนบ 2 (ทบ.) 
(ประเภท 1) 

 



ตรวจราชการเขต/ว.ด.ป. 
/จงัหวดั 

ปญัหาอปุสรรค สรปุข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 
การจ าแนก /วิเคราะห์ 

ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ (โดยสรปุ) 
จดุเนน้การตรวจ
ราชการป ี2563 

 ขอท าความตกลงกับกระทรวง  การคลังตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนดก่อนเริ่มด าเนินการ
จ้างลูกจ้าง และหากได้รับการตอบกลับกรอบ
โครงสร้างอัตราก าลังลูกจ้างจากกรมบัญชีกลางแล้ว
จะแจ้งรายละเอียด แผนการปฏิบัติ งานและ
แผนการใช้จ่ายเงินโครงการดังกล่าว ให้ ทสจ. ทั้ง 
76 จังหวัด และส านักงานทรัพยากร น้ าบาดาลเขต 
ทราบเพื่อด าเนินโครงการและจ้างลูกจ้างต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



  การจ าแนก /วเิคราะห ์ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ ประจ าป ีพ.ศ.2562 (ครัง้ที ่3) 

การตรวจราชการประเภทที ่3 : การตรวจราชการตามภารกจิ 

ด้าน : จัดการอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรน้ าใหม้ีใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

ตวัชีว้ดั : แหง่น้ าตน้ทนุประปาชนบท/ โรงเรียนและชมุชนมีระบบสะอาด/ จ านวนแหลง่น้ าและน้ าบาดาลเพิม่ขึน้ 

กรมทรพัยากรน้ าบาดาล (สว่นกลาง)  
รวม จ านวน 4 ข้อ ด าเนนิการได ้จ านวน 3 ข้อ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ จ านวน 1 ข้อ 

ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป. /

จงัหวดั 
ปญัหาอปุสรรค สรปุข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ (โดยสรปุ) 

จดุเนน้การ
ตรวจราชการ

ป ี2563 
18 เม.ย 62 

จังหวัด
ชัยนาท 

   1. โครงการพัฒนาระบบ
ก ร ะ จ า ย  น้ า บ า ด า ล เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร  รู ป แ บ บ ที่  3 
(พลังงานแสงอาทิตย์ )  เป็น
โครงการที่ดีและมีประโยชน์
โดยตรงต่อเกษตรกรในพื้นที่ 
ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ที่น ามาใช้จะ
มีราคาและคุณภาพที่ต่างกัน 
และมีอายุการใช้งานประมาณ 
5  ปี  ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ต รี ย มกา ร
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

   1. ให้ ทบ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร รูปแบบที่ 3 
(พลังงานแสงอาทิตย์) เพิ่มขึ้นในปีต่อไป เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก
เป็นโครงการฯ ที่ดีและคุ้มค่า  และวางแผนการให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ (รายละเอยีด) 
     ได้มีการจัดท าแผน ปฏิบัติงาน กิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้น้ า 
เพื่อให้สามารถดูแลรักษาใช้งานระบบ และ
บริ หารจั ดกา รทรัพยากรน้ า   ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ     
          

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน/
โครงการของ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล อยู่
ระหว่างการ-พิจารณาการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

พิจารณาการ
ขอรับการ
จัดสรร

งบประมาณ
ปีงบประมาณ

ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  

7-9 พ.ค. ๖๒ 
จังหวัด

นครราชสีมา 
ลพบุรี และ

สระบุรี 

   ๑ .  ขาดแคลนแหล่ งน้ า
ส าหรับสัตว์ป่าในช่วงฤดูแล้ง 
ท าให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะ เก้ง 
ออกมานอกพ้ืนที่ป่าท าให้มี
ความเสี่ยงต่อการถูกล่า 

   2. ทบ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เขตอุทยาน
แห่งชาติที่ขาดแคลนน้ า เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ป่าในฤดูแล้ง   
 

ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
    การด าเนินโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่ง
น้ าบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินงาน
เช่น ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  ซึ่งด าเนิน
โครงการโดย ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๘ 
(ราชบุรี) เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่มีการด าเนินโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี 
      

พิจารณา
ด าเนิน

โครงการใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 
ลพบุรี และ

สระบุรี      
 

เอกสารแนบ 2 (ทบ.) 
(ประเภท 3) 

 



ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป. /

จงัหวดั 
ปญัหาอปุสรรค สรปุข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ (โดยสรปุ) 

จดุเนน้การ
ตรวจราชการ

ป ี2563 
1–3 พ.ค. 62 
จังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และ

ชลบุร ี

   1. เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โดยมีข้าราชการประจ าส่วน
ทรัพยากรน้ า จ านวน 1 คน 
และลูกจ้างโครงการ จ านวน 
3 คน ต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ 
จ านวน 10 อ าเภอ ท าให้
การเฝ้าระวังหรือการควบคุม 
ก ากับ ดูแล ไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
   2. เจ้าหน้าที่ของ ทสจ. ไม่
มี อ า น า จ ใ น ก า ร จั บ กุ ม
ผู้กระท าผิด ซึ่งเป็นอ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้
เมื่อพบผู้กระท าผิด ทสจ.
จะต้องแจ้ ง เรื่ องร้องทุกข์
กล่าวโทษ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้ามาด าเนินการ ท า
ให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานและบางครั้งไม่
ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

   3. ทบ. พิจารณาอ านาจหน้าที่ของพนักงานน้ าบาดาล
ประจ าท้องที่ เกี่ยวกับการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
โดยลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ทันต่อสถานกาณ์ที่เกิดขึ้น  
 
 
 

ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
    ได้มอบอ านาจ การปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพยากร น้ าบาดาลดังกล่าวให้แก่  ผอ.
ทสจ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในเขตน้ าบาดาล
จังหวัดนั้น  ดังนั้น ผอ.ทสจ. จึงเป็นพนักงานน้ า
บาดาลประจ าท้องที่จึงเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 

- 

   4. ทบ. วางแผนมาตรการการใช้น้ าบาดาลในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้น้ าในอนาคตและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบาดาล
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี 

ด าเนนิการได ้ 
 

     ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีการ
ด าเนินการเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าใน
อนาคต ดังนี้ 
     ๑) มีการด าเนินงานเพื่อการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ า ตามแผนงาน/โครงการพัฒนา
แหล่งน้ าน้ าบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินโครงการตามแผนที่
ก าหนด 
๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เสนอ
โครงการประเมินศักยภาพน้ าบาดาลในพื้นที่
พัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะด าเนินโครงการในพื้นที่รองรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุปกรณ์
ดิจิตอลในพื้นที่บางส่วนของอ าเภอนิคมพัฒนา
และอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 

- 



ตรวจราชการ
เขต/ว.ด.ป. /

จงัหวดั 
ปญัหาอปุสรรค สรปุข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 
ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ (โดยสรปุ) 

จดุเนน้การ
ตรวจราชการ

ป ี2563 
     ๓) มีการติดตามเฝ้าระวังระดับน้ าและคุณภาพ 
น้ าบาดาลทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ติดตามเฝ้า
ระวังน้ าบาดาลที่อาจได้รับการปนเปื้อนสารพิษ
พิเศษ  
     ๔) มีมาตรการการใช้น้ าบาดาลในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่ทั่วประเทศ 



 
 
 

การจ าแนก /วเิคราะห ์ผลการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ ประจ าป ีพ.ศ.2562 (ครั้งที ่3) 
การตรวจราชการประเภทที ่5 : การตรวจราชการตามเหตกุารณ ์สถานการณ ์และการมอบหมายของผู้บงัคบับญัชา  

ประเด็น : การใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัแลง้ 

กรมทรพัยากรน้ าบาดาล (ทบ.)  

รวมจ านวน 5 ข้อ ด าเนนิการได ้จ านวน 5 ขอ้ 

หนว่ยงาน
ด าเนนิการ 

ตามขอ้เสนอแนะ 

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จงัหวดั 

ปญัหาอปุสรรค สรปุข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 
การจ าแนก /วิเคราะห์ 

ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ (โดยสรปุ) 
จดุเนน้การตรวจ

ราชการ 
ป ี2563 

สทบ.เขต 10 
(อุดรธานี) 

เขต 10   
27 มี.ค. 62 

จังหวัดอุดรธานี 

-    1. ให้ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน  
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
พร้ อมทั้ ง ร า ย ง าน ให้ หน่ ว ย ง าน      
ต้นสังกัด และ ผต.ทส. ทราบ 

ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
    สทบ. เขต  ๑๐ (อุ ดรธานี )  ได้ด า เนิ นการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมทั้งรายงานให้หน่วยงานต้น
สังกัดและ ผต. ทส. ทราบเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ
ทางแอพพลิเคชั่น ไลน์  

 

- 

   2. ให้ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)
ก่อนจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้
หารือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในสังกัด 
ทส. โดยเฉพาะ ปม. และ อส. เพื่อขอ
อนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
     ในการจัดท าโครงการของ ส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต ๑๐ (อุดรธานี) นั้น พื้นที่ด าเนินการต้อง
มีเอกสารสิทธิ์อย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ป่าไม้
และอุทยานอยู่แล้ว จึงไม่มีสถานที่หรือค าขอใน
พื้นที่ใดต้องมีการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 

 - 

   3.  สทบ . เขต  10  ( อุ ด รธ านี )  
ควรท าประชาคมชุมชนที่ขอใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรให้ชัดเจนว่าจะปลูกพืช
ชนิดใด และท า MOU ร่วมกันก่อน
ด าเนินโครงการ 

ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
     ในการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
เพื่อการเกษตรของ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 
๑๐ (อุดรธานี) มีการประชุมชี้แจงโครงการแนะน า
การใช้น้ าและพืชที่ควรปลูกซึ่งเป็นพืชลักษณะใช้น้ า
น้อย มูลค่าสูง และจะท า MOU ร่วมกันก่อน
ด าเนินโครงการในปีต่อไป 

- 

เอกสารแนบ 2 (ทบ.) 
(ประเภท 5)  

 



หนว่ยงาน
ด าเนนิการ 

ตามขอ้เสนอแนะ 

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จงัหวดั 

ปญัหาอปุสรรค สรปุข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 
การจ าแนก /วิเคราะห์ 

ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ (โดยสรปุ) 
จดุเนน้การตรวจ

ราชการ 
ป ี2563 

   4. ให้ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) 
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง ให้ปลูกไม้มีค่าแทรกในพื้นที่
เกษตรกรรมตามนโยบายรัฐบาล 

ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
    ในการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรของ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑๐ 
(อุดรธานี) มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ปลูกไม้มีค่าแทรกในพ้ืนที่เกษตรกรตามนโยบาย
รัฐบาล 

- 

   5.ให้ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) 
พิจารณาตั้งงบประมาณสนับสนุน
กลุ่ ม เ ก ษ ตร ที่ ข อ ก า ร ส นั บ ส นุ น       
น้ าบาดาลเพื่อการเกษตรให้มากขึ้น 
เ นื่ อ ง จ า ก มี ก ลุ่ ม เ ก ษ ต รข อก า ร
สนับสนุนจ านวนมากและเป็นพื้นที่  
ที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ก าหนดให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ง ซึ่งอาจ
ย้ายการตั้งงบประมาณจากภาคใต้ ที่
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไม่ได้
ก าหนดให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ง 

ด าเนนิการได ้(รายละเอยีด) 
    ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑๐ (อุดรธานี) 
จะพิจารณาของบประมาณโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร สนับสนุนกลุ่มเกษตรที่
ขอการสนับสนุนน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรให้
มากขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป นอกจากบางพื้นที่
มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพน้ าบาดาลจึงไม่สามารถ
บรรจุเข้าแผนได้ 
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