
 
                        ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

บัญชีข้อเสนอแนะ (คงเหลือจากการติดตามครั้งท่ี 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมทรัพยากรน้ า (ทน.)  

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

ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1. ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง 

                   ด้าน : จัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าให้มีใช้อย่างเพียงพอ 
                           ตัวชี้วัด : แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
วันที่ 16 – 17 
ก.ย. 2563 ณ 
จ.นครปฐม 

 

1. การด าเนินงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาแหล่งน  า ภายใต้ พ.ร.บ.การ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

1. ให้ติดตามผลความคืบหน้าการพิจารณา 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ซึ่งก าหนดให้จัดหาและดูแล
รักษาแหล่งน  าที่มีปริมาตรเก็บกักน  า ตั งแต่  
1 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ นไป และระบบส่งน  าที่
มี พื นที่ ใช้ประโยชน์ตั งแต่  500 ไร่ขึ นไป 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ
คว ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร เ ก็ บ กั กน  า 
ในลักษณะอ่างพวง เพ่ือเชื่อมโยงระบบการ
กระจายน  าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ของประชาชน 

 

สรุปสาระส าคัญ 

.........(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25... คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

- 

  2. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าใน
ลักษณะอ่างพวง เพ่ือเชื่ อมโยงระบบการ
กระจายน  าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ของประชาชน 

 

สรุปสาระส าคัญ 

............ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน  าด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูพื นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพ่วงหนองกก หนอง
ใน หมู่ที่ 4 ต.โนนส าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 

- 

เอกสารแนบ 2 (ทน.) 
 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการ 

 

 

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการ 

 

 

 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

งบประมาณประมาณ 50 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื อจัดจ้าง และอนุรักษ์ฟื้นฟูล าสะแทดพร้อมระบบกระจายน  า
และระบบอ่างพวง ต.กู่ส่วนแตง หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 
จ.บุรีรัมย์ งบประมาณ 49 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื อจ้าง............................................................................................. 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
วันที่ 16 – 17 
ก.ย. 2563 ณ 
จ.นครปฐม 

 

2. การจัดท าแผนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการบริหารจัดการดินทิ ง 
จากการด าเนินโครงการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน  า 

3. จัดท าคู่มือแนวทางการจ าหน่วยวัสดุจากการ
ขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะโดยได้แจ้งเวียน
หน่วยงานภายในได้รับทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ เห็นควรให้มีการผลักดัน
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เช่นการน าร่องแนวทางการด าเนินการตาม
คู่มือในส านักงานทรัพยากรน  าภาค 

 

สรุปสาระส าคัญ 

...........ได้น าคู่มือแนวทางการบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุที่ได้
จากการขุดลอกแหล่งน  าของกรมทรัพยากรน  า มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติน าร่อง กรณีซื อของมูลดิน ในโครงการศึกษาส ารวจ
ออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  ากุดเชื่อค า จ.นครพนม 
และ โครงการศึกษาส ารวจออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  า
กุดนาแซง จ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการต่อไป 

- 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
วันที่ 16 – 17 
ก.ย. 2563 ณ 
จ.นครปฐม 

 

3. การพิจารณาความเหมาะสม
รูปแบบและวิธีการเติมน  าใต้ดิน  

4. ควรจัดท าค าสั่ง/ระเบียบ/แนวทางการ
ควบคุม หรือพิจารณาอนุญาตการเติมน  าใต้
ดินที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงของแหล่ง
น  า และรักษาสมดุลของทรัพยากรน  าในพื นที่
ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั งด าเนินงานร่วมกับ 
ทบ. เพ่ือผันน  าส่วนเกินจากการเก็บกักและการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าธรรมชาติมาเก็บกัก
หรือเติมในชั นดินตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื นที่ 

  

 

 

 

สรุปสาระส าคัญ 

.........ได้มีค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ 39/2564 เรื่องแต่งตั งคณะท างานพันธ
กิจร่วม (Joint Mission : JM) ด้านบริหารจัดการน  า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่
และอ านาจ ดังนี  1. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนด

- 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการ 

 

 

 

 ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการ 

 

 

 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

หลักเกณฑ์ แนวทางรูปแบบการด าเนินการบูรณาการ
บริหารจัดการน  าผิวดินและน  าบาดาล และก าหนดพื นที่
ต้นแบบ 2. เสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ การ
พัฒนาและการอนุรักษ์ โดยใช้หลักการบูรณาการบริหาร
จัดการน  าผิวดินและน  าบาดาล ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ให้
ค าปรึกษา ประสาน ก ากับดูแล ประเมินผลการบูรณาการ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 4. แต่งตั งคณะท างานย่อย เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานการบูรณาการบริหารจัดการน  า
ผิวดินและน  าบาดาล ตามความจ าเป็น 5. ปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
วันที่ 16 – 17 
ก.ย. 2563 ณ 
จ.นครปฐม 

 5 ด าเนินงานร่วมกับ ทบ. เพ่ือผันน  าส่วนเกิน
จากการเก็บกักและการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น  าธรรมชาติมาเก็บกักหรือเติมในชั นดินตาม
ความเหมาะสมกับสภาพพื นที่ 

 

  

  

 

- 

รวม 5  ข้อ   

3. ด้านการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี

4. การบูรณาการของหน่วยงานที่ มี
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่

6. ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการ 
Green Office เป็นนโยบายส าคัญ โดยให้ทุก
หน่วยงานในสังกัด ทส. ต้องปฏิบัติเพ่ือเป็น

 

สรุปสาระส าคัญ 

-  ด าเนินการได้   อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการ 

 

 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
วันที่ 16 – 17 
ก.ย. 2563 ณ 
จ.นครปฐม 

 

มีภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

หน่ ว ย ง านต้ น แบบ ในกา ร จั ด ก า ร ขย ะ 
ทรัพยากร พลังงาน และน  า ได้อย่างถูกต้อง 
เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันทั ง
ภายในหน่วยงานและภายในกระทรวง 

..........ทน.ได้มีการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของ 
ทส. โดยได้รายงานผ่าน e-report ของ คพ. ด้านพลังงานได้
ด าเนินการตามเกณฑ์ของกระทรวงพลังงาน โดยรายงานผ่าน e-
report ของกระทรวงพลังงาน  และน  าได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้
น  าอย่างประหยัด โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
เว็บไซด์กรมทรัพยากรน  า เฟสบุค ไลน์ สื่อทางวิทยุ แผ่นพับ 
โปสเตอร์
............................................................................................................... 

รวม 1 ข้อ   

รวมทั้งหมด 6 ข้อ    

 

  


