
 
การติดตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บัญชีขอเสนอแนะ ครั้งท่ี 3  
กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)  

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

ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เอกสาร

หลักฐาน

ประกอบ 

ขอเสนอแนะจากการติดตามครั้งท่ี 2 (ท่ียังดำเนินการไมแลวเสร็จ)  

 ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรกระทรวง 

ดาน : จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ำใหมีใชอยางเพียงพอ 
ตัวช้ีวัด : แหลงน้ำไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ

ประจำป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2563

วันท่ี 16 – 

17 ก.ย. 63 

ณ จ.นครปฐม 

 

1) การดำเนินงานอนุรักษ ฟนฟู และ

พัฒนาแหลงน้ำ ภายใต พ.ร.บ.การ

กระจายอำนาจใหแก อปท. 

1) ใหติดตามผลความคืบหนาการพิจารณา 

(ร  าง )  แผนปฏ ิบ ัต ิการกำหนดข ั ้ นตอน 

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นฉบับที่ 3 ซึ่งกำหนดใหจัดหาและ

ดูแลรักษาแหลงน้ำที ่มีปริมาตรเก็บกักน้ำ  

ตั้งแต 1 ลานลูกบาศกเมตรขึ้นไป และระบบ 

สงน้ำที ่มีพื ้นท่ีใชประโยชนตั ้งแต 500ไร 

ขึ้นไปเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

สรุปสาระสำคัญจากการติดตามครั้งท่ี 2 

    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ ่น อยู ระหวางเสนอ (ร าง) 

แผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 – 25 และ(ราง) แผนปฏิบัติการ

กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 – 25 กำหนดใหสวน

ราชการ จัดหาและดูแลรักษาแหลงน้ำที ่ประชาชนใช

ประโยชน โดยแหลงน้ำขนาดใหญที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำ

ตั้งแต ๑ ลานลูกบาศกเมตรข้ึนไป และระบบสงน้ำท่ีมีพ้ืนท่ี

และประโยชนตั้งแต 500 ไรข้ึนไป 
 

สรุปความคืบหนาการดำเนินงาน ณ ปจจุบัน 

     ขณะน ี ้ ร  า งแผนด ั งกล  าวอย ู  ระหว  า ง เสนอ ให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 

 

- 

ดำเนินการได  อยูระหวางดำเนินการไมสามารถดำเนินการ 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 (ทน.) 
 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เอกสาร

หลักฐาน

ประกอบ 

 ๒) การดำเนินงานอนุรักษ ฟนฟู และ

พัฒนาแหลงน้ำ ภายใต พ.ร.บ.การ

กระจายอำนาจใหแก อปท. 

2) ควรเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพการเก ็บก ักน้ ำ 

ในล ักษณะอ างพวง เพ ื ่อเช ื ่อมโยงระบบ 

การกระจายน้ำใหท่ัวถึงและเพียงพอตอการใช

ประโยชนของประชาชน 

 

 

สรุปสาระสำคัญจากกการติดตามครั้งท่ี 2 

ปงบประมาณ 64 ทน. ดำเนินการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีแกมลิง 

พร  อมระบบอ  างพ  วงหนองกก อ . แ ก  ง ส น า ม น า ง  

จ. นครราชสีมา งบประมาณประมาณ 50 ลานบาท 

ปจจุบันอยูระหวางพิจารณาผลการรองเรียนของผูรับจาง 

และอนุรักษฟ นฟูลำสะแทดพรอมระบบกระจายน้ำและ

ระบบอางพวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย งบประมาณ 

49 ลานบาท ปจจุบันดำเนินการจัดซ้ือจัดจางใหมเม่ือวันท่ี 

19 เม.ย. 2564  
 

สรุปความคืบหนาการดำเนินงาน ณ ปจจุบัน 

     ๑. ปรับปรุงฟ นฟูพื ้นที ่แกมลิงพรอมระบบอางพวง

หนองกก อ.แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา งบประมาณ ๕๐ 

ลานบาท เนื่องจากมีผูอุทธรณผลการจัดซื้อจัดจาง  เม่ือ

วันที ่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ปจจุบันอยู ระหวางรอผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 

จากกรมบัญชีกลาง 

         ๒. อนุรักษฟนฟูลำสะแทดพรอมระบบกระจายน้ำและ

ระบบอางพวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย งบประมาณ 

49 ลานบาท ปจจุบันไดผูรับจางเรียบรอยแลว คือ กิจการ

รวมคาสินทรัพยมั ่นคง (๒๐๒๐) งบประมาณตามสัญญา 

๔๘.๗๒๕๐ ลานบาท เริ ่มสัญญาวันที ่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 

สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ผลงานรอยละ ๒.๐๙  

ผลการเบิกจาย ๗.๓๐๘๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการได  อยูระหวางดำเนินการไมสามารถดำเนินการ 

 

 

 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เอกสาร

หลักฐาน

ประกอบ 

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ

ประจำป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2563

วันท่ี 16 – 

17 ก.ย.

2563 ณ จ.

นครปฐม 

 

๓) การจัดทำแผนเพื ่อเตรียมความ

พรอมรองรับการบริหารจัดการดินท้ิง 

จากการดำเนินโครงการอนุรักษ ฟนฟู 

และพัฒนาแหลงน้ำ 

3) จัดทำคูมือแนวทางการจำหนวยวัสดุจากการ

ขุดลอกแหลงน้ำสาธารณะโดยไดแจงเวียน

หนวยงานภายในได ร ับทราบและถือเปน

แนวทางปฏิบัต ิ เห ็นควรใหม ีการผลักดัน

แนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

เชนการนำรองแนวทางการดำเนินการตาม

คูมือในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 

 

 

สรุปสาระสำคัญจากกการติดตามครั้งท่ี 2 

ไดนำคูมือแนวทางการบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุที่ไดจาก

การขุดลอกแหลงน้ำของ ทน. มาเปนแนวทางปฏิบัตินำรอง 

กรณีซื ้อของมูลดิน ในโครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพ่ิม

ประสิทธิภาพอางเก็บน้ำกุดเชื่อคำ จ.นครพนม และ โครงการ

ศึกษาสำรวจออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ำกุดนาแซง 

จ.ขอนแกน เพื ่อเตรียมความพรอมในการเสนอขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณดำเนินการตอไป ปจจุบันทั ้งสอง

โครงการอยูระหวางการดำเนินงานศึกษาศักยภาพเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของอางเก็บน้ำ และการสำรวจออกแบบ  
 

สรุปความคืบหนาการดำเนินงาน ณ ปจจุบัน 

        ทั ้งสองโครงการอยู ระหวางการดำเนินการศึกษา

ศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอางเก็บน้ำ และการ

สำรวจออกแบบ 

 

 

- 

รวม 3 ขอ   

ขอเสนอแนะจากการติดตามครั้งท่ี 3 

ประเภท 3 : การตรวจราชการหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ตรวจ
เอกสารรายงา

นผลการ
ดำเนินงานขอ
หนวยงานรับ

ตรวจ 

1) การเบิกจายงบประมาณภาพรวม 
สวนใหญยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
กำหนด เนื่องจากเกิดการแพรระบาด
ของโรคโคว ิด–19 ส งผลทำให ไม

สามารถเขาพื้นที่เพื่อดำเนินการตาม
แผนท่ีกำหนด 

1) ควรปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงาน 
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 

 

สรปุสาระสำคัญ 

     ทน. มีโครงการตามเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงานในการ

ตรวจราชการ ไดแก โครงการอนุรักษฟนฟูพัฒนาแหลงและ

บริหารจัดการน้ำ เปาหมายจำนวน ๗๐ แหง งบประมาณตาม 

 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการได  อยูระหวางดำเนินการไมสามารถดำเนินการ 

 

 

 

 ดำเนินการได  อยูระหวางดำเนินการ ไมสามารถดำเนินการ 

 

 

 

   

 

 

 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เอกสาร

หลักฐาน

ประกอบ 

พ.ร.บ. ๑,๗๘๐,๖๐๐๔ ลานบาท โดยมีการลงนามในสัญญาแลว 

จำนวน ๕๙ แหง คงเหลือ ๑ แหง และหนวยงานอื่นเบิกแทนกัน 

จำนวน ๑๐ แหง ปจจุบันมีผลการดำเนินงานแลวเสร็จ 

๑๐๐% จำนวน ๒๖ แหง ผลการเบิกจายรวม ๖๒๒.๖๑๑๒ 

ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๔.๙๗ (เทียบกับ พ.ร.บ.)         โดย

ผ ู บร ิหาร ทน. ม ีการประช ุมต ิดตามเร งร ัดการใช จ  าย

งบประมาณเปนประจำทุกเดือน ผานคณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการใชจายงบประมาณของ ทน. เพื่อติดตามเรงรัดการ

เบิกจายเรงรัดการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งหารือแกไข

ป ญหาโครงการท ี ่ต ิดป ญหาอ ุปสรรค เพ ื ่อให สามารถ

ดำเนินการไดและเบิกจายไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 
 

 
 

 

ตรวจ
เอกสารรายงา

นผลการ
ดำเนินงานขอ
หนวยงานรับ

ตรวจ 

  ๒) ขาดเครื ่องมือ อุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที ่พัก และบาง
ล ักษณะงานหร ือตำแหน งงาน ไม
สามารถทำงาน ณ สถานที่พักได เชน 
งานสำรวจ ตรวจสอบ และเก็บขอมูล
เชิงพื ้นท่ี งานวิเคราะหตัวอยางใน
หองปฏิบัติการ งานธุรการ เปนตน 

๒) จ ัดทำคู ม ือ/แนวทาง การมาปฏิบ ัต ิงาน  
ณ สถานที ่ทำงาน สำหร ับล ักษณะงานหรือ
ตำแหนงท่ีมีความจำเปนเขามาทำงาน ณ สถานท่ี
ทำงาน โดยใหสอดคลองกับประกาศของ ทส. 
และระเบียบท่ีเกี่ยวของ รวมถึงจัดหาอุปกรณ
ด านเคร ื ่องม ือ อ ุปกรณ/เทคโนโลย ี  เชน 
Tablet, Notebook เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 
ใชในการสงขอมูลการปฏิบัติงาน ในชวงการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก (Work from Home) 

 

 

สรุปสาระสำคัญ 

      ทน.ไดมีประกาศแนวทางการใหขาราชการและเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับผู ท ี ่ม ีความ

จำเปนเขามาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีตั้งหนวยงาน ใหจัดทำคำขอ

อนุญาตตามแบบฟอรมคำขออนุญาตฯ รวมทั้งจัดใหมีระบบ 

Zoom ของแต ละสำน ัก/กล ุ มงาน และจ ัดสรรเคร ื ่ อง

คอมพิวเตอรพกพา (Tablet) พรอมอุปกรณสำรองไฟ (Power 

Bank) เพื ่อใหบุคลากรใชในการปฏิบัติงาน ณ สถานที ่ตั้ง

หนวยงาน และสถานท่ีพัก (Work from Home) 

 
 
 
 

 
 
 

รวม 2 ขอ   

รวมท้ังหมด 5 ขอ    

 

 ดำเนินการได  อยูระหวางดำเนินการ ไมสามารถดำเนินการ 

 

 

 


