เอกสารแนบ 2 (ทน.)
ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
บัญชีข้อเสนอแนะ (ปีปัจจุบัน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรน้า (ทน.) รวมจานวน 6 ข้อ (ประเภท 1 = 3 ข้อ/ ประเภท 4 = 3 ข้อ)
****************************************************************************

ตรวจ
ราชการเขต
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ

ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง
ด้านการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้า
1. เป้าหมาย จัดหาแหล่งน้าต้นทุนผิวดินและแหล่งน้าบาดาล
2. เป้าหมาย จานวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้าได้รับประโยชน์
3. ปริมาณน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
4. จานวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลันได้รับการเตือนภัย
ประชุม
1) การดาเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 1) ให้ ทน . สารวจพื้นที่และวางแผน
ส่วนกลาง พัฒนาแหล่งน้าของ
ทน . การจัดการมูลดินทิ้งจากโครงการอนุรักษ์
9 ม.ค. 63 ทั้ง 53 แห่ง เป็นโครงการพัฒนา
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้าให้สอดคล้องกับสภาพ
แหล่งน้าขนาดใหญ่ที่มีความจุ
พื้นที่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้สานักงาน
มากกว่า 2 ล้าน ลบ .ม./ปี ซึ่งจะมี ทรัพยากรน้าภาคหารือกับจังหวัดเพื่อหา
มูลดินทิ้งปริมาณมากประกอบ
แนวทางการจาหน่ายมูล ดินและการออก
กับการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ระเบียบการกองเก็บมูลดินในที่ดินเอกชน
แนวทางการบริหารจัดการมูลดินและ โดยพิจารณาดาเนินการนาร่องในพื้นที่จังหวัด
ทรัพยากรที่ได้จากการขุดลอก
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุน
แหล่งน้า / พื้นที่ชุ่มน้า ยังไม่มี
และขยายผลไปในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
ความชัดเจน อาจทาให้เกิ ดการ
ดาเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

 ดาเนินการได้  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ไม่สามารถดาเนินการ

คู่มือแนวทาง
สรุปสาระสาคัญ
อทน. ได้เห็นชอบให้หน่วยงานนาคู่แนวทางบริหารจัดการ บริหารจัดการมูล
มูลดินหรือวัสดุที่ ได้จากการขุดลอกแหล่งน้าของกรมทรัพยากร ดินฯ
น้า ไปใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนให้
หน่วยงานดาเนินการ

ตรวจ
ราชการเขต
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด
เขต 15 – 18
วันที่ 3 – 4
มี.ค. 63
ณ จ.ลาปาง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

อปท . ยังไม่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจัดการ
และการ ก่อสร้างโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้า ตาม
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ที่มีขนาด
ความจุไม่เกิน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

2) ให้ ทน . ศึกษาความเหมาะสมของ
ศักยภาพและความพร้อมของ อปท
.
โดยเฉพาะ อบต . และ ทต . ในกา รดาเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าผิวดินนอกเขต
ชลประทาน ถึงขนาดความจุที่เหมาะสม และ
ผลักดันให้มีการถ่ายโอนภารกิจตาม พ .ร.บ.
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.
2542 ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของ อปท.

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ

 ดาเนินการได้  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ไม่สามารถดาเนินการ

สรุปสาระสาคัญ

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ได้แจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติการเสนอ
ของบประมาณโครงการแหล่งน้าขนาดเล็กที่ต่ากว่า 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรของส่วนราชการที่เข้าข่ายการถ่ายโอนภารกิจ
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านแหล่งน้า ดังนี้ การเสนอของบประมาณโครงการแหล่งน้า
ขนาดเล็กที่ต่ากว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ของส่วนราชการที่เข้า
ข่ายการถ่ายโอนภารกิจอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านแหล่งน้า โดยให้ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 และมติ ก.ก.ถ.เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
สทนช. ขอให้หน่วยงานพิจารณาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในทุกกรณีที่เสนอแผนงาน /โครงการ เพื่อบรรจุในแผนแม่บ ท
แผนหลัก แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นใดด้านน้าทุกระดับ
สาหรับหน่วยงานที่ศึกษาความเหมาะสมและจัดทารูปแบบ
รายการแล้ว สามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจัดส่งรูปแบบรายการเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของ อปท.ได้ (หนังสือ สทนช. ด่วนทีส่ ุด
ที่ นร 1404/ว 1934 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563)
ขณะนี้ อทน.ได้ตั้งทีมงานเพื่อประสานงานและผลักดัน
ในเรื่องนี้ต่อไป
ส่วนการถ่ายโอนแหล่งน้าของ ทน . จานวนทั้งสิ้น 894
แหล่งน้า ประกอบด้วย ขนาดกลาง401 แหล่งน้า ขนาดกลาง-

หนังสือ สทนช.ฯ

ตรวจ
ราชการเขต
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ

เล็ก (แหล่งน้าพิเศษ ไม่ถ่ายโอน) 493 แหล่งน้า ส่วนแหล่งน้า
ขนาดเล็ก 1,846 โครงการ ถ่ายโอนแล้ว1,266 โครงการ อยู่
ระหว่างการถ่ายโอน 67 โครงการ ต้องซ่อมแซมก่อนถ่ายโอน
288 โครงการ ต้องซ่อมแซมก่อนถ่ายโอน 288 โครงการ อยู่
ระหว่างตรวจสอบสภาพ 172 โครงการ หมดสภาพและจา
หน่วย 53 โครงการ
เขต 1 และ
3 - 14
ภาคกลาง/
ตะวันออก
ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ และ
ภาคใต้/
ใต้ชายแดน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563 ให้กับหน่วยรับ
ตรวจมีความล่าช้า

3) ให้ ทน. และ ทบ. เร่งรัดการดาเนินงาน  ดาเนินการได้  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ไม่สามารถดาเนินการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณให้แ ล้วเสร็จตาม สรุปสาระสาคัญ
เป้าหมายที่กาหนด
ทน. ได้จัดทาแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและรายจ่าย
อื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 มีการ
ติดตามรายงานผลทุกวันพุธของสัปดาห์ ผู้บริหารของกรมฯ กากับดู
และเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเผยแพร่การ
ดาเนินงานลงบนเว็บไซต์
ขณะนี้มีการลงนามสัญญาไปแล้ว35 แห่ง ส่วนที่เหลือจะ
ลงนามสัญญาภายในกลางเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งได้รับ
ความร่วมมือจากผู้รับจ้างเบิกจ่าลย่วงหน้า 15%

htt://division.
dwr.go.th/
bwrpp1/

ตรวจ
ราชการเขต
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ

การตรวจราชการประเภทที่ 4 : การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
วันที่ 25 ธ.ค. ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2562
เขต 13
ณ จังหวัด
ชัยภูมิ

เขต 8

๔) ทน . ควรสารวจจัดหาแหล่งน้าใหม่
เพิ่มเติม รวมทั้งประสานการดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการการกักเก็บ – ระบายน้า
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถ
รองรับปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ดาเนินการได้  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ไม่สามารถดาเนินการ

สรุปสาระสาคัญ
...............ทน. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้าท่วมและ

http://mekhal
a.dwr.go.th/d
ภาวะน้าแล้งทุก สทภ. 1 – 11 เพื่อรองรับปัญหาด้านอุทกภัย ownloadและภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ ทน
cate.php?txtd
occate=40

๕) สทภ.6 (ปราจีนบุรี ) ควรกักเก็บน้าผิวดิน  ดาเนินการได้  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ไม่สามารถดาเนินการ
ในฤดูฝน และสูบท่ อน้าจากแหล่งน้ามากักเก็บ สรุปสาระสาคัญ
ไว้ในโครงการอนุรั กษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า เพื่อเป็น
ทน. โดย สทภ.6 ได้มีการสารวจ/ประสาน อปท.เพื่อ
แหล่งน้าต้นทุนแทนการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล เตรียมการรองรับภาวะภัยแล้ง โดยการทอยน้ากักเก็บไว้ในแก้ม
ในพื้นที่ที่ขาดศักยภาพ
ลิง /โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ไว้เป็ นการล่วงหน้า (ตค.หมายเหตุ
พย.) สาหรับจังหวัดฉะเชิงเทราปีที่ผ่านมาปริมาณน้าไม่เพียง
สทบ .เขต 9
(ระยอง ) ได้ทดลอง
พอที่จะทอยสูบน้าเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งมีความลึกกว่า
ทน. ได้ให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้ง (ช่วง
200 เมตร ในบริเวณประปาหมู่บ้าน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 20 เมษายน 2563) ดังนี้
แพรก ชุมรุม ม .13 ต.บางเตย อ .เมือง
1. จานวนเครื่องมือเครื่อ งจักร เครื่องสูบน้า 294
จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อหาแหล่งน้าใต้ดินช่วย
บรรเทาภัยแล้ง
เครื่อง รถบรรทุก/รถบรรทุกน้า 70 คัน
2. สรุปความช่วยเหลือ ปริมาณการสูบน้า 83.23
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณแจกจ่ายน้าสะอาด12.94 ล้านลิตร
ประชาชนได้รับประโยชน์ 417,376 ครัวเรือน 1,342,208
คน พื้นที่เกษตร196,889 ไร่

จังหวัดฉะเชิงเทราขาดแคลนน้า
วันที่ 5 ก.พ.63 น้าบาดาลมีศักยภาพไม่เพียงพอในการ
ณ
พัฒนาเป็นแหล่งน้าบาดาลสาหรับอุปโภค
จ.ฉะเชิงเทรา บริโภค และน้ามีความเค็ม และต้องขุด
เจาะลึกมากกว่า100 เมตร

-

ตรวจ
ราชการเขต
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

เขตตรวจ 10 ทะเบียน ข้อมูล แหล่งน้า และบ่อน้า
และ 13
บาดาล ในบางพื้นที่ยังไม่ สอดคล้อง
วันที่ 3 – 5 กับสภาพปัจจุบัน
ก.พ. 63
ณ จ.บุรีรัมย์
และ
จ.นครราชสีมา
วันที่ 12 ก.พ. 63

ณ
จ.หนองคาย

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

๖) ทน. ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งน้า/  ดาเนินการได้  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ไม่สามารถดาเนินการ
บ่อน้าบาดาล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สรุปสาระสาคัญ
ปัจจุบัน พร้อมจัดทาผลการดาเนินงานการแก้ไข
ทน. มีฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งน้า ดังนี้
ปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล กับ
1. ทะเบียนแหล่งน้าโครงการก่อสร้างและบารุงรักษาที่มี
ศูนย์อานวยการและประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต(ภัิ ยแล้ง) แก้ไขปัญหา ปริมาตรเก็บกักมากกว่า2 ล้าน ลบ.ม ในพื้นที่ความรับผิดขอบ
2. ทะเบียนแหล่งน้าธรรมชาติ
ภัยแล้งในเชิงรุก
3. ฐานข้อมูลการก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้าที่มี
ปริมาตรเก็บกักน้าน้อยกว่า2 ล้าน ลบ.ม ได้แก่ อ่างเก็บน้า ฝาย
น้าล้น และระบบส่งน้า
ซึง่ ศูนย์อานวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในเชิงรุกได้

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ
-

