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ก 
 

บทคดัย่อ 
 

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 ก ำหนด 

ไวว้่ำกำรตรวจรำชกำรใหด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี หรือตำมท่ีไดรั้บ

ค ำสั่งจำกผูบ้งัคบับญัชำ นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ดงันั้น เพื่อใหก้ำรตรวจรำชกำร 

เป็นไปตำมระเบียบดงักล่ำวขำ้งตน้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม จึงได้

จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ . 2561 โดยมี

วตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษำแนวทำงกำรตรวจรำชกำรท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำ

แผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561  (2) เพื่อศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร

กระทรวงฯ และ(3) เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัท ำแผนกำร

ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ผูศึ้กษำได้ท ำกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรตรวจ

รำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นไปตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ดงัน้ี (1) รวบรวม และศึกษำขอ้มูล

พื้นฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ก ำหนดกรอบแนวทำง และนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของคณะ

ผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ (3) วิ เครำะห์ควำมเช่ือมโยง และควำมสอดคล้อง  

ของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีไดรั้บกำรพิจำรณำคดัเลือก กบันโยบำยรัฐบำล 

ยทุธศำสตร์ประเทศ และยทุธศำสตร์กระทรวงฯ และ (4) กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร

กระทรวงฯ  ผลกำรศึกษำพบว่ำ แนวทำงกำรตรวจรำชกำรท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำร

จดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ จ ำนวน 5 แนวทำง ไดแ้ก่ (1) กำรตรวจรำชกำร

ตำมนโยบำย และยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม จ ำนวน  

3 ด้ำน (2) กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 ร่วมกบัส ำนกันำยกรัฐมนตรี (3) กำรตรวจรำชกำรหน่วยงำนและ



ข 
 

เขตตรวจรำชกำรท่ีรับผิดชอบ (4) กำรตรวจติดตำมกำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองร้องเรียน และ (5) 

กำรตรวจรำชกำรตำมเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ และกำรมอบหมำยของผูบ้งัคบับญัชำ  โดยพบ

ปัญหำอุปสรรคในกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ คือ (1) กำรพิจำรณำ

คดัเลือกโครงกำรในเบ้ืองตน้จำกเอกสำรงบประมำณ ตำมพระรำชบญัญติังบประมำณ

รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นเพียงกำรวิเครำะห์ขอ้มูลไม่มีรำยละเอียด

โครงกำร/กิจกรรม อำจท ำให้กำรคดัเลือกแผนงำน/โครงกำรไม่สะทอ้นผลส ำเร็จตำม

ยทุธศำสตร์กระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง (2) กำรจดัท ำกรอบแนวทำงและยทุธศำสตร์และ

แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ล่ำช้ำ ส่งผลให้

ขำดควำมชัดเจนในกำรเตรียมกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผูต้รวจรำชกำร

กระทรวงฯ ในช่วงต้นปีงบประมำณ และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำมกรอบ

ระยะเวลำท่ีก ำหนดโดยมีข้อเสนอแนะ คือ (1) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ควรขับเคล่ือน

กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรให้เกิดควำมชัดเจนตั้ งแต่ 

ตน้ปีงบประมำณ เพื่อเป็นกรอบนโยบำยกำรจดัท ำแผนตรวจรำชกำรของกระทรวงต่ำงๆ

(2) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ควรก ำหนดใหมี้กำรตรวจติดตำมและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม โดยเฉพำะโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีใช้

งบประมำณสูง และด ำเนินกำรต่อเน่ืองในหลำยพื้นท่ี เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู ้บริหำร          

ใช้ประกอบกำรตดัสินใจในกำรด ำเนินกำรหรือยุติโครงกำร และ(3) กองตรวจรำชกำร          

ควรพฒันำระบบฐำนขอ้มูล มำตรกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ให้เป็นมำตรฐำน สะดวก รวดเร็ว ให้กับผูต้รวจรำชกำร

กระทรวงฯ และหน่วยรับตรวจ 



ค 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

เอกสำรผลงำนวิชำกำรเล่มน้ี ได้รับควำมกรุณำอย่ำงสูง จำกคณะผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรให้แนวคิดและค ำแนะน ำ เก่ียวกบั
กำรพัฒนำแผนกำรตรวจรำชกำร ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรตรวจติดตำม และก ำกบักำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
ภำยใตส้ังกดักระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้น ยงัไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก
ผูอ้  ำนวยกำรกองตรวจรำชกำร และผูอ้  ำนวยกำรส่วนตรวจรำชกำรซ่ึงให้ค  ำปรึกษำ 
ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลงำนวิชำกำรให้มีควำมสมบูรณ์ ถูกตอ้ง 
รวมถึงยงัไดรั้บควำมร่วมมืออนัดี จำกเจำ้หนำ้ท่ีส่วนตรวจรำชกำร ในกำรประสำนงำน 
และรวบรวมขอ้มูล เพื่อประกอบกำรจดักำรแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ  

ผูจ้ดัท ำ ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีไดก้รุณำให้ค  ำปรึกษำ แนวคิด ตลอดจนค ำแนะน ำ 
ท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยเติมเต็มให้ผลงำนวิชำกำรเล่มน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ก ำหนดไวว้่ำ 
“กำรตรวจรำชกำร เป็นมำตรกำรส ำคัญประกำรหน่ึงในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ท่ีจะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรจดัท ำภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำม
เป้ำหมำย และแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ  อัน เกิดจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยมีผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ รับผิดชอบ 
และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรตรวจรำชกำร เก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ 
และเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ เฉพำะในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของกระทรวง ในฐำนะผูส้อดส่อง
ดูแลแทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง และปลดักระทรวง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ซ่ึงก ำหนดว่ำ 
“กำรบริหำรรำชกำรตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ โดยประชำชนไดรั้บกำร
อ ำนวยควำมสะดวก และไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร” 

ซ่ึ งระเบียบส ำนักนำยกฯ ข้อ  8 ก ำหนดไว้ว่ำ “กำรตรวจรำชกำร 
ให้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี  ห รือตำม ท่ี ได้รับค ำสั่ งจำก
ผูบ้งัคบับญัชำ นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี” ดงันั้น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นกำรตรวจรำชกำร 5 ประเด็น
ได้แก่ (1) กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี (2) กำรตรวจรำชกำรโครงกำรตำม
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม จ ำนวน  
3 ด้ำน (3) กำรตรวจติดตำมกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียนตำมภำรกิจของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (4) กำรตรวจรำชกำรหน่วยงำน และเขตตรวจรำชกำร
ท่ีรับผิดชอบ  และ(5) กำรตรวจรำชกำรตำมเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ และกำรมอบหมำยของ
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ผู ้บังคับบัญชำ ซ่ึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
ไดมี้ค ำสั่งกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ี 510/2560 เร่ือง แผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ลงวัน ท่ี  15  ธัน ว ำคม  พ .ศ . 2 5 6 0ม อบหม ำยให้ ผู ้ต รว จรำช ก ำรก ระท รว ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ตรวจติดตำมโครงกำรภำยใตแ้ผนกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรตรวจรำชกำรท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ

แผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561   
 2. เพื่อศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

กองตรวจรำชกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวงฯ  
สัดส่วนของผลงาน 

ด ำเนินกำรรวบรวม และวิเครำะห์ขอ้มูลรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร รวมทั้ง
ประสำนงำนกบัหน่วยรับตรวจ เจำ้หน้ำท่ีส่วนตรวจรำชกำร และขอรับค ำแนะน ำจำก
ผูอ้  ำนวยกำรส่วนตรวจรำชกำร กองตรวจรำชกำร โดยผูเ้ขียนมีสัดส่วนกำรด ำเนินงำน
ร้อยละ 80 และผูร่้วมด ำเนินกำร จ ำนวน 2 ท่ำน ประกอบดว้ย นำงพสัรำ  กำญจนะวีระ 
สัดส่วนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 10 และ นำยศรัญ มะศกัด์ิ สัดส่วนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 10  

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
กำรศึกษำ วิเครำะห์จดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 มีควำมยุง่ยำกของกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
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1.  ตอ้งศึกษำ และวเิครำะห์ ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร 
พ.ศ. 2548 นโยบำยของรัฐบำล และยุทธศำสตร์กระทรวงฯ เพื่อให้กำรจดัท ำแผนกำร
ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ สอดคลอ้งกบัแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี และตอบสนองนโยบำยรัฐและยทุธศำสตร์กระทรวงฯ 

2.  ต้องศึกษำ และวิเครำะห์พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 กรอบยุทธศำสตร์ และประเด็นนโยบำยกำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำร ซ่ึงวิเครำะห์ไดใ้นเบ้ืองตน้ ส่วนรำยละเอียดของโครงกำรตอ้งอำศยักำรไดรั้บ
ขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ 

3. ต้องวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญ ปัญหำและอุปสรรค ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ขอ้เสนอแนะท่ียงัไม่สัมฤทธ์ิผลในรอบกำรตรวจรำชกำรท่ีผำ่นมำ และวำงแผนกำรจดัท ำ
แผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ใหแ้ลว้เสร็จระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
ประโยชน์ของผลงาน 

1. ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ สำมำรถก ำกบั ดูแลกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
ภำยใต้สังกัดกระทรวงฯ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตำมเป้ำหมำย 
ท่ีก  ำหนดไว ้

2. ผูบ้ริหำรของกระทรวงฯ ได้รับทรำบสถำนภำพกำรด ำเนินงำน ตำมแผน
งบประมำณ ผลผลิต โครงกำร กิจกรรมของหน่วยงำนภำยใตส้ังกดักระทรวงฯ เพื่อเป็น
ขอ้มูลส ำหรับผูบ้ริหำรระดบันโยบำยของกระทรวง และระดบัหน่วยงำน ประกอบกำร
พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม  ณ  ปัจจุบัน  และกำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นข้อมูล
ยอ้นกลบัสู่ผูป้ฏิบติังำน ใชป้รับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของโครงกำร/กิจกรรมใหดี้ข้ึน 

3. หน่วยงำนระดบัปฏิบติัในพื้นท่ี มีขวญัและก ำลงัใจ ในกำรปฏิบติังำนจำกกำร
ตรวจเยีย่ม ใหค้  ำปรึกษำขอ้เสนอแนะของผูต้รวจรำชกำร 

4.  เกิดกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรในกำรร่วมคิด ร่วมตรวจ ร่วมให้
ขอ้เสนอแนะ และร่วมสร้ำงภำคีภำคประชำชน เกิดมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตรวจ
รำชกำรระดับพื้นท่ี โดยสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
กระทรวงฯ และหน่วยงำนท่ีมีผูต้รวจรำชกำร 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผูจ้ดัท ำได้คน้ควำ้ระเบียบ เอกสำรทำงวิชำกำร และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงและกรอบแนวคิดในกำรจดัท ำแผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ ประกอบด้วย (1) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร พ .ศ. 2548  (2) นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล (3) ยุทธศำสตร์กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ปี 2559 - 2564 (4) เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ(5) แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของ
ผูต้รวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรีโดยมี
รำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
โดยท่ีกำรตรวจรำชกำรเป็นมำตรกำรส ำคัญประกำรหน่ึงในกำรบริหำร

รำชกำรแผน่ดิน ท่ีจะท ำใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรหรือกำรจดัท ำภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแกไ้ขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ อนัเกิดจำกกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนสมควรท่ีจะไดมี้กำรปรับปรุงกำรตรวจ
รำชกำรให้มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดท ำ
ภำรกิจยิ่งข้ึน รวมทั้ งเป็นไปตำมหลกักำรกำรบริหำรแบบบูรณำกำรและกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ซ่ึงอำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 11 (8) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงวำงระเบียบไว ้ดังต่อไปน้ีได้ก  ำหนดรำยละเอียดและสำระส ำคัญ
เก่ียวกบักำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรไว ้ดงัน้ี 

ข้อ 4 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับกำรตรวจรำชกำรของผูต้รวจรำชกำรของ
หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วย ยกเว ้นกำรตรวจรำชกำรในหน่วยงำนของรัฐสังกัด
กระทรวงกลำโหม 
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ขอ้ 7 กำรตรวจรำชกำรมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
(1) เพื่อช้ีแจง แนะน ำ หรือท ำควำมเขำ้ใจกบัหน่วยงำนของรัฐและเจำ้หน้ำท่ี

ของรัฐเก่ียวกบัแนวทำงและกำรปฏิบติังำนหรือกำรจดัท ำภำรกิจตำมนโยบำยของรัฐบำล 
และแผนต่ำงๆ ของชำติและของหน่วยงำนของรัฐ 

 (2) เพื่อตรวจติดตำมว่ำหน่วยงำนของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกำศ มติของคณะรัฐมนตรี และค ำสั่งของนำยกรัฐมนตรี และ
เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำย วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และผลสัมฤทธ์ิตำมนโยบำยของ
รัฐบำล แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผน
หรือยทุธศำสตร์ใด ๆ ท่ีก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์ชำติ หรือวำระแห่งชำติหรือไม่ 

(3) เพื่ อ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรค รวมทั้ งประเมิน
ประสิทธิภำพประสิทธิผล และควำมคุม้ค่ำในกำรปฏิบติังำนหรือกำรจดัท ำภำรกิจของ
หน่วยงำนของรัฐ 

(4) เพื่อสดบัตรับฟังทุกขสุ์ข ควำมคิดเห็น และควำมตอ้งกำร ของเจำ้หนำ้ท่ีของ 
รัฐและประชำชน 

(5) เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในพื้นท่ี 

ข้อ ๘ กำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบน้ี ให้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจ
รำชกำรประจ ำปีหรือตำมท่ีได้รับค ำสั่ งจำกผู ้บังคับบัญชำ นำยกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีใหจ้ดัท ำตำมรอบปีงบประมำณโดยให้
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและผูต้รวจรำชกำรร่วมกนัจดัท ำให้แลว้เสร็จภำยในเดือน
ตุลำคมของปีงบประมำณนั้น ถำ้ในกระทรวงใดมีผูต้รวจรำชกำรทั้งในระดบักระทรวง
และระดบักรม แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีของกรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกำรตรวจ
รำชกำรประจ ำปีของกระทรวงภำยในเดือนกนัยำยนของทุกปี ให้ส ำนกังำนปลดัส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้ำหน่วยงำนท่ีมีแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีตำมวรรคสอง 
หรือผูต้รวจรำชกำรท่ีหวัหนำ้หน่วยงำนมอบหมำย มำร่วมประชุมปรึกษำหำรือเพื่อจดัท ำ
แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีให้สอดคลอ้งโดยไม่ซ ้ ำซ้อนกนัและเกิดกำรบูรณำกำร 
รวมตลอดทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำนและเคร่ืองมือในกำรตรวจติดตำมของผูต้รวจรำชกำร
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ใหเ้ป็นแนวเดียวกนัสำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดเ้ม่ือท่ีประชุมตำมวรรคสำมไดข้อ้ยติุ
เป็นประกำรใด ใหห้น่วยงำนทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ยติุนั้น 

ขอ้ 9  ผูต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอ ำนำจและหนำ้ท่ี
ในกำรตรวจรำชกำร เก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรในภำพรวม ของหน่วยงำนของรัฐและ
เจำ้หน้ำท่ีของรัฐทุกหน่วยในฐำนะ ผูส้อดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี 
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนกันำยกรัฐมนตรี ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง 
รับผิดชอบและมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรตรวจรำชกำร เก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำร  
ของหน่วยงำนของรัฐและเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ เฉพำะในขอบเขตอ ำนำจและหน้ำท่ีของ
กระทรวง ในฐำนะผูส้อดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวง และปลดักระทรวง ผูต้รวจรำชกำรกรม รับผิดชอบและมีอ ำนำจและหน้ำท่ี 
ในกำรตรวจรำชกำรเก่ียวกบักำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐและเจำ้หน้ำท่ี 
ของรัฐ เฉพำะในขอบเขตอ ำนำจและหนำ้ท่ีของกรม ในฐำนะผูส้อดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ขอ้ 10 ในกำรตรวจรำชกำร หำกมีกรณีท่ีตอ้งตรวจติดตำมแผนงำน งำน และ
โครงกำรในเร่ืองเดียวกนั ใหผู้ต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง 
และผูต้รวจรำชกำรกรม ท่ีเก่ียวขอ้งประสำนงำนหรือร่วมกนัด ำเนินกำร เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐและประโยชน์สุข
ของประชำชน 

ข้อ  11  กำรแ บ่ งพื้ น ท่ี กำรตรวจรำชกำร  ให้ เป็นไปตำมค ำสั่ งส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี กำรศึกษำระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำรฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร ให้แลว้เสร็จ
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
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2.  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  
     นโยบำยส ำคญัของรัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงฯ ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี 5 : 

ดำ้นสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืน เพื่อจดักำร
ปัญหำท่ีดินท ำกิน น ำท่ีดินบุกรุกมำจดัสรรให้กับประชำชน บริหำรจดักำรขยะและ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ขยะ
ลน้เมือง กำรแยกขยะ ใช้พลงังำนทดแทน ดูทั้งระบบขยำยท่อระบำยน ้ ำ ขยำยเมืองง่ำย
กว่ำยำ้ยเมือง บริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรัพยำกรธรรมชำติ 
ตลอดจนจดักำรผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ และภยัพิบติั ดงัน้ี 

    2.1 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรัพยำกร ธรรมชำติ เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและใช้ประโยชน์  จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงย ัง่ยืน 
ป้องกัน ปรำบปรำม และหยุดย ั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้แบบบูรณำกำร 
ทั้งอำกำศยำนและภำคพื้นดิน  

2.2 กำรจดักำรปัญหำท่ีดินท ำกิน  เพื่อใหป้ระชำชนและเกษตรกรผูย้ำกไร้ไดรั้บ
กำรจดัท่ีดิน ท่ีอยู่อำศยัตำมหลกัเกณฑ์กำรจดัท่ีดินให้ชุมชน และไดรั้บกำรส่งเสริมและ
พฒันำอำชีพ กำรตลำดในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมำะสม
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกำรพฒันำระบบสำธำรณูปโภคเพื่อสนบัสนุนกำร
ด ำรงชีวติ  

   2.3 กำรบริหำรจัดกำรขยะและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  
ของเสียอันตรำย มูลฝอยติดเช้ือ กำกอุตสำหกรรมท่ี เป็นอันตรำย และคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด โดยมีกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั คือส่งเสริม
กำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอยท่ีตน้ทำงและน ำขยะกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ เพิ่มศกัยภำพ
กำรจดัเก็บ กำรขนส่ง กำรก ำจดัขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรำย และกำกอุตสำหกรรมท่ี
เป็นอนัตรำย ไดรั้บกำรจดักำรอย่ำงถูกตอ้ง พฒันำกฎ ระเบียบ มำตรกำร และบงัคบัใช้
กฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 

     2.4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำ  เพื่อให้ประเทศมีกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำอยำ่งเป็นระบบและยัง่ยนื  
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ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำนโยบำยรัฐบำล โดยน ำมำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ และ
คดัเลือกแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ของหน่วยงำนสังกดักระทรวงฯ เพื่อบรรจุ 
ในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ทั้ งน้ี โครงกำร/กิจกรรม/งำน จะต้องมีควำม
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบำยรัฐบำล 

3.  ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปี 2559 - 2564 
กระทรวงฯ ไดด้ ำเนินกำรทบทวนยทุธศำสตร์กระทรวงฯ ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์
ประเทศ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2561) ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 5 ประเดน็ ดงัน้ี  
ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี 1 สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ  อย่ำง
บูรณำกำรท่ีตอบสนองต่อกำรพฒันำและใชป้ระโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม  
ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี 2 บริหำรจัดกำรน ้ ำผิวดินและน ้ ำใต้ดินอย่ำงบูรณำกำรและ 
มีประสิทธิภำพ  
ประเดน็ยทุธศำสตร์ ท่ี 3 รักษำและฟ้ืนฟูคุณภำพส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมีส่วนร่วม  
ประเดน็ยทุธศำสตร์ ท่ี 4 กำรป้องกนั กำรลดผลกระทบ และกำรปรับตวัเพื่อรับมือภยัพิบติั
ทำงธรรมชำติและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
ประเดน็ยทุธศำสตร์ท่ี 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรจดักำรองคก์รและกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

กำรศึกษำยุทธศำสตร์กระทรวงฯ เพื่อให้มีขอ้มูลประกอบสนับสนุนส ำหรับ
กำรคดัเลือกเป้ำหมำยกำรตรวจติดตำม เพื่อบรรจุในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ  
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4.  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จำกกำรศึกษำเอกสำรพระรำชบัญญั ติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2561 กระทรวงฯ พบว่ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ  จ ำนวน 
35,596.2201 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินงำนตำมภำรกิจส ำคญัของกระทรวงฯ ซ่ึงมีรำยละเอียด
งบประมำณ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1  

ตาราง  1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

ส่วนราชการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

1. ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 1,681.8161 

2. กรมควบคุมมลพิษ 566.6777 
3. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 1,497.3862 

4. กรมทรัพยำกรธรณี 653.7443 

5. กรมทรัพยำกรน ้ำ 5,755.8583 

6. กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล 2,993.4447 
7. กรมป่ำไม ้ 5,500.6565 

8. กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 678.4930 

9. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธ์ุพืช 11,573.7588 

10. ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 2,402.8411 

รวมงบประมาณ (1) 33,304.6767 

องค์การมหาชน 

 1. ส ำนกังำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ(องคก์ำรมหำชน) 186.5858 

2. องคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก(องคก์ำรมหำชน) 153.3929 

รวมงบประมาณ (2) 339.9787 

รัฐวสิาหกจิ  

1.องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ 318.2743 
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ส่วนราชการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

2. องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร์ 233.3198 

รัฐวสิาหกจิ  

3. องคก์ำรจดักำรน ้ำเสีย 359.4435 

4. องคก์ำรสวนสัตว ์ 947.3019 

รวมงบประมาณ (3) 1,858.3395 

กองทุน  

กองทุนส่ิงแวดลอ้ม 100.0000 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน (1)+(2)+(3)+(4) 35,596.2201 

 
5.  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกบัส านักนายกรัฐมนตรี 
คณะท ำงำนจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผูต้รวจรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ได้ก  ำหนดประเด็นตรวจติดตำมแผนงำนบูรณำกำร
เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็และยัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกิจภำยในประเทศ ประกอบดว้ย 

1) กำรเพิ่มศกัยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรคำ้ และกำรลงทุน 
2) กำรเพิ่มศกัยภำพภำคกำรเกษตร 
3) กำรเพิ่มศกัยภำพภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
4) กำรพฒันำดำ้นสังคม ยกระดบัคุณภำพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
5) โครงกำรพฒันำพิเศษขนำดใหญ่ 

เพื่อน ำมำพิจำรณำด ำเนินกำรแกไ้ข ปรับปรุง และชมเชยเป็นตวัอยำ่งจำกกำรด ำเนินงำนได ้
และใหเ้พิ่มเติมกำรติดตำมก ำกบัดูแลควำมโปร่งใสของทุกหน่วยงำนในพื้นท่ีสร้ำงควำม
เข้ำใจนโยบำย แนวทำงของรัฐบำลในกำรปฏิรูปและยุทธศำสตร์ชำติกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม มีหน่วยงำนท่ีไดรั้บงบประมำณ ภำยใตแ้ผนงำน
บูรณำกำรกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็และยัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกิจภำยในประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  จ  ำนวน  3 แนวทำง ไดแ้ก่ 1) กำรเพิ่มศกัยภำพภำคกำรท่องเท่ียว
และบริกำร 2) กำรพัฒนำด้ำนสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดล้อม และ  
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3) โครงกำรพฒันำพิเศษขนำดใหญ่ รวมจ ำนวน 16 โครงกำร ประกอบดว้ย (1) กรมป่ำ
ไม้ จ  ำนวน 5 โครงกำร  (2) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช จ  ำนวน 8 
โครงกำร และ (3) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง จ  ำนวน 3 โครงกำร ตำมแนวทำง
พฒันำภำคทั้ง 6 ภำค ครอบคลุมในพื้นท่ี 18 เขตตรวจรำชกำรโดยมีขอบเขตกำรตรวจ
รำชกำร ดงัน้ี (1) ผูต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี ร่วมกบัผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
ตรวจติดตำมโครงกำรท่ีส ำนกันำยกรัฐมนตรีคดัเลือกจำกแผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำง
ควำมเขม้แขง็ฯ (2) ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ตรวจติดตำมโครงกำรแผนงำนบูรณำกำร
เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งฯ ภำยใตค้วำมรับผิดชอบของกระทรวงฯ (ตำมท่ีปลดักระทรวงฯ 
เห็นชอบ) (3) ผูต้รวจรำชกำรกรม ตรวจติดตำมโครงกำรแผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำง
ควำมเขม้แข็งฯ ภำยใตค้วำมรับผิดชอบของหน่วยงำนทุกโครงกำร ตำมท่ีปลดักระทรวงฯ 
เห็นชอบ จ ำนวน 16 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) กรมป่ำไม ้จ  ำนวน 5 โครงกำร (2) กรมอุทยำน
แห่งชำติ สตัวป่์ำ และพนัธ์ุพืช จ  ำนวน  8 โครงกำร และ (3) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ัง จ  ำนวน 3 โครงกำร เพื่อเร่งรัด ติดตำม และแกไ้ขปัญหำ รวมถึงขอ้จ ำกดัในกำร
ด ำเนินโครงกำร ในพื้นท่ีของทั้งกระทรวง (Function) กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั (Area) และ
ทอ้งถ่ิน (Local) และสร้ำงควำมเขม้แข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภำยในประเทศ และ
ผลักดันให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถ่ิน 
เป็นไปตำมแนวทำงกำรพฒันำภำค ทั้ ง 6 ภำค ท ำให้เศรษฐกิจระดับภำคเติบโต ตำม
ศกัยภำพ และประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน รำยละเอียดดังแสดง 
ในแผนภำพท่ี 1 
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สามารถแสดงความเช่ือมโยง กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศ ดังแสดงในภาพ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู ้ตรวจ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ร่วมกบัส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
61 

ท่ีมา: จำก ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม: แผนตรวจ
รำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ,
ส ำนกัตรวจและประเมินผล, 2561, กรุงเทพมหำนคร

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

แนวทำงท่ี 2 กำรเพ่ิมศกัยภำพภำคกำรเกษตร 

แนวทำงท่ี 3 กำรเพ่ิมศกัยภำพภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร 

แนวทำงท่ี 5 โครงกำรพฒันำพิเศษขนำดใหญ่ 

 

มาตรการ

ส าคญัเร่งดว่น 

แนวทำงท่ี 1 กำรเพ่ิมศกัยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรคำ้ และกำรลงทุน 
แนวทำงท่ี 2 กำรเพ่ิมศกัยภำพภำคกำรเกษตร 
แนวทำงท่ี 3 กำรเพ่ิมศกัยภำพภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
แนวทำงท่ี 4 กำรพฒันำดำ้นสงัคม ยกระดบัคุณภำพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทำงท่ี 5 โครงกำรพฒันำพิเศษขนำดใหญ่ 

เร่งรัด ติดตำม และแกไ้ขปัญหำ รวมถึงขอ้จ ำกดัในกำร
ด ำเนินโครงกำร ในพ้ืนท่ีของทั้งกระทรวง (Function)  
กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั (Area) และทอ้งถ่ิน (Local) 

สร้ำงควำมเขม้แขง็และย ัง่ยนืให้กบัเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
และผลกัดนัใหก้ำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรในส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค และทอ้งถ่ิน เป็นไปตำมแนวทำงกำรพฒันำภำค 
ทั้ง 6 ภำค ท ำให้เศรษฐกิจระดบัภำคเติบโตตำมศกัยภำพ และ
ประชำชนมีควำมเป็นอยูแ่ละคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ตดิตามการด าเนินโครงการ 

ภายใต้ความรับผดิชอบของกระทรวงฯ จ านวน 16 โครงการ 



 
 

บทที่ 3 
วธีิการศึกษา 

 
กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินกำรตำมระเบียบ และวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 
1. การรวบรวม และศึกษาข้อมูลพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง  

ด ำเนินกำรรวบรวม ศึกษำ และวิเครำะห์ ระเบียบ และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประกอบด้วย (1) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  (2) นโยบำยส ำคญัของรัฐบำล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
(3) ยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิ งแวดล้อม  ปี  2559 – 2564  
(4) เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ (5) แผนกำรตรวจ
รำชกำรแบบบูรณำกำรของผูต้รวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

1.1  ศึกษำระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน  กำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร 
ใหแ้ลว้เสร็จภำยใตก้รอบระยะเวลำ ซ่ึงเป็นไปตำมระเบียบส ำนกันำยกฯ ท่ีก ำหนดไว ้ 

     1.2  ศึกษำนโยบำยของรัฐบำล และยุทธศำสตร์กระทรวงฯ ปี 2559 - 2564  
เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในกำรวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยง และควำมสอดคลอ้งของแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีตอบสนอง หรือผลกัดนันโยบำยส ำคญัของรัฐบำล  

1.3  ศึกษำพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรวิเครำะห์ แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

1.4  ศึกษำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผูต้รวจรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561โดยส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี ภำยใตแ้ผนงำนบูรณำกำร
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศ เพื่อใช้ก  ำหนด
นโยบำย และแนวทำงกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์
ประเทศ และเป็นยทุธศำสตร์ในกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐบำล  
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2.  การก าหนดกรอบแนวทาง และนโยบายการตรวจราชการ 
คณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ประชุมหำรือร่วมกัน โดยได้สรุปกำรตรวจ

รำชกำรไว ้5 ประเด็นไดแ้ก่ 1) กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
ของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงร่วมกบัส ำนกันำยกรัฐมนตรี 2) กำรตรวจรำชกำรโครงกำรตำม
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 3) กำรตรวจ
ติดตำมกำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองร้องเรียนตำมภำรกิจของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 4) กำรตรวจรำชกำรหน่วยงำน และเขตตรวจรำชกำรท่ีรับผิดชอบ  และ5) กำร
ตรวจรำชกำรตำมเหตุกำรณ์  สถำนกำรณ์  และกำรมอบหมำยของผู ้บังคับบัญชำ  
เพื่อประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำน ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย ตำม
นโยบำยของรัฐบำล และยทุธศำสตร์ของกระทรวง ฯ 
      3.  การน าเสนอรายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/งาน ของหน่วยรับตรวจ  

หน่วยรับตรวจเขำ้ร่วมประชุมช้ีแจงนโยบำย และแนวทำงกำรตรวจรำชกำรของ
คณะผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ โดยให้หน่วยรับตรวจน ำเสนอรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีส ำคัญตำมภำรกิจเป้ำหมำยตัวช้ีว ัดของหน่วยงำนท่ีได้รับ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ภำยใตก้รอบนโยบำย และแนวทำงกำร
ตรวจรำชกำร ท่ีก ำหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
งำน ท่ีส ำคญับรรจุในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ  

4.  วเิคราะห์ความเช่ือมโยงตามนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ 
 ด ำเนินกำรรวบรวม และคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีส ำคญัของ

หน่วยรับตรวจ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ
เป็นแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีสอดคลอ้ง และผลกัดนัผลส ำเร็จของนโยบำยรัฐบำล 
ยทุธศำสตร์กระทรวงฯ เป้ำหมำยตวัช้ีวดักระทรวงฯ และภำรกิจของ ประกอบดว้ย กำรตรวจ
รำชกำรตำมนโยบำย และยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ภำยใต้
ประเด็นนโยบำยส ำคญั 3 ดำ้น ประกอบดว้ยดำ้นกำรจดักำรป่ำไมแ้ละควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ดำ้นกำรจดักำรและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรน ้ ำให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ และดำ้นกำร
จดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอ้ม รำยละเอียดดงัแสดงในแผนภำพท่ี 2 
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วิเคราะห์ ความเช่ือมโยง แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/งาน การจัดท าแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 กรอบกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและแผนยทุธศำสตร์กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ปี 2559 - 2564 

แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 นโยบายส าคญัของรัฐบาล  

1) ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยกระทรวง

ดำ้นกำรจดักำรพ้ืนท่ีป่ำไม ้

2) ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยกระทรวงดำ้น

กำรบริหำรจดักำรแหล่งน ้ำตน้ทุน 

3) ดำ้นกำรจดักำรขยะมลูฝอยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

(1)  พ้ืนท่ีป่ำไมท่ี้ทวงคืนได ้

(140,000 ไร่)  

(2)  พ้ืนท่ีป่ำไมเ้พ่ิมข้ึน (110,022 ไร่) 

(4) ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ 

(34,950ไร่) 

(3) จดัหำท่ีดินให้ผูย้ำกไร้ 

(207,000 ไร่) 

(1) แหล่งน ้ำตน้ทุนประปำชนบท 

1,437 แห่ง 215,550 ครัวเรือน 

(2) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน ้ ำ

ด่ืมสะอำด 633 แห่ง  

56,625 ครัวเรือน 

(3) จ  ำนวนแหล่งน ้ำ/น ้ ำบำดำล 

เพ่ิมข้ึน 964 แห่ง 

(1) กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรน ำขยะ

มูลฝอยชุมชนไปใชป้ระโยชน ์

9,000 ตนั/ปี 

(2) ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บ

กำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้ง  

ร้อยละ 60 

(3) กฎ ระเบียบ เกณฑก์ำรปฏิบติั ฐำนขอ้มูลของ

ประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร จดักำร 

- สนบัสนุนกำรแกไ้ขปัญหำขยะและ

ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 80 

- เสริมสร้ำงศกัยภำพ กฎ ระเบียบกำรจดักำร

ขยะและของเสียอนัตรำย 1 เร่ือง 

1. สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและ

จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

อยำ่งบูรณำกำรท่ีตอบสนองตอ่

กำรพฒันำและใชป้ระโยชน์

อยำ่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 

17. บริหำรจดักำรน ้ำใตดิ้น

และน ้ำผวิดินอยำ่งบูรณำกำร

และมีประสิทธิภำพ 

3. รักษำและฟ้ืนฟคุูณภำพ

ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมีส่วนร่วม 

(4) แหล่งน ้ำไดรั้บกำรอนุรักษ/์

ฟ้ืนฟ ู388 แห่ง 
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5. การจัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ เสนอปลดักระทรวงฯ 

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกบัแผนกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงฯ ท่ีคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ เสนอ  

ตารางที ่2 : แผนปฏิบติักำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ล า 

ดบั 
วธีิการ 

ระยะเวลา 

2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วเิครำะห์นโยบำย

ส ำคญัของรัฐบำล 

และยทุธศำสตร์

กระทรวงฯ  

ปี 2559 – 2564  

            

2 วเิครำะห์

พระรำชบญัญติั

งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 

2561 

            

3 คณะผูต้รวจรำชกำร

กระทรวงฯ

พิจำรณำคดัเลือก 

            

4 จดัประชุมช้ีแจง

รำยละเอียด

แผนงำน/โครงกำร  

            

5 จดัประชุม ผต.ทส. 

พิจำรณำคดัเลือก

แผนงำน/โครงกำร  
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ล า 

ดบั 
วธีิการ 

ระยะเวลา 

2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

6 จดัท ำร่ำงค ำสัง่
กระทรวงฯ เร่ือง
แผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2561 เสนอปลดั
กระทรวงฯ และ
เสนอรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงฯ พิจำรณำ
ลงนำมในค ำสัง่
แผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ   

            

6 จดัท ำแผนกำรตรวจ

รำชกำรประจ ำปี 

            

7 จดัพิมพเ์ล่มแผน

ตรวจรำชกำร

กระทรวงฯ และจดั

ส่งไปยงัหน่วยงำน

รับตรวจ กระทรวง

ต่ำง ๆ และหน่วยท่ี

เก่ียวขอ้ง รวม

ประมำณ 250 เล่ม 

            

 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
จำกกำรศึกษำรวบรวม และวิเครำะห์  ระเบียบ นโยบำย  และยุทธศำสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ของหน่วยรับตรวจ 
ภำยใตก้รอบนโยบำย และแนวทำงกำรตรวจรำชกำรของคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
เพื่อจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยมีผลกำรศึกษำ ดงัน้ี 

1.  กรอบนโยบาย และแนวทางการตรวจราชการ  

 1.1 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกำรตรวจ
รำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ ในประเด็นนโยบำยส ำคญั  ภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ  ำนวน  3 แนวทำง ไดแ้ก่ (1) กำรเพิ่มศกัยภำพภำคกำร
ท่องเท่ียวและบริกำร (2) กำรพฒันำด้ำนสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
และ (3) โครงกำรพฒันำพิเศษขนำดใหญ่  

เป้ำหมำยหลกั 
1) เร่งรัด ติดตำม และแกไ้ขปัญหำ รวมถึงขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินโครงกำร 

ในพื้นท่ีของ     ทั้งกระทรวง (Function) กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั (Area) และทอ้งถ่ิน (Local) 
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศ และ

ผลักดันให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถ่ิน 
เป็นไปตำมแนวทำงกำรพฒันำภำค ทั้ ง 6 ภำค ท ำให้เศรษฐกิจระดับภำคเติบโต ตำม
ศกัยภำพ และประชำชนมีควำมเป็นอยูแ่ละคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 
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วตัถุประสงค ์
1) เพื่อเร่งรัดและติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรภำยใตแ้ผนงำนบูรณำกำร

เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภำยในประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561   

2) เพื่อวิเครำะห์ควำมสอดคลอ้งเช่ือมโยงของแผนงำน/โครงกำร ภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

3) เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรค ขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนของจงัหวดั 
หน่วยงำน พร้อมทั้ งช่วยประสำนและเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำร
ด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน เพื่อน ำมำพิจำรณำแกไ้ข ปรับปรุง และชมเชยเป็น
ตวัอยำ่งได ้

4) ติดตำมก ำกบัดูแลควำมโปร่งใสของทุกหน่วยงำนในพื้นท่ี สร้ำงควำม
เขำ้ใจนโยบำย แนวทำงของรัฐบำลในกำรปฏิรูป และยทุธศำสตร์ชำติ 

จุดเนน้ 
1) ตรวจติดตำม 3 แนวทำง ท่ี เก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยำกรฯ  

ครอบคลุมทั้ง 6 ภำค ไดแ้ก่ แนวทำงท่ี 3 กำรเพิ่มศกัยภำพภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
แนวทำงท่ี 4 กำรพฒันำดำ้นสังคม ยกระดบัคุณภำพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  และแนวทำงท่ี 
5 โครงกำรพฒันำพิเศษขนำดใหญ่ 

2) ตรวจติดตำมจุดเนน้ส ำคญัของแต่ละภำค จ ำนวน 1 แนวทำง  
3) เพิ่มกำรติดตำมก ำกบัดูแลควำมโปร่งใสของทุกหน่วยงำนในพื้นท่ี 

สร้ำงควำมเขำ้ใจนโยบำยแนวของรัฐบำลในกำรปฏิรูป และยทุธศำสตร์ชำติ 
ขอบเขตกำรตรวจรำชกำร 
1) ผูต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี ร่วมกบัผูต้รวจรำชกำรกระทรวง 

ตรวจติดตำมโครงกำรท่ีส ำนกันำยกรัฐมนตรีคดัเลือกจำกแผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำง
ควำมเขม้แข็งฯ รวมจ ำนวน  3 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรพฒันำแหล่งท่องเท่ียวสินคำ้
และบริกำรให้เป็นฐำนกระจำยรำยไดแ้ละกำรสร้ำงงำน (พื้นท่ีภำคตะวนัออก) จ  ำนวน  
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1 โครงกำร และโครงกำรส่งเสริมภำคกำรท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ (พื้นท่ีภำคเหนือ) 
จ  ำนวน 2 โครงกำร 

2) ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ตรวจติดตำมโครงกำรแผนงำนบูรณำกำร
เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งฯ เพิ่มเติมจำกท่ีตรวจร่วมกบัส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยตรวจ
ติดตำมในพื้นท่ีเขตตรวจรำชกำรท่ีรับผิดชอบจ ำนวน 4 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำร
พฒันำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ นิเวศน์ และอนุรักษ์ (พื้นท่ีภำคกลำง)  
(2) โครงกำรพัฒนำและส่งเส ริมกำรท่องเท่ียวภำคใต้ 2 ส มุทร (พื้ น ท่ีภำคใต้)  
(3) โครงกำรพฒันำสังคมส่ิงแวดลอ้มและยกระดบัควำมเป็นอยู่ของประชำชน (พื้นท่ี
ภำคตะวนัออก) และ (4) โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื (พื้นท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

3) ผู ้ตรวจรำชกำรกรม ตรวจติดตำมโครงกำรแผนงำนบูรณำกำร
เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ฯ ภำยใตค้วำมรับผิดชอบของหน่วยงำนทุกโครงกำร ครอบคลุม
ทุกภูมิภำค รวมจ ำนวน 16 โครงกำร ไดแ้ก่  (1) กรมป่ำไม ้จ  ำนวน 5 โครงกำร (๒) กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธุ์พืช จ  ำนวน 8 โครงกำร และ (๓) กรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝ่ัง จ  ำนวน 3 โครงกำร  

4) กำรลงพื้นท่ีตรวจติดตำม 
     (1) ผูต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี และผูต้รวจรำชกำรกระทรวง 

และ/หรือผูต้รวจรำชกำรกรม ร่วมกนัตรวจติดตำมโครงกำรท่ีคดัเลือก ภำยใตแ้ผนงำน
บูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภำยในประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 อยำ่งนอ้ยเขตตรวจรำชกำรละ 1 จงัหวดั 

     (2) ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ตรวจติดตำมโครงกำรแผนงำนบูรณำ
กำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งฯ เพิ่มเติมจำกท่ีตรวจร่วมกบัส ำนักนำยกรัฐมนตรี ตำมท่ี
ปลดักระทรวงฯ เห็นชอบทั้ง 4 โครงกำร ในพื้นท่ีเขตตรวจรำชกำรท่ีรับผดิชอบ  

     (3) ผูต้รวจรำชกำรกรม ตรวจติดตำมโครงกำรแผนงำนบูรณำกำร
เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ฯ ภำยใตค้วำมรับผิดชอบของหน่วยงำนทุกโครงกำร ครอบคลุม
ทุกภูมิภำค รวมจ ำนวน 16 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) กรมป่ำไม ้จ  ำนวน 5 โครงกำร (2) กรม



21 
 
 

อุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธุ์พืช จ  ำนวน 8 โครงกำร และ (3) กรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝ่ัง จ  ำนวน 3 โครงกำร  

5) ระยะเวลำตรวจติดตำม จ ำนวน 2 รอบ ดงัน้ี 
     (1) รอบท่ี 1 (Project and Progress Reviews) ระหว่ำงเดือนกุมภำพนัธ์ 

– มีนำคม 2561 เพื่อติดตำมควำมกำ้วหนำ้และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และให้
ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรแกไ้ขปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

     (2) รอบท่ี 2 (Monitoring and Evaluation) ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – 
สิงหำคม 2561 เพื่อติดตำมประเมินผลควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินงำน และกำรด ำเนินกำร
ตำมขอ้เสนอแนะในภำพรวม 

6) วธีิกำรตรวจติดตำม 
    (1) ก่อนลงพื้นท่ีตรวจรำชกำร : ผูต้รวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

และผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ประชุมร่วมกนัเพื่อก ำหนดจงัหวดั ช่วงเวลำ แนวทำง
เพิ่มเติม และโครงกำรท่ีร่วมตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

    (2) ระหวำ่งลงพื้นท่ีตรวจรำชกำร :  
          ช่วงเชำ้ : ลงพื้นท่ีเพื่อดูขอ้เทจ็จริงของปัญหำเฉพำะพื้นท่ีท่ีมีผลต่อ

กำรพัฒนำภำค (ถ้ำมี)และประชุมร่วมระหว่ำงผูต้รวจรำชกำรและส่วนรำชกำร เพื่อ
สอบถำมขอ้มูลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

           บ่ำย : ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
(3) หลงัลงพื้นท่ีตรวจรำชกำร : ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง จดัท ำรำยงำน

ภำพรวมโครงกำร   ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงฯเสนอต่อปลดักระทรวง และส ำนักงำนปลดั
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี จ  ำนวน 2 คร้ัง ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ คร้ังท่ี 2 
ภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

7) ระยะเวลำกำรรำยงำน ผูต้รวจรำชกำรกรม จัดท ำรำยงำนภำพรวม
โครงกำรท่ีรับผดิชอบ เสนอต่อหวัหนำ้ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ จ ำนวน 2 คร้ัง ดงัน้ี  

    คร้ังท่ี 1 ภำยในวนัท่ี 15 มีนำคม 2561 
    คร้ังท่ี 2 ภำยในวนัท่ี 15 กนัยำยน 2561 

 



22 
 
 

โดยกระบวนกำรตรวจรำชกำร ระดบัพื้นท่ี แบ่งเป็น 2 รอบ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 
ตาราง 3 รอบการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชแบบบรูณาการฯ 
รอบที ่ วตัถุประสงค์การตรวจ /วธิีการ ระยะเวลา 
1 เพื่อติดตำมควำมกำ้วหน้ำและปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และให้

ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินกำร โดยตรวจ
รำชกำรในพื้นท่ีร่วมกนั อยำ่งนอ้ยเขตตรวจรำชกำรละ 1 จงัหวดั 

ก.พ. – มี.ค. 
61 

2 เพื่อติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร และกำรตำม
ขอ้เสนอแนะในภำพรวม โดยตรวจรำชกำรในพื้นท่ีร่วมกนั อย่ำงน้อย
เขตตรวจรำชกำรละ 1 จงัหวดั 

ส.ค. – ก.ย. 
61 
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1.2  การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นกำรตรวจรำชกำรตำมโครงกำรภำยใตน้โยบำย
รัฐบำลและแผนยุทธศำสตร์กระทรวงฯ และตรวจติดตำมกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ 

1) ด้ำนจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เป็นกำรตรวจ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมป่ำไม ้กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธ์ุ
พืช กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ และส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

(1) พื้นท่ีป่ำไมท่ี้ทวงคืนได ้(จ  ำนวน 140,000 ไร่) 
(2) พื้นท่ีป่ำไมเ้พิ่มข้ึน (จ  ำนวน 110,022 ไร่) 
(3) จดัหำท่ีดินใหผู้ย้ำกไร้ (จ  ำนวน 207,000 ไร่) 
(4) ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ (จ  ำนวน 34,950 ไร่) 

โดยคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ จะติดตำมควำมกำ้วหนำ้ และรับฟังปัญหำอุปสรรค 
ขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะกบัหน่วยงำนเพื่อ
น ำไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนส่วนกลำง และหน่วย
ปฏิบติัในพื้นท่ี 

เป้ำหมำยกำรตรวจติดตำม 
เพื่อตรวจติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัเป้ำหมำยดำ้น

จดักำรป่ำไมแ้ละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำย
ตัวช้ีว ัดของกระทรวงฯ สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

วตัถุประสงคก์ำรตรวจติดตำม 
(1) เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จในภำพรวมของกำร

ด ำเนินงำนดำ้นกำร   ทวงคืนพื้นท่ีป่ำไมท่ี้ถูกบุกรุก กำรเพิ่มพื้นท่ีป่ำไม ้กำรจดัหำท่ีดินให้
ผูย้ำกไร้ และกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ  

(2) เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรค ขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้ง 
ใหข้อ้เสนอแนะ และแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำแก่หน่วยงำนในสังกดักระทรวงฯ เพื่อให้
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สำมำรถด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำรพื้นท่ีป่ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

จุดเนน้กำรตรวจติดตำม 
เน้นกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัเป้ำหมำยกระทรวงฯ 

ในกำรพื้นฟูสภำพป่ำเส่ือมโทรมเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้กบัพื้นท่ีป่ำ  
โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรฟ้ืนฟูป่ำท่ีไดจ้ำกกำรทวงคืน กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ 
และกำรจัดท่ีดินท ำกินให้ผูย้ำกไร้ ตำมตัวช้ีวดัเป้ำหมำยด้ำนจดักำรป่ำไม้และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4 
ตาราง 4 ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยดำ้นจดักำรป่ำไมแ้ละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.พื้นท่ีป่ำไมท่ี้ทวงคืนได ้
จ ำนวน 140,000 ไร่ 

1. ป้องกนัและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรัพยำกร
ทำงทะเล ชำยฝ่ัง และป่ำชำยเลน 
 

ปม. อส. 
และ ทช. 

2. พื้นท่ีป่ำเพิ่มข้ึน
จ ำนวน 110,022 ไร่ 

1. ฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นท่ีป่ำสงวน
แห่งชำติ  
2. ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่ำอนุรักษเ์ส่ือมสภำพและพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์(ลุ่มน ้ำ)  
ระยะท่ี 1 
3. ปลูกป่ำชำยเลนเพื่อกำรใชส้อย 
4. ปลูกสร้ำงสวนป่ำและอนุรักษฟ้ื์นฟูพื้นท่ีป่ำตน้น ้ำล ำธำร  
 

ปม. อส. 
ทช. และ 
อ.อ.ป. 

3. จดัหำท่ีดินใหผู้ย้ำกไร้ 
จ ำนวน 207,000 ไร่ 

     กำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
(1) หน่วยงำนรับผดิชอบพื้นท่ี ปม. ทช. และ สผ. ก ำหนด

พื้นท่ีท่ีมีควำมเหมำะสมและมีควำมพร้อมในกำรจดัท่ีดิน 
รวมทั้งกำรเสนอพื้นท่ีโดย คทช.จงัหวดั ผำ่นหน่วยงำน
รับผดิชอบพื้นท่ี และเสนอขอ้มูลต่อคณะอนุกรรมกำรจดัหำ
ท่ีดิน 

(2) คณะอนุกรรมกำรจดัหำท่ีดิน พิจำรณำขอ้มูลพื้นท่ีเพื่อ
คดัเลือกและก ำหนดเป็นพื้นท่ีเป้ำหมำย และแจง้หน่วยงำน
รับผดิชอบพื้นท่ี/คทช.จงัหวดั/กระทรวงมหำดไทย 

ปม. ทช. 
และ สผ. 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(3) คณะอนุกรรมกำรจดัหำท่ีดิน พิจำรณำใหค้วำม
เห็นชอบกบัพื้นท่ีเป้ำหมำยและแจง้ผลกำรพิจำรณำไปยงั คทช.
จงัหวดั/คณะอนุกรรมกำรจดัท่ีดิน/คณะอนุกรรมกำรส่งเสริม
และพฒันำอำชีพ  
     กำรด ำเนินงำนของหน่วยปฏิบติั 

(1) คทช.จงัหวดั พิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อลงพื้นท่ี
และรับฟังควำมคิดเห็นประชำชนในพื้นท่ี  

(2) รวบรวมขอ้มูล/พิจำรณำขอบเขตพื้นท่ีเป้ำหมำยท่ีจะ
ด ำเนินกำรและขอ้มูลผูค้รอบครองท่ีดินเดิมท่ีหน่วยงำน
เจำ้ของพื้นท่ี   ไดส้ ำรวจไวแ้ลว้ (ถำ้มี)  

(3) เสนอควำมเห็นของคณะท ำงำน ต่อ คทช.จงัหวดั และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมขอ้มูลต่อคณะอนุกรรมกำร
จดัหำท่ีดิน 

4. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
เศรษฐกิจ จ ำนวน 34,950 ไร่ 

1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ำรุงไมเ้ศรษฐกิจ 
2. ส่งเสริมกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อเศรษฐกิจ 

ปม. และ   
อ.อ.ป. 

 
ประเดน็กำรตรวจติดตำม  

ตาราง 5 ประเดน็กำรตรวจติดตำมด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

รอบที ่1 (Project and Progress Reviews) รอบที ่2 (Monitoring and Evaluation) 

1. พืน้ทีป่่าไม้ที่ทวงคืนได้ 
1.1 แผนปฏิบติักำรทวงคืนผืนป่ำประจ ำปี 
1.2 ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 
1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน

แผนปฏิบติักำร 
1.4 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 

1. พืน้ทีป่่าไม้ที่ทวงคืนได้ 
1.1 กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
1.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน

แผนปฏิบติักำร 
1.3 ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั

เป้ำหมำยท่ีรับผดิชอบ 
1.4 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 
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ประเด็นการตรวจติดตาม 

รอบที ่1 (Project and Progress Reviews) รอบที ่2 (Monitoring and Evaluation) 

2. พืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้ 
2.1 ประเด็นขอ้คน้พบจำกกำรตรวจรำชกำร ปี 60 

 ฐำนขอ้มูลจ ำนวนพื้นท่ีป่ำไมส้มบูรณ์     
คงสภำพท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั 

 ควำมเช่ือมัน่ของภำคเอกชนในกำรเขำ้
ร่วมโครงกำรปลูกฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่ำแบบ CSR 
2.2 แผนปฏิบติักำรเพิ่มพื้นท่ีป่ำประจ ำปี 

    2.3  ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 
    2.4 กำรจดัตั้งศูนยพ์ื้นฟูพื้นท่ีป่ำและตรวจสอบ
พื้นท่ี 
    2.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนท่ีอำศยัอยูบ่ริเวณรอบๆ ป่ำ 
     2.6  ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน
แผนปฏิบติักำร 
    2.7 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร
ด ำเนินงำน 

2. พืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้ 
2.1 กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
2.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน

แผนปฏิบติักำร 
2.3 ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั

เป้ำหมำยท่ีรับผดิชอบ 
2.4 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 
 

3. จัดหาทีด่ินให้ผู้ยากไร้ 
3.1 ประเด็นขอ้คน้พบจำกำรตรวจรำชกำร ปี 60 

 ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบกำรใช้
ประโยชนพ์ื้นท่ีป่ำไมท่ี้จดัสรรให้ผูย้ำกไร้ 

 หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งขำดควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.2 แผนปฏิบติักำรจดัหำท่ีดินใหผู้ย้ำกไร้
ประจ ำปี 

3.3 ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 

3.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน

3. จัดหาทีด่ินให้ผู้ยากไร้ 
3.1 กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
3.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน

แผนปฏิบติักำร 
3.3 ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั

เป้ำหมำย ท่ีรับผดิชอบ 
3.4 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 
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ประเด็นการตรวจติดตาม 

รอบที ่1 (Project and Progress Reviews) รอบที ่2 (Monitoring and Evaluation) 

แผนปฏิบติักำร 
3.5 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 

4. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกจิ 
4.1 แผนปฏิบติักำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ

เศรษฐกิจประจ ำปี  
4.2 ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 
4.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน

แผนปฏิบติักำร 
4.4 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 

4. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกจิ 
4.1 กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
4.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน

แผนปฏิบติักำร 
4.3 ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั

เป้ำหมำยท่ีรับผดิชอบ 
4.4 ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 

ขอบเขตกำรตรวจติดตำม 
(1) พื้นท่ีในกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ีเขตตรวจรำชกำร จ ำนวน 
18 เขต ทั้งน้ี กำรคดัเลือกพื้นท่ีตรวจติดตำมและสังเกตกำรณ์ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะ
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 

(2) กำรคดัเลือกโครงกำร/กิจกรรมท่ีตรวจติดตำมเนน้กำรตรวจติดตำม
โครงกำร/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนควำมส ำเร็จ ตำมนโยบำยส ำคญัของรัฐบำลและภำรกิจ
ของกระทรวงฯ ในกำรทวงคืนพื้นท่ีป่ำไมท่ี้ถูกบุกรุกกำรเร่งฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีทวงคืนได ้กำร
ตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ท่ีจดัสรรให้ผูย้ำกไร้ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
เศรษฐกิจ รวมทั้ง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนและทุกภำคส่วนเพื่อป้องกนั
รักษำป่ำ พลิกฟ้ืนพื้นท่ีป่ำไมท่ี้ถูกบุกรุกให้กลบัคืนสู่สภำพป่ำท่ีสมบูรณ์ ภำยใตต้วัช้ีวดั
เป้ำหมำยกำรจดักำรป่ำไมแ้ละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
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2) ดำ้นกำรจดักำรและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยำกรน ้ำใหมี้ใชอ้ยำ่งเพียงพอเป็น
กำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตวัช้ีวดักำรจดัหำแหล่งน ้ำตน้ทุนผวิดินของ
กรมทรัพยำกรน ้ำ และแหล่งน ้ำบำดำลของกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล ประกอบดว้ย 

(1) แหล่งน ้ ำได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  (จ  ำนวน 388 แห่ง 127,200 
ครัวเรือน) 

(2) แหล่งน ้ ำต้นทุนประปำชนบท (จ ำนวน 1 ,437 แห่ง 215 ,550 
ครัวเรือน) 

(3) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน ้ำด่ืมสะอำด (จ  ำนวน 633 แห่ง 56,625 
ครัวเรือน) 

(4) จ  ำนวนแหล่งน ้ำบำดำลเพิ่มข้ึน (จ  ำนวน 969 แห่ง 5,996 ครัวเรือน) 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และรับฟังปัญหำอุปสรรค 
ขอ้จ ำกดั พร้อมทั้ง ให้ขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมตวัช้ีวดัเป้ำหมำยของ
กระทรวงฯ เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และท ำกำรเกษตรในพื้นท่ีภยัแลง้ 
  เป้ำหมำยกำรตรวจติดตำม 
    เพื่อตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัเป้ำหมำยของกระทรวงฯ 
ในกำรจดัหำแหล่งน ้ ำ ตน้ทุนผิวดิน และกำรจดัหำแหล่งน ้ ำบำดำล ให้มีใชอ้ยำ่งพอเพียง
โดยใหค้วำมส ำคญักบัระบบกระจำยน ้ำ และ   ควำมเหมำะสมในกำรคดัเลือกพื้นท่ี  
  วตัถุประสงคก์ำรตรวจติดตำม 
  (1) เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จในภำพรวมของกำร
ด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง ด้ำนบริหำรจดักำรแหล่งน ้ ำ
ต้นทุนผิวดิน และแหล่งน ้ ำบำดำลตำมแผนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ให้มีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน ้ ำต้นทุนท่ีเพียงพอต่อกำร
อุปโภคบริโภค และกำรเกษตร บรรลุวตัถุประสงคต์ำมค่ำตวัช้ีวดัเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
  (2) เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินงำนของกรม
ทรัพยำกรน ้ ำ และกรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำล พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะแนวทำงกำรแกไ้ข
ปัญหำกำรด ำเนินงำนบริหำรจดักำรแหล่งน ้ำตน้ทุนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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จุดเนน้กำรตรวจติดตำม 
  (1) ตรวจติดตำมผลส ำเร็จในภำพรวมของกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั
เป้ำหมำยของกระทรวงฯดำ้นกำรบริหำรจดักำรและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยำกรน ้ ำให้มีใช้
อย่ำงเพียงพอ ได้แก่ แหล่งน ้ ำได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แหล่งน ้ ำต้นทุนประปำชนบท 
โรงเรียนและชุมชนมีระบบน ้ำด่ืมสะอำด และจ ำนวนแหล่งน ้ำบำดำลเพิ่มข้ึน 
  (2) ตรวจติดตำมควำมเหมำะสมในกำรคดัเลือกพื้นท่ีด ำเนินกำร ควำม
คุม้ค่ำของกำรด ำเนินโครงกำร กำรดูแลบ ำรุงรักษำแหล่งน ้ ำท่ีฟ้ืนฟูแลว้ ให้สำมำรถใช้
ประโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภำพอยำ่งต่อเน่ือง กำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัระบบกำรกระจำยน ้ ำของ
โครงกำร เพื่อใชเ้ป็นแหล่งน ้ ำตน้ทุนในกำรอุปโภคบริโภคและกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
รวมทั้งประโยชนท่ี์ประชำชนไดรั้บอยำ่งเป็นรูปธรรมหลงัด ำเนินงำนแลว้เสร็จ 
  (3) ตรวจติดตำมปัญหำกำรด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 เฉพำะพื้นท่ีกรณีพบปัญหำกำรคดัเลือกพื้นท่ีท่ีไม่มีควำมเหมำะสม หรือโครงกำรท่ี
ด ำเนินกำรแลว้เสร็จแต่ขำดระบบกำรกระจำยน ้ำใหป้ระชำชนใชป้ระโยชน ์
ตาราง 6 ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยดำ้นกำรจดักำรและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยำกรน ้ำใหมี้ใชอ้ยำ่งเพียงพอ 

ด้าน แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงาน 
1. จดัหำแหล่งน ้ำตน้ทุน 
น ้ำผวิดิน (จ ำนวน 388 แห่ง) 

1. จำ้งเอกชนด ำเนินกำรพฒันำ ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำ 
2. ส่งมอบโครงกำร และฝึกอบรม ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ เทคโนโลยี
และกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรจดักำรน ้ำใหก้บัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมกำรบริหำรจดักำรน ้ำ 

ทน. 

2. จดัหำแหล่งน ้ำตน้ทุน 
น ้ำบำดำล (จ ำนวน 3,039 
แห่ง) 

1. ส ำรวจและพฒันำแหล่งน ้ำบำดำลเพื่อจดัหำน ้ำสะอำดจำก
แหล่งน ้ำบำดำลใหป้ระชำชนใชส้ ำหรับอุปโภคบริโภค 
2. ส ำรวจและพฒันำแหล่งน ้ ำบำดำลเพื่อจดัหำแหล่งน ้ ำ
บำดำลให้ประชำชนใช้ท ำกำรเกษตรในพื้นท่ีประสบ
ปัญหำภยัแลง้ 
3. ส่งมอบโครงกำร และฝึกอบรม ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ 
เทคโนโลยแีละกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรจดักำรน ้ำใหก้บั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมกำรบริหำร
จดักำรน ้ำ 

ทบ. 
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ประเดน็กำรตรวจติดตำม 
ตาราง 7 ประเด็นกำรตรวจติดตำมดำ้นกำรจดักำรและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยำกรน ้ ำใหมี้ใช้
อยำ่งเพียงพอ 

รอบที ่1 (Project and Progress Reviews) รอบที ่2 (Monitoring and Evaluation) 

1. ด้านการจัดหาแหล่งน า้ต้นทุนน า้ผวิดิน 
แหล่งน า้ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู (จ  ำนวน 388 แห่ง) 
1) ประเด็นขอ้คน้พบจำกำรตรวจรำชกำร ปี 60 

     กำรก ำหนดตวัช้ีวดัเชิงปริมำณและคุณภำพ  
ท่ีสะทอ้นถึงประโยชนท่ี์ประชำชนไดรั้บ 

      กำรจดัหำพ้ืนท่ีท้ิงดินของโครงกำร  
      ควำมซ ้ำซอ้นพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำรกบัหน่วยงำน

อ่ืนท ำใหต้อ้งเปล่ียนพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร 
2) ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 

3) แผนปฏิบติักำรอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้ำประจ ำปี 

4) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในแผนปฏิบติักำร 
5) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 

1. ด้านการจัดหาแหล่งน า้ต้นทุนน า้ผวิดิน 
แหล่งน า้ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
     (จ  ำนวน 388 แห่ง) 

1) กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของ
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 

2) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน
แผนปฏิบติักำร 

3) ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำม
ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยท่ีรับผิดชอบ 

4) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร
ด ำเนินงำน 

2. ด้านจัดหาแหล่งน า้บาดาล 
2.1 แหล่งน า้ต้นทุนประปาชนบท (จ ำนวน 1,437 แห่ง) 

1) ประเด็นขอ้คน้พบจำกำรตรวจรำชกำร ปี 60 
 กำรก ำหนดตวัช้ีวดัเชิงปริมำณและ

คุณภำพท่ีสะทอ้นถึงประโยชน์ท่ีประชำชนไดรั้บ 
 ควำมซ ้ ำซอ้นพื้นท่ีด ำเนินโครงกำรกบั

หน่วยงำนอ่ืนท ำใหต้อ้งเปล่ียนพื้นท่ีด ำเนินโครงกำร 
2) ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 
3)  ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในแผนปฏิบติักำร 
4) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 
 

2. ด้านจัดหาแหล่งน า้บาดาล 
     2.1 แหล่งน า้ต้นทุนประปาชนบท  

(จ ำนวน 1,437 แห่ง) 
1) กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ

ของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
2) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย       

ในแผนปฏิบติักำร 
3) ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำม

ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยท่ีรับผดิชอบ 
4) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร

ด ำเนินงำน 
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รอบที ่1 (Project and Progress Reviews) รอบที ่2 (Monitoring and Evaluation) 

2.2 โรงเรียนและชุมชนมีระบบน า้ดื่มสะอาด 
(จ ำนวน 633 แห่ง) 

1) ประเด็นขอ้คน้พบจำกำรตรวจรำชกำร ปี 60 
   กำรก ำหนดตวัช้ีวดัเชิงปริมำณและ

คุณภำพ ท่ีสะทอ้นถึงประโยชนท่ี์ประชำชนไดรั้บ 
   ควำมซ ้ำซอ้นพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำรกบั

หน่วยงำนอ่ืนท ำใหต้อ้งเปล่ียนพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร 
2) ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 

3) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในแผนปฏิบติักำร 
4) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 

    2.2 โรงเรียนและชุมชนมีระบบน า้ดื่ม
สะอาด (จ  ำนวน 633 แห่ง) 

    1) กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ
ของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 

    2) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย          
ในแผนปฏิบติักำร 

    3) ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำม
ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยท่ีรับผิดชอบ 

    4) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัใน
กำรด ำเนินงำน 

     2.3 จ านวนแหล่งน า้บาดาลเพิม่ขึน้  
           (จ  ำนวน 969 แห่ง)  

  1) ประเด็นขอ้คน้พบจำกำรตรวจรำชกำร ปี 60 
     กำรก ำหนดตวัช้ีวดัเชิงปริมำณและคุณภำพ  

ท่ีสะทอ้นถึงประโยชนท่ี์ประชำชนไดรั้บ 
     ควำมซ ้ำซอ้นพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำรกบั

หน่วยงำนอ่ืนท ำใหต้อ้งเปล่ียนพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร 
  2) ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 

  3) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในแผนปฏิบติักำร 
  4) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 

    2.3 จ านวนแหล่งน า้บาดาลเพิม่ขึน้  
   (จ  ำนวน 969 แห่ง)  

     1) กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ
ของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 

      2) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยใน
แผนปฏิบติักำร 

      3) ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำม
ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยท่ีรับผดิชอบ 

      4) ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำร
ด ำเนินงำน 

ขอบเขตในกำรตรวจติดตำม 
 (1) พื้นท่ีในกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ีเขตตรวจรำชกำร จ ำนวน 
18 เขต ทั้งน้ี กำรคดัเลือกพื้นท่ีตรวจติดตำมและสังเกตกำรณ์ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะ
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
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 (2) กำรคดัเลือกโครงกำร/กิจกรรมท่ีตรวจติดตำมเนน้กำรตรวจติดตำม
โครงกำร/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนควำมส ำเร็จ ตำมนโยบำยส ำคญัของรัฐบำลและภำรกิจ
ของกระทรวงฯ ในกำรจดัหำแหล่งตน้ทุนน ้ำผวิดิน และกำรจดัหำแหล่งน ้ำบำดำล ภำยใต้
ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยแผนบูรณำกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561  ไดแ้ก่ (1) แหล่งน ้ำไดรั้บกำรอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู (2) แหล่งน ้ำตน้ทุนประปำชนบท           
 (3) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน ้ ำด่ืมสะอำด และ (4) จ  ำนวนแหล่งน ้ ำ
บำดำลเพิ่มข้ึน 

3) ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกำรตรวจติดตำมกำร
เพิ่มศกัยภำพกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยในเร่ืองกฎ ระเบียบและกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรเพิ่มศกัยภำพกำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อม และส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
(ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค และส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) 
ตำมเป้ำหมำยกำรจดักำรขยะมูลฝอยชุมชน ไดรั้บกำรจดักำรอย่ำงถูกตอ้ง ตำมตวัช้ีวดั
เป้ำหมำยโครงกำร/กิจกรรม ดงัน้ี 

(1) กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรน ำขยะมูลฝอยชุมชนไปใชป้ระโยชน ์9,000 ตนั/ปี 
(2) ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บกำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้ง ร้อยละ 60 
(3) กฎ ระเบียบ เกณฑ์กำรปฏิบัติ ฐำนข้อมูลของประเทศ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วยสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำขยะและ
ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 80 และเสริมสร้ำงศกัยภำพกฎระเบียบกำรจดักำรขยะและของเสีย
อนัตรำย จ ำนวน 1 เร่ือง 

เป้ำหมำยหลกัในกำรตรวจติดตำม 
เพื่ อติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล และเป้ำหมำย

กระทรวงฯ ด้ำนกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อม ในกำรเพิ่ม
ศกัยภำพกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยในระดับพื้นท่ี ของส ำนักงำนส่ิงแวดลอ้มภำค 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั โดยให้ควำมคญักบักำรจดักำร
ขยะท่ีตน้ทำงโดยใชห้ลกั 3 R กำรจดักำรขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกตอ้ง และกำรปรับปรุง
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กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม และ
ส ำนกังำนปลดักระทรวงฯ 

วตัถุประสงคใ์นกำรตรวจติดตำม 
(1) ตรวจติดตำมโครงกำรภำยใตแ้ผนงำนบูรณำกำรจดักำรขยะและ

ส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงฯ จ ำนวน 
4 โครงกำร  

(2) เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรค ขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินโครงกำรของ
หน่วยงำน พร้อมทั้งประสำนและเสนอแนะแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะมูล
ฝอยใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

จุดเนน้ในกำรตรวจติดตำม 
ก ำหนดจุดเนน้ในกำรตรวจติดตำมโครงกำรภำยใตแ้ผนงำนบูรณำกำร

บริหำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้ม ตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงฯ จ ำนวน 4 โครงกำร 

ตาราง 8 ตวัช้ีวดัเป้ำหมำยดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอ้ม 
ตัวช้ีวดั แนวทาง โครงการ หน่วยงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 : กลุ่มเป้ำหมำย
มีกำรน ำขยะมูลฝอยชุมชนไป
ใชป้ระโยชน์ 9,000 ตนั/ปี 

แนวทำงท่ี 1.1.1 : ส่งเสริมกำร
ลด คดัแยก และน ำไปใช้
ประโยชน์ 

1. โครงกำรสร้ำงวินยัและ
กำรมีส่วนร่วมของคนใน
ชำติมุ่งสู่กำรจดักำรขยะและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

สส. 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 : ขยะมูลฝอย
ชุมชน ไดรั้บกำรจดักำรอยำ่ง
ถูกตอ้ง ร้อยละ 60 

แนวทำงท่ี 1.1.2 : เพิ่ม
ศกัยภำพกำรจดักำร 
ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสีย
อนัตรำยชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ 

2. โครงกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำมลพิษจำกขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรำย 

คพ. 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.3 : กฎ ระเบียบ 
เกณฑก์ำรปฏิบติั ฐำนขอ้มูล
ของประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร 
จดักำร 

แนวทำงท่ี 1.2.3 : เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรก ำกบัติดตำม
กำรจดักำรขยะมูลฝอยชุมชน 
ขยะทะเล  ของเสียอนัตรำย
ชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ และกำก

3. โครงกำรประสำนควำม
ร่วมมือในกำรก ำกบัติดตำม
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
จดักำรขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรำยในพื้นท่ีจงัหวดั 

สป.ทส. 
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ตัวช้ีวดั แนวทาง โครงการ หน่วยงาน 
 สนบัสนุนกำรแกไ้ขปัญหำ

ขยะและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 80 
 เสริมสร้ำงศกัยภำพ กฎ 

ระเบียบกำรจดักำรขยะและ
ของเสียอนัตรำย 1 เร่ือง 

อุตสำหกรรมท่ีเป็นอนัตรำย 4. โครงกำรพฒันำกฎหมำย 
อนุบญัญติั และกฎระเบียบ 

คพ. 

ประเดน็ในกำรตรวจติดตำม 

ตาราง 9 ประเดน็กำรตรวจติดตำมดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอ้ม 
รอบที ่๑ (Project and Progress Reviews) รอบที ่๒ (Monitoring and Evaluation) 

1. ประเด็นขอ้คน้พบจำกกำรตรวจรำชกำร ปี 60 
 บทบำทกำรด ำเนินงำนของกระทรวงฯ 

ในฐำนะ Regulator 
 ควำมเช่ือมโยงดำ้นพื้นท่ี งบประมำณ และ

กลุ่มเป้ำหมำยกำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
และส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 กำรถ่ำยทอดสัดส่วนตวัช้ีวดัเป้ำหมำยลงสู่ระดบัพื้นท่ี 
2. ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนส่วนกลำง
และหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 
3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในแผนปฏิบติักำร 
4. ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 

1. กำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงฯ  
2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในแผนปฏิบติักำร 
3. ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัเป้ำหมำย
ท่ีรับผดิชอบ 
4. ปัญหำ อุปสรรค และขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 

ขอบเขตในกำรตรวจติดตำม 
(1) พื้นท่ีในกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนส่วนกลำงและหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ีเขตตรวจรำชกำร จ ำนวน 
18 เขต ทั้งน้ี กำรคดัเลือกพื้นท่ีตรวจติดตำมและสังเกตกำรณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ  
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(2) กำรคดัเลือกโครงกำร/กิจกรรมท่ีตรวจติดตำมเนน้กำรตรวจติดตำม
โครงกำร/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนควำมส ำเร็จตำมนโยบำยส ำคญัของรัฐบำลและภำรกิจ
ส ำคญัของกระทรวงฯ ในกำรเพิ่มศกัยภำพกำรจดักำรขยะมูลฝอยให้ถูกตอ้งตำมหลกั
วิชำกำรของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงฯ ภำยใตแ้ผนงำนบูรณำกำรกำรบริหำรจดักำร
ขยะและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เพื่อให้กำรตรวจรำชกำรและกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรของ
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร พ.ศ. 2548 และสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักนำยกรัฐมนตรี จึงได้ก  ำหนดระยะเวลำกำรตรวจ
รำชกำรของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ออกเป็น 2 รอบ  
ตาราง 10 รอบของการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ  
รอบที ่ วตัถุประสงค์ /วธิีการ ระยะเวลา 
1 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรตรวจรำชกำร รับทรำบแผนกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผลส ำเร็จของตัวช้ีวัด
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด และติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนส่วนกลำง และหน่วยงำนในพื้นท่ี
ตลอดจนปัญหำอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขั้นเตรียมควำมพร้อมให้ส ำเร็จตำมแผนกำร
ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ 

ธ.ค. 60 
- 
มี.ค. 61 

2 เพื่อตรวจติดตำมและประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรในภำพรวม
ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหน่วยงำนส่วนกลำง และหน่วยปฏิบติัใน
พื้นท่ี โดยผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ เชิญผู้ตรวจรำชกำรกรมและ  
ท่ีปรึกษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชน ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ (รอบท่ี 1) พร้อมทั้ง      
ลงพื้นท่ีติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค รวมทั้ ง วิเครำะห์
ผลส ำเร็จเม่ือเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมเป้ำหมำย 
ในภำพรวมของนโยบำยท่ีส ำคญัในแต่ละดำ้น 

เม.ย. – ก.ย. 
61 
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1.3 การตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เป็นกำร
ตรวจและติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบติังำน กำรสั่งและปฏิบติัรำชกำรแทนปลดักระทรวงฯ 
ของผูต้รวจกระทรวงฯ โดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  และมีอ ำนำจในกำรปฏิบติัรำชกำร 
กำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรควบคุม ก ำกบั ดูแล และกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัรำชกำรภำยใตห้น่วยงำนในควำมรับผดิชอบ 

แนวทำงกำรตรวจติดตำม 
1) ลงพื้นท่ีติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ีเขต

ตรวจรำชกำร เพื่ อ รับฟังปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงแกไ้ขกำรปฏิบติังำน 

2) ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนส่วนกลำง และ
น ำประเด็นปัญหำขอ้คน้พบจำกกำรตรวจในพื้นท่ี หำรือแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำกบั
ผูบ้ริหำรหน่วยงำนส่วนกลำง 

1.4  การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน เป็นกำรตรวจติดตำม  
กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 
12 (4) ก ำหนดให้ผูต้รวจรำชกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีประกำรหน่ึงในกำรสอบขอ้เท็จจริง 
สืบสวนสอบสวน หรือสดบัรับฟังเหตุกำรณ์เม่ือไดรั้บกำรร้องเรียนของประชำชน หรือ
ปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนของรัฐหรือเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯ หรือปลดักระทรวงฯ หรือผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ไดรั้บ
เร่ืองร้องเรียนโดยตรง 

แนวทำงกำรตรวจติดตำม 
1) วเิครำะห์ประเดน็เร่ืองร้องเรียน และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน 
2) ประสำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและน ำมำประกอบกำร

พิจำรณำด ำเนินกำร 
3) สืบสวน สอบสวนขอ้เทจ็จริงเร่ืองร้องเรียน 
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4) ประมวลสรุปประเด็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน และน ำเรียน
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงฯหรือปลดักระทรวงฯ พิจำรณำสั่งกำรหน่วยงำนในกระทรวงฯ 
ด ำเนินกำรต่อไป 

1.5  การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชา เป็นกำรตรวจติดตำม กำรขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปองค์กำรของกระทรวงฯ 
นโยบำยส ำคญัของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ฯ และเร่ืองหน่วยงำนผูป้ฏิบติั ไดร้้องขอ
ควำมช่วยเหลือ หรือสนบัสนุน หรือประสำนกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำย แผนงำน และ
โครงกำรท่ีด ำเนินกำร แต่มีปัญหำข้อขัดข้องไม่สำมำรถแก้ไขได้ตำมขั้นตอนปกติ 
ควรไดรั้บกำรประสำนหรือสนบัสนุนจำกหน่วยงำนในระดบัท่ีสูงกว่ำ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ 
ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

แนวทำงกำรตรวจติดตำม ดงัน้ี  
1) กำรขบัเคล่ือนขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปองคก์ำรของกระทรวงฯ นโยบำย

ส ำคญัของรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงฯ 
2) เร่ืองท่ีไดรั้บกำรร้องเรียนจำกรำษฎร ขอควำมเป็นธรรม หรือขอควำม

ช่วยเหลือเพื่อคล่ีคลำย หรือแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อน  
3) งำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

2. การก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบ และพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการ  
ตาราง 11 เขตตรวจราชการและหน่วยงานในความรับผิดชอบ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ   

ผู้ตรวจราชการ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

เขตตรวจราชการ/จังหวดั 

1. นำยเสริมยศ  สมมัน่ 
หวัหนำ้ผูต้รวจรำชกำร

กระทรวง 

สป.ทส. 
(ยกเวน้ สสภ.) 

เขตตรวจรำชกำรทุกเขตตรวจ 
เขตตรวจรำชกำรส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนคร) 

2. นำยสำกล  ฐินะกุล 
 

คพ. 
สป.ทส. 

(เฉพำะ สสภ.) 
อจน. 

เขต ๑ (นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยธุยำ สระบุรี) 
เขต 6 (ชุมพร นครศรีธรรมรำช พทัลุง สุรำษฎร์ธำนี) 
เขต 7 (กระบ่ี ตรัง พงังำ ภูเก็ต ระนอง) 
เขต 13 (ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ) 



38 
 
 

ผู้ตรวจราชการ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

เขตตรวจราชการ/จังหวดั 

3. นำยประลอง  ด ำรงคไ์ทย อส. 
สส. 
อ.อ.ป. 
อบก. 

เขต 2 (ชยันำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง) 
เขต 10 (บึงกำฬ เลย หนองคำย หนองบวัล ำภู อุดรธำนี) 
เขต 16 (เชียงรำย น่ำน พะเยำ แพร่) 
เขต 18 (ก ำแพงเพชร นครสวรรค ์พิจิตร อุทยัธำนี) 

4. นำยสุวฒัน์ เป่ียมปัจจยั ทน. 
ทบ. 
อสส. 

เขต 5 (ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร) 
เขต 12 (กำฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด) 
เขต 17 (ตำกพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุตรดิตถ)์ 

5. นำยอดิศร  นุชด ำรงค์ ปม.  
สผ. 
อสพ. 

เขต 9 (จนัทบุรี ชลบุรี ตรำด ระยอง) 
เขต 14 (ชยัภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย ์สุรินทร์) 
เขต 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพนู) 

6. นำยนพพล  ศรีสุข ทธ.  
ทช. 
สพภ. 

เขต 3 (ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี สมุทรปรำกำร สระแกว้) 
เขต 4 (กำญจนบุรี นครปฐม รำชบุรี สุพรรณบุรี) 
เขต 8 (นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ สงขลำ สตูล) 
เขต 11 (นครพนม มุกดำหำร สกลนคร) 

7. นำยบุญชอบ  สุทธมนสัวงษ ์  ภำรกิจตำมท่ี รมว.ทส. มอบหมำย 
 

 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการด าเนินงาน  

กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

มีว ัต ถุประสงค์  (1) เพื่ อ เป็นกรอบแนวทำงส ำห รับผู ้ตรวจรำชกำรกระทรว ง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ในกำรด ำเนินกำรตรวจรำชกำรให้เป็นไปตำม

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ข้อ 7 และ ข้อ 8 (2) 

เพื่อให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนผูรั้บกำรตรวจ ตลอดจนหน่วยงำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทุกระดับทั้งในและนอกสังกดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ใช้เป็น

กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนสนบัสนุนกำรตรวจรำชกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนกั

นำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 16 (3) เพื่อเสริมสร้ำงให้กลไก 

กระบวนกำร  และข้อ เสนอแนะจำกรำยงำนของผู ้ต รวจรำชกำรกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดกำรขบัเคล่ือนและกำรแกไ้ข

ปัญหำอุปสรรคของโครงกำร/กิจกรรม ตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ ข้อสั่งกำรและตำม

แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ร่วมกบัส ำนกันำยกรัฐมนตรีใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ 

ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรรวบรวม ศึกษำขอ้มูลพื้นฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ำมำก ำหนดกรอบ
แนวทำง และนโยบำยกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี โดยประสำนขอรำยละเอียดขอ้มูล
แผนงำน/โครงกำร เพื่อน ำมำวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงกบันโยบำยรัฐบำล และยทุธศำสตร์
กระทรวงฯ และพิจำรณำคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร บรรจุในแผนกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงฯ น ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯ 
พิจำรณำลงนำม และแจง้เวยีนแผนตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ใหห้น่วยรับตรวจ กระทรวง
ต่ำง ๆ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ มีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
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1.1 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกำรตรวจ
รำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ ในประเดน็นโยบำยส ำคญั 3 แนวทำง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยำกรฯ  ครอบคลุมทั้ง 6 ภำค ไดแ้ก่ 1) กำรเพิ่มศกัยภำพภำค
กำรท่องเท่ียวและบริกำร 2) กำรพฒันำดำ้นสังคม ยกระดบัคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  
และ 3)โครงกำรพฒันำพิเศษขนำดใหญ่ 

 1.2  การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นกำรตรวจรำชกำรตำมโครงกำรภำยใตน้โยบำย
รัฐบำลและแผนยุทธศำสตร์กระทรวงฯ และตรวจติดตำมกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี ซ่ึงผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ไดก้  ำหนดกำรตรวจ
ภำยใต้นโยบำยส ำคัญ 3 ด้ำน ได้แก่  1) ด้ำนจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 2) ด้ำนกำรจดักำรและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรน ้ ำให้มีใช้อย่ำงเพียงพอ และ 
3) ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอ้ม 
                   1.3 การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน เป็นกำรตรวจติดตำม 
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ตำมภำรกิจของกระทรวงฯ  
โดยกำรลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปน ำเรียนปลัดกระทรวงฯ และหรือ 
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงฯ เพื่อพิจำรณำ 

1.4  การตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เป็นกำร
ตรวจและติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบติังำน กำรสั่งและปฏิบติัรำชกำรแทนปลดักระทรวงฯ 
ของผูต้รวจกระทรวงฯ โดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  และมีอ ำนำจในกำรปฏิบติัรำชกำร 
กำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรควบคุม ก ำกบั ดูแล และกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
เก่ี ยวกับรำชกำรภำยใต้ห น่ วยงำนในควำม รับผิดชอบ  ตำมค ำสั่ งกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ท่ี  107/2561 ลงวนัท่ี 16 มีนำคม 2561  และ 
ท่ี 114/2561 ลงวนัท่ี 19 มีนำคม 2561 
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1.5  การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของ
ผู้บังคบับัญชา  

       เป็นกำรตรวจติดตำม ตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และเร่ืองท่ีหน่วยงำนผูป้ฏิบติั ไดร้้องขอ
ควำมช่วยเหลือ หรือสนบัสนุน หรือประสำนกำรปฏิบติังำน ตำมนโยบำย แผนงำน และ
โครงกำรท่ีด ำเนินกำรแต่มีปัญหำขดัขอ้งไม่สำมำรถแกไ้ขไดต้ำมขั้นตอนปกติควรไดรั้บ
กำรประสำนหรือสนับสนุนจำกหน่วยงำนในระดบัท่ีสูงกว่ำ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 

 
2. ปัญหาอปุสรรค 

2.1 กำรพิ จำรณำคัด เลือกโครงกำรใน เบ้ืองต้นจำกเอกสำรงบประมำณ  
ตำมพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นเพียงกำร
วิเครำะห์ข้อมูลไม่มีรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม อำจท ำให้กำรคัดเลือกแผนงำน/
โครงกำรไม่สะทอ้นผลส ำเร็จตำมยทุธศำสตร์กระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

2.2 กำรจดัท ำกรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์และแผนกำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ล่ำช้ำ ส่งผลให้ขำดควำมชัดเจนในกำร
เตรียมกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ในช่วงต้น
ปีงบประมำณ และไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดท้นัตำมกรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ส ำนกันำยกรัฐมนตรี ควรขบัเคล่ือนกระบวนกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร
แบบบูรณำกำรให้เกิดควำมชัดเจนตั้ งแต่ต้นปีงบประมำณ เพื่อเป็นกรอบนโยบำย 
กำรจดัท ำแผนตรวจรำชกำรของกระทรวงต่ำงๆ 

3.2 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ควรก ำหนดให้มีกำรตรวจ
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม โดยเฉพำะโครงกำรหรือ
กิจกรรมท่ีใช้งบประมำณสูง และด ำเนินกำรต่อเน่ืองในหลำยพื้นท่ี เพื่อเป็นข้อมูล 
ใหผู้บ้ริหำรใชป้ระกอบกำรตดัสินใจในกำรด ำเนินกำรหรือยติุโครงกำร 
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              3.3 กองตรวจรำชกำร ควรพฒันำระบบฐำนขอ้มูล มำตรกำรกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ใหเ้ป็นมำตรฐำน สะดวก 
รวดเร็ว ใหก้บัผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ และหน่วยรับตรวจ 



43 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
แผนตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 

ค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ที ่107/2561  
ลงวนัที่ 16 มนีาคม 2561 
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ภาคผนวก ง 

ค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ที ่114/2561  
ลงวนัที่ 19 มนีาคม 2561 
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ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม. (2561). แผนการตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561. กรุงเทพมหำนคร: กองตรวจรำชกำร 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม. (2556). ยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2556-2561. กรุงเทพมหำนคร. 
ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม. (2559). แผนยทุธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2559-2564. กรุงเทพมหำนคร. 
ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ 

ส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี. (2561). แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัตรวจ
รำชกำร 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ-สกลุ นำยจกัรพงศ ์ เน่ืองชมภู 
วนั เดือน ปีเกิด 27  กมุภำพนัธ์  2521 
สถำนท่ีเกิด จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
วฒิุกำรศึกษำ วทิยำศำสตร์บณัฑิต (กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม)  

มหำวทิยำลยัรำชภฎัจนัทรเกษม 
 วิท ยำศำสต ร์มห ำบัณ ฑิ ต  (กำรใช้ ท่ี ดิน และกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนื) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์   

ต ำแหน่งหนำ้ท่ี นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบติักำร 
กำรท ำงำนปัจจุบนั 
 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
92  ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน  แขวงพญำไท  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
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    ค ารับรองผู้บังคบับัญชา 

 
ขอรับรองว่ำ  ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสำรผลงำนวิชำกำร 

ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงำนของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 
    ลงช่ือ..................................................... 
                    (นำยวรพล จนัทร์งำม) 
             ต  ำแหน่ง    ผูอ้  ำนวยกำรกองตรวจรำชกำร 
                      ................/.............../.............. 

 


