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ค ำน ำ 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้จัดท้ารายงานประจ้าปี (Annual Report) เพื่อเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานของรัฐ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าบาดาล 
ให้มีประสิทธิภาพ ส้าหรับรายงานประจ้าปี  2562 ฉบับนี  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติ งาน 
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และผลส้าเร็จตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปี รวมทั งรายงานด้านการเงิน 
อย่างเป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ ทั งนี  รายงานประจ้าปี มีองค์ประกอบหลักของรายงาน  
3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลภาพรวม ส่วนท่ี 2 : ผลการด้าเนินงานท่ีได้ด้าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และภารกิจท่ีส้าคัญ ส่วนท่ี 3 : รายงานการเงิน 
และส่วนท่ี 4: ผลงานส้าคัญอื่น ๆ  

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ้าปี 2562 นี  จะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั งใจของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เพื่อให้ผล
การปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ให้มีน ้าสะอาด 
เพื่อการอุปโภค บริโภค และภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอย่างพอเพียง  
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5 รายงานประจาํป 2562 – Annual Report 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประจวบ ลอยสุวรรณ 
Mr.Prachuab Loysuwan 

ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  
เขต 7 (กําแพงเพชร)  

โทรศัพท :0 5585 1130  ภายใน 5101 
Email : prachuab.l@dgr.mail.go.th 

นายสิทธิศักดิ์  ม่ันอยู 
Mr.Sitthisak Manyou 

ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  
เขต 8 (ราชบุรี)  

โทรศัพท : 0 3233 4872  ภายใน 5201 
Email : sitthisak.m@dgr.mail.go.th 

นางพบพร เศรษฐพฤกษา 
Mrs.Pobporn Settaprueksaรกัษาการ
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  

เขต 9 (ระยอง)  
โทรศัพท : 0 3867 7768  ภายใน 5301 

Email : obporn.s@dgr.mail.go.th 

นายบรรจบ บุญแกวปอม 
Mr.Bunjub Bunkaewpom 

ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  
เขต 11 (อุบลราชธานี) 

โทรศัพท : 0 4531 1763  ภายใน 5501 
Email : banjob.b@dgr.mail.go.th 

 

นายวัฒนชัย  ทมุโคตร 
Mr.Wattanachai Thoomkotr 

ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  
เขต 10 (อุดรธานี) 

โทรศัพท : 0 4292 0655  ภายใน 5401 
Email : wattanachai.t@dgr.mail.go.th 

นายมณู  จีนฉาย 
Mr. Manoo  Jeenchay 

ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  
เขต 12 (สงขลา) 

โทรศัพท : 0 7444 7107   ภายใน 5601 
Email : manoo.j@dgr.mail.go.th 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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วิสัยทัศน (VISION)  
“มุงสูการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําบาดาล เชิงพ้ืนที่เ พ่ือเสริมความ
มั่นคงดานน้ําและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน ภายในป 2580”   

 

           

พันธกิจ (Mission) 

1. สํารวจ พัฒนา ประเมินศักยภาพ 
อนุรักษ ฟนฟู เพื่อการใชประโยชน
จากทรัพยากรน้ําบาดาลอยาง
สมดุลและยั่งยืน 

2. กํากับ ควบคุม การประกอบ

กิจการน้ําบาดาล รวมทั้งปรับปรุง

และบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม 

เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ํา

ของทุกภาคสวน 

3. เสริมสรางขีดความสามารถของ
อ ง ค ก ร  พั ฒน า ร ะ บ บ  ก ล ไ ก 
ฐานขอมูลและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
น้ําบาดาล 

4. บู รณาก า รแล ะส ร า งค ว าม

รวมมือกับภาคีเครือขายในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 

ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
 

 

 

คานิยมองคกร 
     สามัคคีเย่ียม    เปยมดวยน้ําใจ 
     ใฝผลสัมฤทธิ์    มุงจิตบริการ 
 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.2 ยทุธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ระยะ 20 ป (2559 – 2579) 
  

ยุทธศาสตรที่ 1 : สํารวจและผลิตนํ้าตนทุนเพ่ือตอบสนองความตองการนํ้าดานอุปโภคบริโภค เกษตร 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 

  เปาประสงค 

  มีนํ้าบาดาลท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ เพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพ่ือสนับสนุน
ภาคการผลิต ท้ังอุตสาหกรรม เกษตร ทองเท่ียวและบริการ 

  กลยุทธ/มาตรการรองรับ 
  พัฒนาน้ําบาดาล ทําแผนความตองการใชนํ้าบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค การผลิต ท้ังดาน

เกษตร อุตสาหกรรม ทองเท่ียวและบริการ ท่ีพรอมเผยแพรตอสาธารณะชน โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 เรงจัดทําแผนพัฒนาการใชประโยชนของน้ําบาดาลเชิงรุกแบบองครวม เพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ภาคการผลิต ทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

 เรงรดัพัฒนานํ้าบาดาลและระบบประปาบาดาลในพ้ืนท่ีเปาหมายใหครบถวน 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล 

  เปาประสงค 

  มีน้ําบาดาลท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ เพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพ่ือสนับสนุน
ภาคการผลิต ท้ังอุตสาหกรรม เกษตร ทองเท่ียวและบริการ 

  เสริมสรางองคความรูและพัฒนาบุคลากร 
  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
  บังคับใชกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาล 
  เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ภาพลักษณท่ีดีขององคกร พรอมท้ังเผยแพรขอมูลอันเปน

ประโยชนตอสาธารณะชน 
  มีบทลงโทษตอผูกระทําความผิดและขัดขวางการดําเนินนโยบายของรัฐบาล 

  กลยุทธ/มาตรการรองรับ 
  คุมครองพ้ืนที่นํ้าบาดาล และมาตรการเชิงรับ เนนการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู 

พัฒนาระบบฐานขอมูล การมีสวนรวม สรางแรงจูงใจ เพ่ิมแนวทางใชงบกองทุนฯ เผยแพรขอมูล 
สถานการณน้ําบาดาล พัฒนากฎหมาย และเพ่ิมการประชาสัมพันธ 

 

 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางขบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับนํ้าบาดาล ทั้งระดับ
นโยบายระดับปฏิบัติ กลุมผูใชนํ้าบาดาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGO และระดับลุมนํ้า 

  เปาประสงค 

  บริหารจัดการน้ําบาดาลในระดับลุมน้ําและจังหวัดมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือเปนกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลใหเกิดประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

  เสริมสรางความเขมแข็งใหเครือขายน้ําบาดาลท้ังภายในประเทศ และนานาประเทศ ท้ังในและ
นอกภูมิภาค ระดับปฏิบัติ (หนวยงานท่ีเก่ียวของ) รวมทั้งกลุมผูใชน้ําในระดับพ้ืนท่ีลุมนํ้า 

  สรางความเปนผูนําในประชาคมอาเซียนดานนํ้าบาดาล 

  กลยุทธ/มาตรการรองรับ 
  สรางความเขมแข็ง ท้ังกลุมผูใชน้ํา และเครือขายระดับลุมน้ํา โดย 
  ศึกษาแนวทางและโครงสรางของคณะกรรมการลุมน้ําหลัก ยอย และสาขา เพ่ือพิจารณา

ผูแทนจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่เหมาะสมรวมเปนคณะกรรมการระดับลุมน้ําหลัก ยอย และสาขา 
  พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ ท้ังในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ใหมีความรู ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ 
ใหครอบคลุมภารกิจขององคกรในทุกมิติ โดยมีการสรางองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาระบบ
การจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม เปนกลไกสนับสนุน 

  เ ร ง รัดจัดทําคู มือการปฏิ บั ติ งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวก
ใหแกผูรับบริการ 

  บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลเปนรายแอง/รายลุมน้ําในแตละพ้ืนท่ีอยางย่ังยืน 
  เสริมสรางขีดความสามารถและศักยภาพดานการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล และการ

กํากับดูแลการประกอบกจิการน้ําบาดาลของสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 1 – 12 อยางท่ัวถึง 
  เสริมสรางบทบาทในการเปนศูนยกลางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําบาดาล

ในประชาคมอาเซียน โดยประสานความรวมมือกับนานาประเทศ ท้ังในและนอกภูมิภาค เพื่อรับการ
ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ และเผยแพรออกไปสูประเทศเพ่ือนบาน และเพ่ือ
รวมมือกันบริหารจัดการแองน้ําบาดาลในภูมิภาครวมกัน 

  

 
 
 
 
 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิจัย และพัฒนาที่เก่ียวของกับทรัพยากร
นํ้าบาดาล 

  เปาประสงค 

  ประชาชนไดรับการบริการ และใชประโยชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลไดอยาง
เหมาะสม และทันตอสถานการณ 

  ประชาชนมีแหลงน้ําสํารองเพ่ิมข้ึนในภาวะวกิฤต 
 เพ่ือใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการใชงานในทุกระดับ 

  เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน
ทันสมัยและจําเปนตอการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาล และใหบริการน้ําบาดาล อยาง
เพียงพอและมปีระสิทธิภาพ 

  กลยุทธ/มาตรการรองรับ 
  ศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษฟนฟู กํากับดูแล ควบคุม และบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาล โดย 
  พัฒนาการวิเคราะหขอมูลศักยภาพนํ้าบาดาล และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือจัดทําประมาณการณสมดุลน้ํา (Water Balance) ท้ังดานอุปทานและอุปสงคของน้ําท้ังระบบ 
ใหมีความพรอมตอการสนับสนุนขอมูลแหลงน้ําบาดาลในการบริหารจัดการน้ําฯ ในแตละพ้ืนที่  
โดยเฉพาะในชวงเกิดวิกฤติภัยแลงไดอยางทันทวงที 

  เรงรัดการจัดทําแผนท่ีน้ําบาดาลที่มีความละเอียดสูง ท้ังในระดับรายจังหวัด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
หานํ้ายาก รวมทั้งพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมการขยายตัวของเมืองและเขตเศรษฐกิจ ใหถูกตองและแมนยํายิ่งขึ้น 
ใหทันสมัยและท่ัวถึง พรอมตอการนําไปใชประโยชนตอทั้งภาครัฐและสาธารณะชน 

  ผลักดันการเขาถึงแหลงทุน ท้ังจากงบประมาณ และ/หรือการขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เพ่ือการเจาะสํารวจ และศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษฟนฟู และบริหารจัดการ
แหลงนํ้าบาดาล 

  ศึกษา สํารวจ วิจัย พัฒนา อนรัุกษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ใหสามารถใชได
อยางยั่งยืน เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศในอนาคต 

  เรงรัดการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก พรอมท้ังพัฒนาระบบ
สารสนเทศภายในองคกร ใหทันสมัย มีคุณภาพ และเพียงพอ พรอมรับการพัฒนา อนุรักษ และ
ใหบริการน้ําบาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.3 ขอมูลพ้ืนฐาน 
1.3.1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
 

 
 
 

 

 

 

  

 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.3.2 หนาที่ความรับผิดชอบหนวยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (กพร.)

  เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 
 ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ
ในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน
กลางตางๆ และหนวยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 ปฎิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปกิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมตรวจสอบ

ภายใน (กตน.)

  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี 
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมนิติการ 

(กนก.)

  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยนํ้าบาดาล และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ดําเนินการเ ก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิด
ทางแพ ง  อาญา งานคดีปกครอง  และงานคดี อ่ืน ท่ีอยู ใน อํานาจหน าที่
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ดํ า เนิ นการ เ ก่ี ย ว กั บกา ร พัฒนากฎหมาย ท่ี อ ยู ใ นคว าม รับ ผิ ดช อบ
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ใหคําปรึกษา แนะนําแกบุคลากรและหัวหนาสวนราชการในกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐตางๆ ท่ีเก่ียวของในกิจการ
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการในกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลและหนวยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวของ 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สํานักบริหารกลาง 

(สบก.)

  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ และงานชวยอํานวยการ
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 
สถานท่ีและยานพาหนะของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาขาราชการ การเสริมสราง วินัย
และรักษาระบบคุณธรรมของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
 ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล กิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงาน 
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ดําเนินการอ่ืนใดที่มิไดกําหนดให เปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใด
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กองแผนงาน 

(กผ.)

  จัดทําแผนแมบทการบริหารจดัการ อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําบาดาล 
 จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาน้ําบาดาล 
 ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําบาดาล

(ศทส.)

  จัดระบบการสํารวจ การเก็บ และการใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด
และเปนศูนยขอมูลและระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 พัฒนาขอมูลและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล และใหบริการ รวมท้ัง
เผยแพรขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สํานักควบคุม

กิจการน้ําบาดาล 

(สคบ.)

  ควบคุมการใชทรัพยากรน้ําบาดาลให เปนไปตามแผนการใชทรัพยากร
น้ําบาดาลแหงชาติ และแผนการจัดสรรทรัพยากรนํ้าบาดาลอยางยั่งยืน 
 กํากับ ดูแล การประกอบกิจการนํ้าบาดาล ตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล 
 ฝกอบรมผูควบคุม รับผิดชอบการเจาะน้ําบาดาลและการอุดกลบบอนํ้าบาดาล 
 ปฏิบัติภารกิจในการจัดใหมีการจดทะเบียนชางเจาะน้ําบาดาลและผูรับเหมา
เจาะ นํ้ าบาดาล  รวม ท้ัง ดํ า เนิ นการ เ พ่ื อออกหนั ง สือ รับรอง ให วิ ศ วก ร
และนักธรณีวิทยา 
 บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล รวมทั้งบริหารโครงการตางๆ ในกองทุน
พัฒนาน้ําบาดาล 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

สํานักพัฒนา

น้ําบาดาล (สพบ.)

  เสนอแนะแผนงานและพัฒนากิจการน้ําบาดาล 
 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการพัฒนาน้ําบาดาล 
 พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน ขอกําหนด หลักเกณฑ และคูมือดานการพัฒนา
และบริหารจัดการนํ้าบาดาล 
 ฝกอบรม ถายทอด และเผยแพรความรูเทคนิคตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนา
น้ําบาดาล 
 ใหการสนับสนุนและคําปรึกษาดานวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานํ้าบาดาล 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

สํานักสํารวจและ

ประเมินศักยภาพ

น้ําบาดาล 

(สสป. )

 สํารวจและทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
 สํารวจธรณีฟสกิส และภาพถายทางอากาศ และดาวเทียม 
 ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ และประเมินศักยภาพนํ้าบาดาลเพ่ือประโยชน
ในการบริหารจัดการ 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สํานักอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากร

นํ้าบาดาล (สอฟ.)

  เสนอแนะมาตรการเก่ียวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
น้ําบาดาล 
 เฝาระวังระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาล 
 ปองกันและแกไขวิกฤตน้ําบาดาล และผลกระทบตอแหลงนํ้าบาดาลและ
ส่ิงแวดลอม 
 ศึกษา วิจัย การอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

สํานักทรัพยากร

นํ้าบาดาล เขต 1 - 6

(สทบ.เขต 1 - 6)

  จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ แผนงาน และงบประมาณในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ในสวนท่ีรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตร
ของกรม จังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ดําเนินการศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาล และอนุรักษฟนฟู
แหลงนํ้าบาดาลในระดับพ้ืนท่ี 
 บริหารจัดการ และพัฒนาแหล งน้ํ าบาดาล ให เ กิดประโยชน สู ง สุด
ท้ังดานอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 สงเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแล ควบคุม เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยนํ้าบาดาล 
 สนบัสนุนการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 
 ให คําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาและบริหารจัดการ
น้ําบาดาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน 
 สนบัสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
 ใหบริการขอมูลและสารสนเทศนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังบริการ
วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลในเบ้ืองตน 
 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.3.3 อัตรากําลังเจาหนาท่ี 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

หนวยงาน 

อัตรากําลัง 

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พรก.กลุม 
2 

ผูบรหิาร 3 - - - 
ผูเชี่ยวชาญ 2 - - - 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 1 4 - 
กลุมตรวจสอบภายใน 5 - 5 - 
กลุมนิติการ 8 1 5 - 
สํานักบริหารกลาง 32 20 35 - 
กองแผนงาน 18 1 10 - 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 16 - 8 - 
สํานักควบคุมกิจการนํ้าบาดาล 21 - 8 - 
สํานักพัฒนานํ้าบาดาล 27 7 6 - 
สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพนํ้า 34 12 17 - 
สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 25 8 15 - 
กองวิเคราะหน้ําบาดาล 17 4 9 - 
กองส่ือสารและการมีสวนรวม 8 1 5 - 

กองบริหารกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล 7 - 1 
 

55 

ศูนยพิทักษนํ้าบาดาล 4 2 1 - 

วิทยาลัยน้ําบาดาลประชารักษ 4 - - - 

สทบ.เขต 1 -12 194 445 271 - 

รวม 427 502 400 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.4 งบประมาณ และผลการใชจาย 

1.4.1 งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

2,396,388,300 บาท ลดลงจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 625 1 (2,993,444,700 บาท) 
จํานวน 597,056,400 บาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 24.91 ทั้งนี้งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
ในป 2625  จําแนกตามหมวดรายการงบประมาณ ดังตารางแสดงทายนี ้

งบประมาณป 2562 จําแนกตามตามหมวดรายจาย และเปรียบเทียบกับป 625 1 

หมวดรายการ 
งบประมาณ ป 625 1 

( หนวย : บาท ) 
งบประมาณ ป 625 2 

( หนวย : บาท ) 
เพ่ิม / ลด 
( บาท ) 

เพ่ิม / ลด 
( รอยละ ) 

งบบุคลากร 445,675,100 432,648,400 -13,026,700 -2.92 

งบดําเนินงาน 52,000,500 47,473,000 -4,527,500 -8.71 

งบลงทุน 2,377,269,100 1,829,404,500 -547,864,600 -23.05 

งบรายจายอื่น 118,500,000 86,862,400 -31,637,600 -26.70 

รวมท้ังส้ิน 2,993,444,700 2,396,388,300 -597,056,400 -19.95 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ป 2562 กับ ป 2561 
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งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน รวมทั้งสิ้น

งบประมาณป 2561

งบประมาณป 2562



    กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.4.2 ผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
สงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ รวมท้ังสิ้น 2,396,388,300 บาท มีการตัดโอนงบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย จํานวน 1,650,800 บาท คงเหลือ 2,394,737,500 บาท โดยมีผลการ
เบิกจาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จํานวน 1,727,129,200.56 บาท หรือคิดเปนการเบิกจายสะสมรอยละ 
72.12 

 

 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับตาม 

พ.ร.บ. 

งบประมาณ 
ท้ังสิ้น 

ผลการเบิกจายรายไตรมาส ( หนวย : บาท ) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบบุคลากร 432,648,400 431,542,900 105,646,469.42 212,853,466.40 319,995,100.50 427,005,560.09 

งบดําเนินงาน 47,473,000 51,985,205.98 7,658,640.47 18,256,807.17 33,274,024.13 48,091,193.46 

งบลงทุน 1,829,404,500 1,824,154,494.02 77,013,201.10 327,757,846.28 573,591,088.93 1,179,626,192.83 

งบรายจายอ่ืน 86,862,400 87,054,900 5,925,336.10 20,525,382.09 36,119,579.92 72,406,254.18 

รวมท้ังสิ้น 2,396,388,300 2,394,737,500 196,243,647.09 579,393,501.94 962,979,793.48 1,727,129,200.56 

% เบิกจายสะสม 8.19 24.18 40.18 72.07 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สวนที่ 2 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเดน็ท่ี 19 การบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ  

แผนปฏริปูประเทศ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง ทรัพยากรนํ้า ประเด็นปฏริูปที่ 2 : 
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 

สอดคลองกับเปาหมาย
กระทรวง 

ดานที่ 2 จัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรนํ้าใหมีใชอยางพอเพียง  



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ประเทศไทยมีพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน

ประมาณ 95 ลานไร ตองอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ซ่ึงพ้ืนท่ีเหลานี้

เปนพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรโดยความอุดมสมบูรณ

จะขึ้นอยู กับปริมาณน้ําฝนในแตละป ในสภาวะฝนทิ้ งชวง 

ไมสามารถเพาะปลูกพืชในชวงฤดูแลงได และไมมีแหลงน้ํา

สําหรับการเพาะปลูก จึงทําใหเกษตรกรมีรายไดไมแนนอน 

เกิดภาวะหนี้สินและความเส่ียงตอการลงทุน ไมมีความมั่นคง 

ในอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสงผลกระทบทําใหเกษตรกร 

เกิดการอพยพถิ่นฐานมาหางานทําในเขตเมืองทําใหเกิดปญหาครอบครัวตามมา นอกจากนี้การเปล่ียนแปลง 

ทางสภาวะภูมิอากาศปจจุบันยังพบพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานหลายแหงที่แหลงน้ําชลประทานไมสามารถ

เขาถึงได รวมทั้ง รัฐบาลโดยทานนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ยังใหความสําคัญกับระบบกระจายน้ํา 

และนวัตกรรมตาง ๆ อันจะชวยลดความยุงยาก ลดตนทุน และเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกรรมไทย ทั้งนี้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาล

เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแลง” ข้ึน เพ่ือชวยเกษตรกรไทยใหมี นํ้าเพื่อการเกษตรกรรม แกปญหา 

ความยากจน ลดปญหาดานสังคมการยายถิ่นฐาน และสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมใหมีความมั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

 

 

เปาหมาย จํานวน 895 แหง  ผลการดําเนินงาน จํานวน 
870 แหง รอยละ 97.21 สามารถจําแนกรายละเอียด ดังนี้  
 1. โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําบาดาล 
เพ่ือการเกษตรดวยเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟาแบบจุมใตน้ํ า 
เปาหมาย จํานวน 454 แหง ผลการดําเนินงาน จํานวน 
446 แหง คิดเปนรอยละ 98.24 
 2. โครงการพัฒนาระบบกระจายนํ้าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรดวยเคร่ืองสูบนํ้าแบบเทอรไบน เปาหมาย 
จํานวน 143 แหง ผลการดําเนินงาน จํานวน 134 แหง คิดเปนรอยละ 93.71 
 3. โครงการพัฒนาระบบกระจายนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตย เปาหมาย จํานวน 
298 แหง ผลการดําเนินงาน จํานวน 290 แหง คิดเปนรอยละ 97.32  
 

ผลการดําเนินงาน : 

หลักการและเหตุผล : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ผูไดรับประโยชนไมนอยกวา 4,640 ครัวเรือน 

 สามารถเพ่ิมนํ้าตนทุนไมนอยกวา  21.9240 ลาน ลบ.ม./ป 

 พ้ืนท่ีไดรับประโยชนไมนอยกวา 40,600 ไร 

 

  

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการดําเนินโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่
ประสบภัยแลง ไมเปนไปตามแผน จํานวน 25  แหง 
เนื่องจาก ดําเนินการเจาะบอนํ้าบาดาลตามแผนที่
กําหนดแลว บางพ้ืนท่ีท่ีเขาไปดําเนินการไมมี
ศักยภาพนํ้าบาดาล (นํ้าเค็ม/น้ํ าแห ง) จึงไม
สามารถนํามาพัฒนาได 

 

 

ผูบริหารมอบนโยบายการดําเนินงานใหผูปฏิบัติชัดเจน 

สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

รวมท้ังไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายใน และ

หนวยงานภายนอกกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย 

  

 

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ควรดําเนินการจัดทํา TOR ของแตละ 

รายการ กอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  

จะโอนจัดสรรมา เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  ใหแลวเสร็จภายในตน

ปงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ: 

ปญหา อุปสรรค : 

เง่ือนไขความสําเร็จ : 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข: 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าดื่มสะอาด 

ใหกับโรงเรียนท่ัวประเทศ 
 

   

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ไดดําเนนิการแกไขปญหา
ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ใหนักเรียนไดมีน้ําสะอาด
ตามมาตรฐานน้ําด่ืมอนามัยโลก เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ี
แข็งแรงสมบูรณ โดยมีเปาหมาย คือ โรงเรียนท่ีขาด
แคลนน้ํารุนแรง หรือเปนโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนที่หมูบาน
ภัยแลงวิกฤตไมมีระบบประปาชนบทใหบริการดานนํ้า
อุปโภค บริโภคแกนักเรียน ไมมีแหลงน้ําใชในชวงฤดูแลง 
และประสบปญหาคุณภาพน้ําไมเหมาะสมสําหรับการอุปโภค บริโภค ประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ./
โรงเรียนพระปริยธรรม/โรงเรียนคนพิการ/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/วิทยาลัยขยายโอกาสทางการศึกษาที่
ประสบปญหาไมมีแหลงน้ําเพ่ือใชในกิจกรรมตาง ๆ เปนของตนเองหรือแหลงนํ้าท่ีมีอยูมีปริมาณน้ําไม
พอเพียงในการใชอยางท่ัวถึงและเพียงพอตลอดทั้งป ไมมีระบบประปาในการผลิตนํ้าที่มีคุณภาพเพ่ือการ
แจกจายนํ้าอยางท่ัวถึง และมีปญหาเรื่องคุณภาพนํ้าท่ีมีสารละลายสูงเกินมาตรฐานน้ําอุปโภคบริโภค 
จําเปนตองใหความชวยเหลือจากภาครัฐจัดหาสวัสดิการดานแหลงนํ้าตอไป 

 
   
 

เปาหมาย จํานวน 431 แหง  ผลการดําเนินงาน จํานวน 412 แหง  
รอยละ 95.59 สามารถจําแนกรายละเอียด ดังนี้  
     1. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ําด่ืม
สะอาดให กับโรงเรียนทั่วประเทศขนาดใหญ เปาหมาย 
จํานวน 146 แหง ผลการดําเนินงาน จํานวน 143 แหง  
คิดเปนรอยละ 97.95  
     2. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ําด่ืม
สะอาดให กับโรงเรียนท่ัวประเทศขนาดเล็ก เปาหมาย 
จํานวน 285 แหง ผลการดําเนินงาน จํานวน 269 แหง  
คิดเปนรอยละ 94.39  

 

 

หลักการและเหตุผล : 

ผลการดําเนินงาน : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ผูไดรับประโยชนไมนอยกวา 38,050 ครัวเรือน 

 สามารถเพ่ิมน้ําตนทุนไมนอยกวา  9.0228 ลาน ลบ.ม./ป 

 
 

 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 19 แหง เนื่องจาก ดําเนนิการเจาะบอน้ําบาดาลตามแผนท่ีกําหนดแลว 
บางพ้ืนที่ที่เขาไปดําเนินการไมมีศักยภาพนํ้าบาดาล (น้ําเค็ม/นํ้าแหง) จึงไมสามารถนํามาพัฒนาได และ
โรงเรียนเปาหมายมีการยกเลิกสถานศึกษา 

 
 

ผูบริหารมอบนโยบายการดําเนินงานใหผูปฏิบัติ
ชัดเจน สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย รวมท้ังไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภายใน และหนวยงานภายนอกกรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาล เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

 
 
 
ควรมีการสํารวจพ้ืนท่ีดําเนินงานในเบ้ืองตนหรือดําเนินการ
เจาะสํารวจกอนท่ีจะบรรจุพื้นท่ีเปาหมายลงในแผนการ

ผลผลิต / ผลลัพธ : 

ปญหา อุปสรรค : 

เงื่อนไขความสําเร็จ : 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ดําเนินงาน เพ่ือปองกันการยกเลิกสถานที่ดําเนินงาน

 
 

 : 
 

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีใหเจาะบอน้ําบาดาล

และสรางระบบประปาหมูบานใหแกหมูบานที่

ขาดแคลนนํ้ากินน้ําใช โดยสรางระบบประปา 

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 

จํานวน 3,768 หมูบาน และเจาะบอน้ําบาดาล

พรอมติดต้ังเคร่ืองสูบ เพิ่มแหลงน้ําตนทุน 

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2569 จํานวน 11,060 หมูบาน จากเปาหมายหมูบานที่จะเจาะ 

บอน้ําบาดาล พรอมกอสรางระบบประปาจํานวน 3,768 หมูบาน ไดดําเนินการโดย กรมทรัพยากร 

นํ้าบาดาล จํานวน 2,728 หมูบาน และดําเนินการโดย องคการปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,040 หมูบาน 

ครบตามเปาที่วางไว สวนการเจาะบอน้ําบาดาล พรอมติดต้ังเคร่ืองสูบ จํานวน 11,060 หมูบาน  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดดําเนินการไปแลว 2,799 หมูบาน เหลอื 8,261 หมูบาน ซ่ึงจะดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในปงบประมาณ 2569 

 
 

เปาหมาย จํานวน 548 แหง  ผลการดําเนินงาน จํานวน 531 แหง 

รอยละ 96.90 

  

 

 ผูไดรับประโยชนไมนอยกวา 79,650 ครัวเรือน 

 สามารถเพ่ิมน้ําตนทุนไมนอยกวา  11.6289 ลาน ลบ.ม./ป 

 

 

 

 

หลักการและเหตผุล : 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลผลิต / ผลลัพธ : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการดําเนินโครงการเพ่ิมน้ํา

ตนทุนใหกับระบบประปาหมูบาน ไมเปนไปตามแผน 

จํานวน 17 แหง เ น่ืองจาก ดําเนินการเจาะบอ 

นํ้าบาดาลตามแผนที่กําหนดแลว บางพ้ืนท่ีท่ีเขาไป

ดําเนินการไมมีศักยภาพนํ้าบาดาล (น้ําเค็ม/น้ําแหง) 

จึงไมสามารถนํามาพัฒนาได 

 

 

 

ผูบริหารมอบนโยบายการดําเนินงานใหผูปฏิบัติ
ชัดเจน สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย รวมทั้งไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภายใน และหนวยงานภายนอกกรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาล เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

 

 
 
 
 
 
เสนอแนะแนวทางการหาแหลงนํ้าตนทุนอื่น เชน 

การพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน เปนตน การสํารวจแหลง

นํ้าใตดินในพื้นที่ใกลเคียงเพ่ือพัฒนาจัดทําระบบ

กระจายน้ําบาดาลระยะไกลตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค : 

เงื่อนไขความสําเร็จ : 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข: 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ คร้ังที่ 2/2561  
ไดมีมติใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กรมทรัพยากรนํ้า 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หนวยบัญชาการทหารพัฒนาและการ
ประปาสวนภูมิภาค เรงดําเนินการระบบประปาหมูบานที่ยัง 
ไมแลวเสร็จ จํานวน 256 หมูบาน ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2562  
ท้ังน้ี ในสวนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดหานํ้าอุปโภค บริโภคใหแกหมูบานที่
ไมมีระบบประปา/พ้ืนท่ีหาน้ํายาก ภายใตโครงการจัดหาแหลงน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีแลงซํ้าซากและมีปญหา
คุณภาพน้ําเค็มจํานวน 80 แหง ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2562 ใหดําเนินการ เจาะสํารวจบอน้ําบาดาล จํานวน 80 แหง และกอสรางระบบประปาบาดาล 
จํานวน 20 แหง   

 

เปาหมาย จาํนวน 80 แหง  ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้ 

 1) เจาะสํารวจบอนํ้าบาดาล จํานวน 80 แหง  

 2) กอสรางระบบประปาบาดาล จํานวน 20 แหง  

 ตามท่ีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการสํารวจ

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ท้ังหมด ปรากฏวามี

หนวยงานดําเนินการกอสรางระบบประปาบาดาลแลว 

จํานวน 26 แหง คงเหลือให ดําเนินการ จํานวน 54 แหง ทั้งน้ี เปาหมายของรัฐบาลนําโดย พลเอก ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตองการใหมีประปาทุกหมูบานภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากร

นํ้าบาดาล จึงดําเนินการใชงบประมาณเหลือจายของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง) เพ่ือดําเนินการในพ้ืนที่เปาหมาย จํานวน 54 แหง ซ่ึงผลการดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล : 

ผลการดําเนินงาน : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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เจาะบอนํ้าบาดาล จํานวน 49 แหง รอยละ 90.74 และดําเนินการกอสรางระบบประปาบาดาลแลว จํานวน 

49 แหง รอยละ 90.74 

 

 

 

 ผูไดรับประโยชนไมนอยกวา 6,125 ครัวเรือน 
 สามารถเพ่ิมน้ําตนทุนไมนอยกวา  1.0731 ลาน ลบ.ม./ป 

 

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการดําเนินโครงการจัดหาแหลงน้ํา
บาดาลในพ้ืนที่แลงซํ้าซาก และมีปญหาคุณภาพนํ้าเค็ม ไมเปนไป
ตามแผน จํานวน 5 แหง เน่ืองจาก ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาล
ตามแผนท่ีกําหนดแลว บางพ้ืนท่ีท่ีเขาไปดําเนินการไมมีศักยภาพ
นํ้าบาดาล (น้ําเค็ม/นํ้าแหง) จึงไมสามารถนํามาพัฒนาได 

 

 
ผูบริหารมอบนโยบายการดําเนินงานใหผูปฏิบัติ
ชัดเจน สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย รวมท้ังไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภายใน และหนวยงานภายนอกกรมทรัพยากร  
น้ําบาดาล เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
 
 
 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เล็งเห็นความเดือดรอน
ของประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายท่ีไมมีศักยภาพ 
น้ํ าบาดาล จํานวน 5 แหง จึงจะดํา เนินการ
พิจารณาจัดหางบประมาณ เพ่ือดําเนินการในพ้ืนที่
ดังกลาวใหประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงระบบ
ประปาบาดาลตอไป 

ผลผลิต / ผลลพัธ : 

ปญหา อุปสรรค : 

เงื่อนไขความสําเร็จ : 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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หลักการและเหตุผล : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ลําดับท่ี กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน แผนงาน แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ 

1 เจาะบอน้ําบาดาล (บอ) 47 47 0 

2 ระบบประปาบาดาล (ระบบ) 36 36 0 

3 ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าด่ืมสะอาด (ระบบ) 24 24 0 

4 ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย (ระบบ) 17 17 0 

5 ซอมแซม บํารุงรักษา บอน้ําบาดาล และระบบ

ตาง ๆ (พ้ืนท่ี) ประกอบดวย 

   

 - เปาลางบอน้ําบาดาล  45 45 0 

ผลการดําเนินงาน : 

การดําเนินงานภายในประเทศ 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ลําดับท่ี กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน แผนงาน แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 - ซอมแซมวัสดุ อุปกรณรอบบอนํ้าบาดาล 3 3 0 

 - ซอมแซมระบบประปาบาดาล 51 51 0 

 - ซอมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืมสะอาด 14 14 0 

 

ลําดับที่ กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน แผนงาน แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ 

1 ระบบประปาบาดาลขนาด 30 ลูกบาศกเมตร (ระบบ) 1 1 0 

2 ซอมแซม บํารุงรักษา บอน้ําบาดาล และระบบ

ตาง ๆ (พ้ืนที่) ประกอบดวย 

1 1 0 

 - เปาลางบอน้ําบาดาล 1 1 0 

 - ซอมแซมระบบประปาบาดาล 3 3 0 

 - ซอมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืมสะอาด 2 2 0 

 

 

 

 

ผลผลิต / ผลลัพธ : 

การดําเนินงานภายนอกประเทศ 

ปญหา อุปสรรค : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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เงื่อนไขความสําเร็จ : 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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โครงการกํากับควบคุมประกอบกิจการนํ้าบาดาล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักการและเหตุผล : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1. บอท่ีไมขออนุญาตเจาะน้ําบาดาลและไม

ขออนุญาตใชน้ําบาดาลยังคงมีอยู 

2. บอน้ําบาดาลท่ีไมมีการใชนํ้าบาดาลและ

ไมมีการติดตอจากผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลยังคง

มีสถานะการใชอยู 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลผลิต / ผลลัพธ : 

ปญหา อุปสรรค : 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

34 รายงานประจาํป 2562 – Annual Report 2019 

3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และผูประกอบ

กิจการนํ้าบาดาล ยังเกิดความคาดเคลื่อน ไมเขาใจในการติดตอประสานขอมูล 

4. ผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลหลายรายไมรูระเบียบกฎหมายดานน้ําบาดาลท่ีชัดเจน เชน การตอ

ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล การแจงยกเลิกใชนํ้าบาดาล การอุดกลบบอนํ้าบาดาล และการใชนํ้าบาดาลที่มีความ

เส่ียงตอการใชนํ้าบาดาลเกินกวาใบอนุญาต 

5. ผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลไมทราบแนวทางปฏิบัติในการขอเพ่ิมปริมาณการใชนํ้าบาดาล 

6. ผูประกอบกิจการน้ําบาดาลไมทราบวาจะตองสงรายงานการใชน้ําบาดาล (นบ./11) ทุกวันที่  

7 ของเดือน ซ่ึงมีแตการถายรูปหนาเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าประจําบอนํ้าบาดาล สงใหทางเจาหนาที่สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดทุกเดือน อาจจะมีความเสี่ยงในการรายงานการใชน้ําบาดาลเท็จ 

เชน การรายงานการใชนํ้าบาดาลตํ่ากวาความเปนจริง เพ่ือหลีกเล่ียงการชําระคาใชนํ้าบาดาลตามความจริง 

7. ผูประกอบกิจการน้ําบาดาลไมทราบแนวทางการแจงใหทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดในแตละจังหวัดทราบ เก่ียวกับการเปล่ียนเคร่ืองวัดปริมาณน้ําบาดาลในกรณีท่ีชํารุด  

ทําใหผูประกอบการตองรายงานตัวเลขเท็จข้ึนมา 

8. ผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลไมมีการติดปายหมายเลขประจําบอน้ําบาดาล ในกรณีที่มีบอน้ําบาดาล

หลายบอภายในเขตโรงงาน ทําใหเวลาการจดตัวเลขเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าบาดาล อาจมีการจดตัวเลขสลับบอ

นํ้าบาดาล 

9. ผูประกอบกิจการน้ําบาดาลไมทราบขั้นตอนเม่ือพบวาบอน้ําบาดาลชํารุด มีสภาพไมพรอมใชงาน 

สูบนํ้าไมข้ึน หรือน้ําบาดาลมีความกระดางสูง โดยทําการถอนเคร่ืองสูบน้ําออก และมีการปดบอน้ําบาดาล

ผิดวิธี 

10. เจาหนาที่ไมมีการปรับปรุงขอมลูในระบบ GCL ใหเปนปจจุบัน เชน การแกไขเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การใชน้ําบาดาล วันหมดอายุการใชน้ําบาดาลในใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และชื่อท่ีอยูผูประกอบ

กิจการนํ้าบาดาล 

11. ในสวนของจังหวัดนํารอง 3 จังหวัด พบวามีการตอใบอนุญาตใชนํ้าบาดาลลาชา และมีขั้นตอน

คอนขางมาก ซ่ึงตองผานเจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน และนําสงเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัด ซ่ึงอาจใชระยะเวลานานกวาปกติ 
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1. ควรใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบขอมูล

อยางละเอียดและรวดเร็ว 

2. ควรใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบขอมูล 

ใหเปนปจจุบัน 

3. ควรใหมีการประชุมหารือหาแนวทางในการ

ปฏิบัติงานทั้ง 3 ฝาย  

4. เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด ตองคอยตรวจสอบ แนะนํา 

ผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลใหทราบถึงระเบียบและพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ใหกับผูประกอบ

กิจการนํ้าบาดาลอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

5. แนะนําใหผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลติดตอประสานเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมจังหวัดในการยื่นเอกสารขอเพ่ิมปริมาณนํ้าบาดาล 

6. เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด ตองแนะนําการจดรายงาน

การใชน้ําบาดาลใหผูประกอบกิจการนํ้าบาดาล พรอมแนบภายถายเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าประจําบอ 

เงื่อนไขความสําเร็จ : 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข: 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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รณีผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลจดเลขเคนํ้าบาดาล เพ่ือเปนการแกไขปญหาก ร่ืองวัดปริมาณนํ้าประจําบอ 

นํ้าบาดาลผิด หรือมีการรายงานการใชนํ้าบาดาลผิดบอ รวมถึงมีเจตนารายงานตัวเลขคลาดเคล่ือน 

7. เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ตองออกแบบฟอรมพรอม

วิธีการกรอกรายละเอียดในการเปล่ียนเคร่ืองวัดปริมาณน้ําประจําบอน้ําบาดาล มา 1 ชุด เพ่ือลดระยะเวลา 

และคอยตรวจสอบความเส่ียงการใชน้ําบาดาล ในระบบ GCL 

8. แจงใหผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลทําปายปดหมายเลขประจําบอน้ําบาดาล ทุกบอ 

9. แจงให ผู ประกอบกิจการ นํ้าบาดาลทําการยกเลิกการใช นํ้าบาดาล/อุดกลบบอ 

นํ้าบาดาลใหถูกตองตามหลักวิชาการ โดยแนะนําใหผ ูประกอบกิจการน้ําบาดาลทําหนังสือแจงสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดประจําจังหวัดน้ัน 

10. เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดตองดําเนินการปรับปรุง

แกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน 

11. เจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด 

ตองดําเนินการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนในการย่ืนขออนุญาตใชนํ้าบาดาล 

โครงการวางเครือขายสังเกตการณนํ้าบาดาล 

เพ่ือติดตามสถานการณนํ้าบาดาล 

แองน้ําบาดาลในประเทศไทย มีท้ังหมด 27 แอง มีความแตกตางกันทางดานสภาพ             

อุทกธรณีวิทยา ความหนาแนนของชุมชนและสภาพการใชน้ําบาดาล จากผลการศึกษาวิเคราะหและ

ออกแบบระบบสังเกตการณนํ้าบาดาลในแองน้ําบาดาล ดวยวิธีการทางสถิติแบบ Kriging method ในแอง

นํ้าบาดาลหลัก 6 แอง (แองน้ําบาดาลเชียงใหม-ลําพูน แองนํ้าบาดาลเจาพระยาตอนบน แองน้ําบาดาล

เจาพระยาตอนลาง แองนํ้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี แองนํ้าบาดาลระยอง และแองนํ้าบาดาล

หาดใหญ) และแองน้ําบาดาล 21 แอง ดวยวิธีการประเมินความเหมาะสมทางอุทกธรณีวิทยา สามารถ

กําหนดบอสังเกตการณที่ควรตองมี 6,386 บอ/2,701 สถานี  

 ปจจุบัน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยสํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล  

ไดดําเนินการตรวจวัดระดับน้ําและคุณภาพนํ้าจากเครือขายบอสังเกตการณนํ้าบาดาลจํานวน 1,162 สถานี/

2,098 บอ ซ่ึงการกระจายตัวของบอสังเกตการณยังไมครบทุกแองนํ้าบาดาลและไมครบทุกชั้นน้ําที่สําคัญ    

หลักการและเหตุผล : 
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ทําใหความละเอียดขอมูลยังไมเพียงพอเพ่ือใชในการประเมินผลกระทบตอแหลงนํ้าบาดาลหรือศึกษาวิจัย

เฉพาะพ้ืนที่ไดละเอียด ถูกตองสมบูรณ โดยมีการตรวจวัดแยกเปน 3 ประเภท คือ 1) ตรวจวัดโดยใชอิเลคทริกเทป 

บันทึกโดยคน 2) ตรวจวัดโดยอุปกรณบันทึกระดับน้ําบาดาลแบบอัตโนมัติท่ีติดต้ังกับบอสังเกตการณ          

นํ้าบาดาล และถายโอนขอมูลโดยคน 3) ตรวจวัดโดยอุปกรณบันทึกระดับน้ําบาดาลแบบอัตโนมัติท่ีติดต้ังกับ

บอสังเกตการณนํ้าบาดาล และนําสงขอมูลระดับนํ้าบาดาลจากบอสังเกตการณน้ําบาดาลเขามาสู 

ศูนยควบคุมหลัก (Control Room) โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล ทําการเก็บตัวอยางน้ําจากบอสังเกตการณปละ 1 คร้ัง 

เพ่ือตรวจวิเคราะหลักษณะทางดานกายภาพและเคมี สวนการตรวจวิเคราะหโลหะหนักท่ีเปนพิษ 

สารอินทรียระเหยงาย แบคทีเรีย สารตกคางจากปุย ยาฆาแมลงหรือสารกําจัดศัตรูพืช ข้ึนอยูกับสภาพ

ส่ิงแวดลอมในแตละพ้ืนท่ีวามีความเสี่ยงและจําเปนตองติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํา

บาดาลในประเด็นเหลานี้หรือไม เชน ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เหมือง พ้ืนท่ีฝงกลบขยะชุมชนหรือรับ

กําจัดกากของเสียอตุสาหกรรม 

จากสภาพการใชน้ําบาดาลท่ีสูงขึ้น ทําใหระดับนํ้าบาดาลมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เสี่ยง

ตอการเสียสมดุลตามธรรมชาติ กระจุกตัวอยูในบางพ้ืนที่ เชน ภาคกลางตอนบน พ้ืนที่เมืองใหญที่เปนที่ต้ัง

ของชุมชนอยางหนาแนนหรือแหลงอุตสาหกรรม หรือเปนแหลงทองเท่ียว และความรุนแรงของมลพิษ

ส่ิงแวดลอมที่สงผลกระทบตอแหลงน้ําบาดาล ทําใหชั้นน้ําบาดาลเกิดการปนเปอนและคุณภาพน้ําบาดาล

เส่ือมโทรมลง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของระดับน้ําบาดาลและ

คุณภาพน้ําบาดาลอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองจัดทําบอสังเกตการณเพ่ิมเติมในแองนํ้าบาดาลท่ีไมมี หรือใน

พ้ืนท่ีเส่ียงเหลานี้

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบอและสถานีสังเกตการณที่มีในปจจุบันและจํานวนที่ควรตองมีตามผลการศึกษาจําแนกตาม 

             แองน้ําบาดาล 

แองนํ้าบาดาล 
จาํนวนป 2562 จํานวนที่ควรตองมี จํานวนตองทําเพ่ิมเติม 

สถานี บอ สถานี บอ สถานี บอ 

1. นครราชสีมา-อุบลราชธานี 195 274 465 1,176 270 902 

2. อดุรธานี-สกลนคร 42 54 162 446 120 392 

3. หาดใหญ 26 67 71 193 45 126 

4. เชียงราย-พะเยา 16 25 65 171 49 146 

1. เชียงใหม-ลําพูน 53 98 86 189 33 91 

2. กาญจนบุรี 19 34 42 105 23 71 

3. ปราจีนบุรี-สระแกว 39 65 63 137 24 72 

4. นาน - - 34 99 34 99 

1. เจาพระยาตอนบน 47 82 218 565 171 483 

2. สุราษฎรธานี 40 72 81 201 41 129 
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3. เลย 9 10 56 96 47 86 

1. เพชรบูรณ 14 25 43 119 29 94 

2. จันทบุรี-ตราด 6 10 61 167 55 157 

3. ระนอง - สตูล 71 130 166 402 95 272 

4. ลําปาง 6 9 61 110 55 101 

1. ฝาง 4 9 15 28 11 19 

2. ระยอง 103 153 126 197 23 44 

3. นครศรีธรรมราช-พทัลุง 46 85 103 168 57 83 

1. ชลบุรี 48 65 65 100 17 35 

2. เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ 9 17 78 140 69 123 

1. ตาก 3 6 18 42 15 36 

2. แมฮองสอน 2 4 31 49 29 45 

1. แพร 3 4 31 82 28 78 

2. ปตตานี - - 59 158 59 158 

1. จะนะ - - 16 40 16 40 

2. นราธิวาส - - 45 77 45 77 

1. เจาพระยาตอนลาง 361 800 440 1,129 79 329 

รวมทั้งหมด 1,162 2,098 2,701 6,386 1,539 4,288 

1) ติดตามตรวจสอบระดับนํ้าบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณน้ําบาดาล

จํานวน 2,098 บอท่ีมีอยูท่ัวประเทศ  

2) ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัดระดับนํ้าบาดาลบอสังเกตการณ

และสถานีสังเกตการณเดิมท่ีมีอยู 1,162 สถานี/ 2,098 บอ ใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน  

3) เจาะบอสังเกตการณและกอสรางสถานีสังเกตการณเพ่ิมเติม 19 สถานี/ 38 บอ พ้ืนท่ีเมือง

ใหญท่ีมีการใชน้ําบาดาลสูงและมีแนวโนมระดับน้ําบาดาลลดลง เชน นาน สงขลา สมุทรสงคราม 

ผลการดําเนินงานโครงการทั้งหมดคิดเปนรอยละ 99.03  

1) ขอมูลระดับน้ําและคุณภาพน้ําจากบอสังเกตการณทั่วประเทศ 2,098 บอถูกบันทึกในระบบ

ฐานขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

2) ผลการติดตามตรวจสอบระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาล ซอมแซมบํารุงรักษาบอ

สังเกตการณนํ้าบาดาลและสถานสัีงเกตการณจํานวน 1,162 สถานี/ 2,098 บอ 

3) กอสรางระบบเครือขายบอสังเกตการณน้ําบาดาลในแองน้ําบาดาล 3 แอง ไดแก แองนาน 

จังหวัดนาน แองหาดใหญ จังหวัดสงขลา และแองเจาพระยาตอนลาง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 18 

สถานี 45 บอ (จากเปาหมาย 19 สถานี 38 บอ) 

ผลการดําเนนิงาน : 

ผลผลิต / ผลลัพธ : 
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1) เจาะบอสังเกตการณนํ้าบาดาล หย่ังธรณีหลุมเจาะบอสังเกตการณนํ้าบาดาล สูบทดสอบปริมาณน้ํา

แบบปกติ 10 ชั่วโมง และกอสรางสถานี (ร้ัว ฐาน ปาย) พ้ืนท่ีจังหวัดนาน ยังไมแลวเสร็จ และอยูระหวางดําเนินการ 

2) รังวัดปากบอสังเกตการณน้ําบาดาล พื้นท่ีเจาะบอสังเกตการณน้ําบาดาลเพ่ิมเติม จังหวัดนาน 

สมุทรสงคราม และจังหวัดสงขลา ยังไมไดดําเนนิการ 

 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการติดตามตรวจวัดการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําบาดาลและระดับ

นํ้าบาดาลจากบอสังเกตการณจํานวน 1,162 สถาน ี2,098 บอ กระจายตัวอยูใน 27 แองน้ําบาดาล  

ปญหา อุปสรรค : 

เงื่อนไขความสําเร็จ : 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข :  
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 สถานการณดานคุณภาพนํ้าบาดาล 
พบวานํ้าบาดาลโดยท่ัวไปเปนนํ้าคุณภาพดี อยูใน

เกณฑมาตรฐานนํ้าบาดาลที่ ใชบริโภคไดตาม 

พรบ. น้ําบาดาลป พ.ศ. 2520 บางพ้ืนท่ีมีปริมาณ

ธาตุเหล็กและแมงกานีสในปริมาณสูงเปนผลจาก

สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ในบางพื้นท่ี

ท้ิงขยะชุมชน แหลงรับกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรม 

และนิคมอุตสาหกรรม ตรวจพบปริมาณโลหะหนัก

เปนพิษและสารอินทรียระเหยงายเกินเกณฑ

มาตรฐานนํ้าบาดาล ตองเพ่ิมความระมัดระวังใน

การใชนํ้าบาดาลและเฝาระวังติดตามการปนเปอน 

พ้ืน ท่ีชายฝ งทะเลด านอ าว ไทยและบริ เวณ

ทะเลสาปสงขลา คุณภาพน้ําบาดาลมีความกรอย

เค็มเพ่ิมขึ้นและคุณภาพนํ้าบาดาลในบางจุดเปล่ียน

จากจืดเปนกรอยเค็ม  

 สถานการณดานปริมาณนํ้าบาดาล 
ในภาพรวมระดับน้ําบาดาลไมคอยมีการเปล่ียนแปลง

มากนัก  (รูปที่ 2) พบวาระดับน้ําบาดาลชั้นต้ืน

ความลึกไมเกิน 50 เมตร ในพื้นท่ีภาคกลางมีการเปล่ียนแปลงท่ีสัมพันธกับปริมาณน้ําฝน ในพ้ืนที่จังหวัด

สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงหบุรี และจังหวัดอางทอง มีการสูบใช 

นํ้าบาดาลระดับต้ืนเพ่ือทํานาในปริมาณสูงและตอเนื่อง สงผลใหระดับน้ําบาดาลในชวงป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 

ลดลงเฉล่ีย 0.4-0.75 เมตรตอป สวนระดับน้ําบาดาลในเมืองใหญท่ีชุมชนหนาแนนหรือเปนท่ีต้ังของ 

นิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมเชียงใหม-ลําพูน จังหวัดขอนแกน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จังหวัดนครราชสีมา ระดับนํ้าบาดาลมีแนวโนมลดลง และในเขตวิกฤติการณน้ําบาดาล (กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล) พบวาระดับนํ้าบาดาลในชั้นนํ้าบาดาลที่ความลึกนอยกวา 150 เมตร ในพ้ืนท่ีจังหวัด

นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับ 

นํ้าบาดาลในชั้นนํ้าบาดาลท่ีความลึกมากกวา 150 เมตร ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ

พระนครศรีอยุธยา มีแนวโนมลดลง 

ภาคเหนือ 
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 คุณภาพน้ําบาดาลในภาคเหนือมีคุณภาพดี โดยในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แพร และลําปาง  

มีปริมาณเหล็กและฟลูออไรดสูงเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใชบริโภค สวนจังหวัดนานในบางอําเภอ 

มีน้ําบาดาลเค็ม ระดับน้ําบาดาลในภาคเหนือไมคอยมีการเปล่ียนแปลงมากนัก ยกเวนพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ที่ระดับนํ้าบาดาลมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนเฉลี่ย 0.3 เมตรตอปในระยะเวลา 

5 ป ปจจุบันระดับนํ้าเฉล่ียอยูท่ี 8-14 เมตรจากผิวดิน  

1) ภาคกลางตอนบน ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร และกําแพงเพชร คุณภาพ
นํ้าบาดาลในภาพรวมอยูในเกณฑดี มีปริมาณเหล็ก แมงกานีส ไนเตรต และฟลูออไรดสูงเปนบางแหง  
ในบางพ้ืนที่ในจังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร ระดับน้ํามีแนวโนมลดลงเฉล่ีย 0.75 เมตรตอปในระยะเวลา 4 ป 
ปจจบุันระดับน้ําเฉล่ียอยูที่ 13.0 เมตรจากผิวดิน 
 2) ภาคกลางตอนลาง ไดแก จังหวัดชัยนาท นครนายก นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี
สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี คุณภาพน้ําบาดาลสวนใหญอยูในเกณฑดี บางพ้ืนท่ีในจังหวัดสระบุรี 
อางทอง และสุพรรณบุรี นํ้าบาดาลมีคุณภาพกรอยเค็ม พบสารหนูและปรอทเกินเกณฑมาตรฐานนํ้าบาดาล
ท่ีใชบริโภคในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาทและลพบุรี ระดับนํ้ามีแนวโนมลดลงเฉล่ีย 0.4 เมตรตอปในระยะเวลา 4 ป 
ปจจบุันระดับน้ําเฉลี่ยอยูที่ 9.0 เมตรจากผิวดิน โดยระดับน้ําบาดาลลดลงสุงสุดอยูในพ้ืนท่ีอําเภอหนองหญา
ไซ ดอนเจดีย อูทอง และอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับนํ้าเฉลี่ยอยูท่ี 33.0 เมตรจากผิวดิน  
 3) เขตวิกฤตการณน้ําบาดาล พ้ืนท่ีชายฝงทะเลกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร 
พบปริมาณคลอไรด 600 - 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร ในชั้นน้ํากรุงเทพ (ความลึกประมาณ 50 เมตร)  
พระประแดง (ความลึกประมาณ 100 เมตร) นครหลวง (ความลึกประมาณ 150 เมตร) และนนทบุรี (ความ
ลึกประมาณ 200 เมตร)  พบการเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าบาดาล (รูปท่ี 3) ดังนี้ 
  - พ้ืนท่ีท่ีระดับน้ําบาดาลในชั้นนํ้ากรุงเทพ พระประแดง และนครหลวง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ไดแก กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ในระยะเวลา 17 ป (พ.ศ. 2546-2562) 
ระดับน้ํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.8 เมตรตอป ปจจุบันระดบัน้ําเฉล่ียอยูท่ี 18.5 เมตรจากผิวดิน 
  - พ้ืนท่ีท่ีระดับน้ําบาดาลในชั้นน้ํานครหลวงและชั้นนํ้านนทบุรีมีแนวโนมลดลง ไดแก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระยะเวลา 17 ป ระดับนํ้ามีแนวโนมลดลงเฉล่ีย 0.6 เมตรตอป ปจจุบันระดับ
นํ้าเฉล่ียอยูท่ี 30 เมตรจากผิวดิน และพ้ืนท่ี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ระดับนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 
37.5 เมตรจากผิวดิน  
 อัตราแผนดินทรุดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2561 พ้ืนท่ีท่ัวไป
มีอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 0 - 1 เซนติเมตรตอป โดยในพ้ืนท่ีของอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พบวามีอัตราการทรุดตัวเฉล่ียประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรตอป (รูปที ่4) 
 

ภาคกลาง 
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รูปที่ 3  การเปล่ียนแปลงของระดับน้ําบาดาลในพ้ืนที่กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 อัตราการทรุดตัวของพ้ืนดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในชวงป พ.ศ. 2555-2561 
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คุณภาพน้ําบาดาลสวนใหญเปนนํ้าจืด ยกเวนบางพ้ืนท่ีมีคุณภาพนํ้ากรอยเค็ม ตรวจพบไนเตรต 

ตะกั่ว และซัลเฟต สูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใชบริโภคในบางพ้ืนท่ีของจังหวัด

ขอนแกน บุรีรัมย มหาสารคาม ยโสธร ศรีษะเกษ และสุรินทร ระดับน้ําบาดาลในระยะเวลา 5 ป ไมคอย

เปล่ียนแปลง ปจจุบันระดับน้ําเฉล่ียอยูท่ี 7.5 เมตรจากผิวดิน ยกเวนพ้ืนท่ีอําเภอเมืองและอําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา ที่ระดับนํ้าบาดาลมีแนวโนมลดลงเฉล่ีย 0.2 เมตรตอป ปจจุบันระดับนํ้าบาดาลเฉล่ีย 

อยูที่ 15.0 เมตรจากผิวดิน 

 
 
คุณภาพนํ้าบาดาลสวนใหญมีคุณภาพดี พบเหล็กและแมงกานีสสูงเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล 

ท่ีใชบริโภคอนุโลมสูงสุด ในบางพ้ืนที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พบสารหนูและตะก่ัวสูงเกิน

เกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใชบริโภค ในพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชา สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ

อําเภอมาบยางพร มาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณชายฝงทะเล มีพบคลอไรดปริมาณสูงเกินเกณฑ

อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใชบริโภค ระดับน้ําบาดาลในระยะเวลา 5 ปไมคอยเปล่ียนแปลง 

ปจจบุันระดับน้ําเฉล่ียอยูที่ 3.3 เมตรจากผิวดิน 

 
 
คุณภาพน้ําบาดาลอยูในเกณฑดีปานกลาง มีเหล็ก ฟลูออไรด และตะก่ัว สูงเกินเกณฑมาตรฐาน 

นํ้าบาดาลที่ใชบริโภค ระดับนํ้าบาดาลในระยะเวลา 5 ปไมคอยเปล่ียนแปลง ปจจุบันระดับน้ําเฉล่ียอยูที่  

10 เมตรจากผิวดิน 

 
 
คุณภาพนํ้าสวนใหญอยูในเกณฑดี ยกเวนในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท้ังดานอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน

มีคุณภาพนํ้าบาดาลกรอยถึงเค็ม และพบวาพ้ืนท่ีติดทะเลสาปสงขลามีความกรอยเค็มเพ่ิมข้ึน ในชั้นน้ํา

หาดใหญและชั้นน้ําคูเตาท่ีระดับความลึก 50 - 100 เมตร มีปริมาณคลอไรดสูงเกิน 600 มิลลิกรัมตอลิตร  

พบสารหนูสูงเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใชบริโภคบริเวณอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และไนเตรตสูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานนํ้าบาดาลท่ีใชบริโภค บริเวณอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

โดยท่ัวไประดับน้ําบาดาลในระยะเวลา 5 ป ไมคอยปล่ียนแปลง ปจจุบันระดับนํ้าเฉล่ียอยูท่ี 4.5 เมตร  

จากผิวดิน ยกเวนพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ คลองหอยโขง รัตภูมิ บางกลํ่า ระโนด สทงิพระ และอาํเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา ที่ระดับน้ําบาดาลมีแนวโนมลดลงเฉล่ีย 1 เมตรตอป ปจจุบันระดับนํ้าบาดาลเฉล่ียอยูท่ี 16.5 เมตร 

จากผิวดิน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

ภาคใต 
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1. ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ที่คุณภาพนํ้าบาดาลมีปริมาณฟลูออไรดสูงเกินเกณฑ

มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใชบริโภคมาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน ควรกําหนดใหตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 

(ปริมาณฟลูออไรด) จากบอนํ้าบาดาลท่ีมีการพัฒนาทุกบอ และกําหนดใหระบบประปาหมูบาน ท่ีใชดิบจาก

นํ้าบาดาลติดต้ังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลที่สามารถกําจัดฟลูออไรดได กอนที่จะแจกจายเขาสูระบบ

กระจายน้ําสูครัวเรือน 

2. ในพ้ืนท่ีเหมือง โรงงานรับกําจัดขยะอุตสาหกรรม บอฝงกลบขยะชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม  

มีบางจุดท่ีพบวามีปริมาณโลหะหนักและสารอินทรียระเหยงาย เห็นควรกําหนดใหสวนราชการท่ีออก

ระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบการนําสงรายงานผลการศึกษาและผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ 

นํ้าบาดาล (ขอมูลพ้ืนฐานกอนการประกอบการและขอมูลการตรวจติดตามคุณภาพนํ้า) ใหกับกรมทรัพยากร

นํ้าบาดาลทุกป 

3. พ้ืนที่ติดตอกับทะเลสาบสงขลาในรัศมี 8 กิโลเมตร พบวาคุณภาพน้ําบาดาลในชั้นนํ้าบาดาล 

ท่ีระดับความลึกไมเกิน 100 เมตร (ชั้นน้ําหาดใหญและชั้นน้ําคูเตา) มีคณุภาพนํ้าบาดาลกรอยถึงเค็มมากขึ้น 

มีผลตอการพิจารณาอนุญาตเจาะและใชน้ําบาดาล จึงเห็นควรที่ตองมีการศึกษาสาเหตุของการแพรกระจาย

ของน้ําเค็มเขาสูชั้นนํ้าบาดาลจืด ทบทวนปริมาณการใชน้ํา

บาดาลและตรวจสอบขอเท็จจริงของบอที่ข้ึนทะเบียน จัดทําบอ

สังเกตการณเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดานบนของแอง 

4. ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีติดชายฝงทะเล เชน กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร รวมถึงจังหวัดท่ีอยูดาน 

ฝงทะเลอาวไทย คุณภาพน้ําบาดาลในชั้นน้ําบาดาลท่ีระดับ 

ไมเกิน 50 เมตร มีคุณภาพน้ําเค็ม มีการขุดเจาะบอน้ําบาดาล

ในชั้นน้ีเพ่ือการเพาะเล้ียงกุงนํ้าเค็ม เห็นควรที่จะตองเครงครัด

และกํากับควบคุมกระบวนการเจาะบอน้ําบาดาลการออกแบบ

และก อสร า งบ อน้ํ าบาดาล การเลือกใช วัส ดุกอสร า ง 

บอน้ําบาดาลใหเปนไปตามมาตรฐานในพ้ืนท่ีน้ีเปนพิเศษ 

รวมท้ังจัดทําบอสังเกตการณและตรวจวิเคราะหคุณภาพ 

นํ้าบาดาลท่ีครอบคลุมดานความเค็มและสารเคมีท่ีใชในการ

เล้ียงกุง และรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพน้ําบาดาล

ใหกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปนประจําทุกป 

ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดานคุณภาพน้ําบาดาล 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1. พ้ืนที่ภาคกลางตอนบนจนถึงภาคกลางลาง พบวาบอนํ้าบาดาลที่ชาวบานขุดเจาะเพ่ือใชใน

การเกษตรเปนบอขนาด 2 – 4 นิ้ว ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขต มีความหนาแนนของบอน้ําบาดาล

เฉล่ีย 16 บอตอตารางกิโลเมตร ความลกึบอน้ําบาดาลมากกวา 15 เมตรและไมไดขึ้นทะเบียนบอน้ําบาดาล

เปนแหลงน้ําขนาดเล็ก จากสภาพที่ช้ันนํ้าบาดาลอาจเส่ียงตอการเสียสมดุลตามธรรมชาติ เพื่อปองกันความ

เสียหายตอชั้นน้ําบาดาล ขอเสนอแนวทางดําเนินการอนุรักษแหลงน้ําบาดาล ดังน้ี  

 1) ควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรงจัดทําทะเบียนบอน้ําบาดาลทุกประเภท 

และทุกขนาดที่เจาะในพ้ืนท่ี เพ่ือการประเมินการใชน้ําบาดาลที่ถูกตองและคาดการณแนวโนมสถานการณ 

การลดลงของระดับน้ําบาดาลไดใกลเคียงกับความเปนจริง 

 2) สนับสนุนใหทุกชุมชนท่ีมีการสูบใชนํ้าบาดาลเพ่ือทํานา ตองเติมน้ําบาดาลโดยใชนํ้าฝน 

จากหลังคาของตนเองตามหลักวิชาการท่ีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปนผูกํากับดูแลทางดานเทคนิคและวิธีการ 

 3) ควรรวมมือกับหนวยงานอ่ืน เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปลูกขาวและการใชนํ้าบาดาล กําหนดนโยบายลดการปลูกขาวในฤดูแลง  

ปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนท่ีใชนํ้านอย เพ่ิมมูลคาของน้ําบาดาลในการใชประโยชนใหสงูกวาการนําไปปลูกขาว  

2. ควรมีการจัดทําสถานีสังเกตการณเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีเมืองใหญ แหลงฝงกลบขยะชุมชนและกําจัด

ของเสียอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมกับลักษณะทางดานอุทกธรณีวิทยา 

และสอดคลองกับพฤติกรรมการใชน้ําหรือความเส่ียงตอการปนเปอนในแหลงนํ้าบาดาล 

3.  พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรคงนโยบายอนุรักษนํ้าบาดาล เนื่องจากระดับนํ้าบาดาล

ในช้ันน้ําบาดาลที่มีความลึกมากกวา 150 เมตร ยังคงมีแนวโนมลดลงและจัดทําสถานีสังเกตการณ 

นํ้าบาดาลเพ่ิมเติมในชั้นนํ้าบาดาลระดับลึกท่ีมากกวา 150 เมตร 

4.  ควรกําหนดใหทองถินหรือหนวยงานอ่ืนท่ีดําเนินการเติมนํ้าใตดินทุกรูปแบบ ดําเนินการ 

ขึ้นทะเบียนบอเติมน้ําใตดิน/ สถานีเติมนํ้าใตดินทุกประเภท โดยระบุสถานที่ และวิธีการเติมน้ํา เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการศึกาติดตามการเปล่ียนแปลงของระดับน้ําบาดาลและคุณภาพนํ้าบาดาลตอไป 

 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาดานปริมาณนํ้าบาดาล 



       กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

หมายเหตุที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ตั้งข้ึน เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ.2545 และกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119   ตอนท่ี 99 ก ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2545 และเลมท่ี 119 
ตอนที่ 103 ก ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 ตามลําดับ โดยมีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะ ในการจัดทํานโยบาย
และแผนและมาตรการที่เก่ียวของกับทรัพยากรน้ําบาดาล สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมทั้ง
ควบคุม ดูแล กํากับ ประสานติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าบาดาล พัฒนาวิชาการ 
กําหนดมาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลท่ีเปน
เอกภาพและย่ังยืน 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตั้ งอยู เลขท่ี 26/83 ซอยงามวงศวาน 54 ถนนงามวงศวาน  
แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และมีสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ตั้งอยูในจังหวัด
ตาง ๆ 12 จังหวัด 

กรอบกฎหมายหลัก ท่ี เก่ียวของกับการดํ าเนินงานของกรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล  
ไดแก พระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.2520 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จํานวน 438,739,600.00 บาท แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการนํ้า 
และสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน จํานวน 231,340,500.00 บาท 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน 1,531,308,200.00 บาท แผนงานยุทธศาสตร 
สรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษกิจและสังคม จํานวน 55,000,000.00 บาท แผนงาน
ยุทธศาสตรจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 140,000,000 บาท 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีหนวยงานระดับหนวยเบิกจายภายใตสังกัด จํานวน 12 แหง  
ซึ่งเปนหนวยเบิกจายในภูมิภาค และมีหนวยเบิกจายในสวนกลางอีก 1 แหง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่ได รับการจัดสรรในสวนของแตละแหง หนวยเบิกจายดังกลาว 
เปนท่ีเสนอรายงาน และมีการจัดทํางบการเงินแยกกัน แตกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดมีการจัดทํางบการเงินรวม 
ซึ่งรายการบัญชีของหนวยเบิกจายทุกแหง ไดนํามาแสดงรวมไวในงบการเงนิฉบับน้ี นอกจากนี้ หนวยงานยังมี
กองทุนภายใตความรับผิดชอบ จํานวน 1 กองทุน คือ กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนทุนใชจายในการศกึษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษแหลงนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานท่ีเสนอ
รายงานและมีการจัดทํางบการเงิน แยกตางหากจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รายการบัญชีของกองทุนดังกลาว 
จึงไมไดนํามาแสดงรวมอยูในงบการเงินฉบับน้ี 



       กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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หมายเหตุท่ี 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช 
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชี
ภาครัฐ และการแสดงรายการในงบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค.0410.3/ว357 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 งบการเงินของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งถือเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงานตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีหนวยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาค แตไม
รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ท่ีอยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน แตถือเปนหนวยงาน
ท่ีเสนอรายงาน และตองจัดทํางบการเงินแยกตางหากจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ตามกฎหมาย ไมวารายการดังกลาว
จะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ที่หนวยงานมีอํานาจ ในการบริหารจัดการ
ตามกฎหมาย รายการท่ีปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของรัฐบาล 
และอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและ
บริหารจัดการใหแกรัฐบาล ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองคประกอบของงบการเงิน 
ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานท่ีใชเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานเอง 

หมายเหตุท่ี 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม 
 กระทรวงการคลัง ไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
พ.ศ.2561 ใหถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  
เปนตนไป มีรายละเอียดดังน้ี 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเชา 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เร่ือง เงนิลงทุน  
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หมายเหตุท่ี 4 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 4.1 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  - เงินทดรองราชการ เปนเงินที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจาย
ปลีกยอยในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และตองคืนรัฐบาลเม่ือหมดความจําเปน 
ในการใชเงิน แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันขามกับรายการ เงินทดรอง
ราชการรับจากคลัง ภายใตหัวขอหนี้สินไมหมุนเวียน 
  - รายการเทียบเท าเงินสด ไดแก  เงินฝากธนาคารพาณิ ชยสํ าห รับการจ ายเงิน 
ในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เงนิฝากกระทรวงการคลัง แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด 
 4.2 ลูกหน้ี 
  ลูกหนี้ เปนลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงประมาณ แสดงดวยมูลคา 
ท่ีจะไดรบัคืนเปนใบสําคัญหักลางการยืมเงิน และเงินสดคงเหลือ (ถามี) โดยไมมีการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 4.3 วัสดุคงเหลือ 
  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชส้ินเปลืองที่หนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานตามปกติ 
โดยท่ัวไปมมีูลคาไมสูงและไมมีลกัษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
 4.4 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
  - ที่ดินราชพัสดุท่ีหนวยงานครอบครองและใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธ์ิ  
ไมไดแสดงมูลคาในงบการเงิน 
  - อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้ งสวนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคารและสิ่ งปลูกสราง 
ท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธ์ิและไมมีกรรมสิทธิ์ แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการ
ดําเนินงานแสดงมลูคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 
  - อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตอหนวย 
ต้ังแต 5,000 บาท ข้ึนไป แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
  - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เก่ียวของโดยตรงเพ่ือให
สินทรัพยอยูในสถานท่ีและสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุง ซึ่งทําใหหนวยงานไดรับ
ประโยชนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย และ 
คาใชจายในการตอเติมหรือปรับปรุง ท่ีไมไดทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย
เพ่ิมขึ้น ถือเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
  - คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีกําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
โดยกรมบัญชีกลาง ดังน้ี 
  - อาคารสํานักงานและอาคารเพ่ือประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต 

 - อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพ่ือประโยชนอ่ืนที่มีโครงสรางเปนไม 
 - สิ่งปลูกสรางถาวร 
 - สิ่งปลูกสรางชั่วคราว 

  40 ป 
 30  ป 
 25  ป 
 15  ป 
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 - ครุภัณฑสํานักงาน 
 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 - ครุภัณฑยานพาหนะ 
 - ครุภัณฑยานพาหนะ ประเภท รถบรรทุก/รถปรับปรงุคุณภาพน้ํา 
 - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร / ครุภัณฑสํารวจ / ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
 - ครุภัณฑกอสราง 
 - ครุภัณฑการเกษตร 
 - ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
 - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ประเภท เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
           - ครภัุณฑโรงงาน   
          - ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับ ท่ีดิน และสินทรพัยระหวางกอสราง 

 12  ป 
 5  ป 
 8  ป 
 30  ป 
 10  ป 
 8  ป 
 5  ป 
 8  ป 
 15  ป 
   8  ป 

 4.5  สินทรพัยไมมีตัวตน 
  - สินทรพัยไมมตัีวตน แสดงดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี 
  - คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน บันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงาน 
ทางการเงิน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน ดังน้ี  
           - โปรแกรมคอมพิวเตอร      5 ป 

 4.6 รายไดรอรับรูระยะยาว 
  รายไดรอรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงาน 
ไวใชในการดําเนินงาน ซึ่งจะถูกทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบและสมเหตุสมผล 
ตลอดระยะเวลาที่จําเปนเพ่ือจับคูรายไดและคาใชจายท่ีเก่ียวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวน 
ของคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค 
 4.7  รายไดจากเงนิงบประมาณ 
  รายไดจากเงนิงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังน้ี 

1) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน 
2) เม่ืออนมุัตจิายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลว ในกรณเีปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน 
3) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน 
หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตาม

จํานวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได
จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน 
 4.8 รายไดแผนดิน 
  รายไดแผนดินเปนรายไดท่ีหนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน รับรูเม่ือเกิด
รายไดดวยยอดสุทธิหลังจากหักสวนท่ีจัดสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามท่ีไดรับการยกเวน รายไดแผนดิน 
และ รายไดแผนดินนําสงคลังไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตแสดงไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเปนรายงานแยกตางหาก 
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 4.9 รายไดจากการอุดหนุนและบรจิาค 
  รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจากหนวยงานภาครัฐ รับรูเมื่อไดรับ
เงิน ยกเวนในกรณีท่ีมีเง่ือนไขเปนขอจํากัดท่ีตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือ 
และบริจาคเปนสินทรัพย ท่ีใหประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่ งป จะทยอยรับรู เปนรายไดตามสัดสวน 
ของคาใชจายเพ่ือการน้ันเกิดข้ึน หรือเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยท่ีไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น 
 
หมายเหตุท่ี 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (หนวย:บาท) 

  2562  2561 
 เงินสดในมือ 0.00  0.00  

 เงินทดรองราชการ 1,000,000.00  1,000,000.00  

 เงินฝากสถาบันการเงิน 1,252,791.70  3,213,226.53  

 เงินฝากคลัง 55,659,182.65  66,164,395.32  

 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 57,911,974.35  70,377,621.85 
     

 เงนิสดในมือ เปนเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากสวนท่ีหนวยงานถือไวเพ่ือใชจายสําหรับการ
ดําเนินงานตามปกติตามวัตถุประสงคของหนวยงานแลว ยังรวมถึงสวนท่ีหนวยงานไดรับไวเพ่ือรอนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย ซึ่งไมสามารถนําไปใชเพ่ือประโยชนของหนวยงานได 
 เงินทดรองราชการ เปนเงินสดท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชจายเปนคาใชจายปลีกยอยในสํานักงาน
ตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ  
พ.ศ.2547 ซึ่งจะตองสงคืนคลังเมื่อหมดความจําเปนในการใชจาย ยอดคงเหลือสิ้นปมีเพียงยอดเงินฝาก
ธนาคารเต็มจํานวน 

 เงินฝากคลัง เปนเงินท่ีหนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตามกฎหมาย โดย
ไมมีดอกเบ้ีย ซึ่งสามารถเบิกถอนไดเม่ือตองการใชจายตามรายการท่ีกําหนดไวในระเบียบท่ีระบุขอจํากัดในการใชจาย 
 เงินฝากคลัง จํานวน 55,659,182.65 บาท ซึ่งแสดงรวมอยูในเงินฝากคลังขางตน เปนเงินนอก
งบประมาณที่มีขอจํากัดในการใชจายเพ่ือจายตอไปใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในกฎหมายอัน
เปนที่มาของเงินฝากคลังนั้น หนวยงานไมสามารถนําไปใชจายเพ่ือประโยชน ในการดําเนินงานของหนวยงานตามปกติได 
แตมีหนาท่ีถือไวเพ่ือจายตามวัตถุประสงคของเงนิฝากคลัง ดังน้ี 
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กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

ลกูหนี้เงนิยืม ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังน้ี                                                     (หนวย:บาท) 

ลูกหนี้เงินยืม ยังไมถึงกําหนด ถึงกําหนดชําระ เกินกําหนดชําระ รวม 
  ชําระและการสง และการสงใช      และการสงใช 

ใชใบสําคัญ ใบสําคัญ      ใบสําคัญ 

2562   10,363,369.00  0.00  0.00 
       
10,363,369.00 

2561 15,003,258.00     194,660.00              6,419,229.00  21,617,147.00 
 

    (หนวย:บาท) 
  2562  2561 
 เงนิฝากสินบนรางวัลของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล 702,599.30  533,296.24 
 เงนิฝากคาใชจายในการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1,891,645.50  1,559,868.00 
 เงนิอุดหนุนเพ่ือโครงการตางๆที่ไดรับจากราชการสวนทองถิ่น 1,146,071.39  4,307,470.64 
 เงนิฝากเพ่ือรอจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 511,550.00  507,520.00 
 กองทนุการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 6,540.00  487,800.00 
 เงนิฝากคาธรรมเนียมการสอบแขงขัน 0.00  10,900.00 
 เงนิฝากประกันสัญญา 10,513,391.12  12,418,359.19 
 เงนิฝากตางๆ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 20,312.89  20,312.89 
 เงนิคาดําเนินการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา 3,157,298.54  2,840,571.75 
 กองทนุพัฒนาน้ําบาดาล 37,709,773.91  43,478296.61 
 รวมทั้งสิ้น 55,659,182.65  66,164,395.32 
     

หมายเหตุท่ี 6 ลูกหนี้ระยะส้ัน   (หนวย:บาท) 
  2562  2561 
 ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ 9,606,049.00  19,907,687.00 
 ลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ 757,320.00  1,709,460.00 
 เงนิจายลวงหนา 327,879,285.24  324,520,470.04 
 รายไดคางรบั 1,177,015.86  1,850,776.56 
 รวมลูกหนี้ระยะสั้น 339,419,670.10  347,988,393.60 
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หมายเหตุท่ี 7  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ              
  2562 

(หนวย:บาท) 

2561 

 อาคารและสิ่งปลูกสราง 491,758,919.33  328,704,806.09 

 หัก คสส.-อาคารและสิ่งปลูกสราง   (122,906,551.25)  (80,329,884.77) 

 อาคารและส่ิงปลูกสราง-สุทธิ 368,852,368.08  248,374,921.32 

     

 ครุภัณฑ 3,353,450,627.17  2,884,759,563.52 

 หัก คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ (1,826,087,036.75)  (1,501,978,582.00) 

 ครุภัณฑ-สุทธิ 1,527,363,590.42  1,382,780,981.52 

  งานระหวางกอสราง 1,618,163,970.23  1,691,700.00 

 

 รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 3,514,379,928.73  1,632,847,602.84 

 
 
 
 

หมายเหตุท่ี 8 สินทรัพยไมมีตัวตน (หนวย:บาท) 
  2562  2561 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 11,782,935.67  5,955,086.35 
 หัก คาตัดจําหนาย-สินทรัพยไมมีตัวตน (3,365,237.04)  (2,448,991.07) 
 รวมสินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 8,417,698.63  3,506,095.28 

 
 

หมายเหตุท่ี 9 เจาหนี้ระยะส้ัน (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 เจาหนี้การคา 185,270,834.97  86,789,943.32 

 เจาหนี้อ่ืน 110,283.85  2,932,332.38 

 คาสาธารณูปโภคคางจาย 120,300.27  290,146.25 

 ใบสําคญัคางจาย 1,540,654.00  4,395,900.32 

 รวมเจาหนี้ระยะส้ัน 187,042,073.09  94,408,322.27 
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หมายเหตุท่ี 10 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น                                          (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 เจาหน้ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 511,550.00  511,550.00 

 เจาหน้ีสวนราชการ – รายไดรับแทนกัน 494,030.91  1,200.00 

 รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 477,809.17  60,941.79 

 รวมเจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนนุระยะส้ัน 1,483,390.08  573,691.79 

 
หมายเหตุท่ี 11 เงินรับฝากระยะส้ัน (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 45,332,036.94  54,086,644.12 

 เงินรับฝากอื่น 7,708,578.48  7,898,803.68 

 เงินประกันผลงาน 1,299,785.00  1,083,645.25 

 เงินประกันอ่ืน 10,456,613.37  14,520,031.44 

 รวมเงินรับฝากระยะส้ัน 64,797,013.79  77,589,124.49 

 
หมายเหตุท่ี 12 รายไดจากงบประมาณ 

  
(หนวย:บาท) 

  2562  2561 
 รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน    
 รายไดจากงบบุคลากร 426,251,850.76  431,895,418.59 
 รายไดจากงบดําเนินงาน 48,264,077.66  51,046,919.16 
 รายไดจากงบลงทุน 1,034,574,796.45  1,174,944,381.56 
 รายไดจากงบกลาง 227,924,642.63  202,865,587.29 
 รายไดจากงบรายจายอ่ืน 63,190,068.39  58,865,671.07 
 หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ (3,128,335.78)    (4,325,182.10)  
 รวมรายไดจากงบประมาณปปจจุบัน-สุทธิ 1,797,077,100.11  1,915,292,795.57 
     
 รายไดจากงบประมาณปกอนๆ (เงินกันไวเบิกเหล่ือมปเบิกจายปปจจุบัน) 
 รายไดจากงบดําเนินงาน 4,297,962.98  12,064,306.55 
 รายไดจากงบลงทุน 1,259,561,393.47  778,452,171.92 
 รายไดจากงบกลาง 41,724,482.12  256,624.00 
 รายไดจากงบรายจายอื่น 48,204,330.90  100,756,296.79 
 รวมรายไดจากงบประมาณปกอนๆ 1,353,788,169.47  891,529,399.26 

 รวมรายไดจากงบประมาณ 3,150,865,269.58  2,806,822,194.83 
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หมายเหตุท่ี 13 คาใชจายบุคลากร  

(หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 เงินเดือน 167,185,320.45  166,507,208.72 

 คาลวงเวลา 1,992,360.00  4,004,050.00 

 คาจาง 176,412,383.91  206,180,547.97 

 คาตอบแทนพนักงานราชการ 83,523,146.83  78,243,407.75 

 คารกัษาพยาบาล 30,084,574.38  29,877,422.73 

 เงินชวยการศกึษาบุตร 3,795,460.50  3,807,569.00 

 เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสยีชวีิต 1,039,063.00  174,750.00 

 เงินชดเชย กบข. 2,835,394.16  2,730,187.67 

 เงินสมทบ กบข. 4,253,091.27  4,095,281.50 

 เงินสมทบ กสจ. 5,013,415.72  5,358,251.92 

 เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 3,449,606.00  3,889,363.00 

 เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 179,556.76  0.00 

 คาเชาบาน 1,223,379.46  1,258,394.50 

 คาใชจายบุคลากรอ่ืน 537,380.65  609,600.00 

 รวมคาใชจายบุคลากร 481,524,133.59  506,736,034.76 

 
หมายเหตุท่ี 14 คาบําเหน็จบํานาญ (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 บํานาญ 63,155,189.45  59,204,129.26 

 เงินชวยคาครองชีพ 5,165,928.08  5,229,866.88 

 บําเหน็จ 87,851,309.03  70,623,809.96 

 บําเหน็จตกทอด 8,448,888.23  3,380,870.26 

 บําเหน็จดํารงชีพ 4,281,981.95  4,409,487.00 

 คารักษาพยาบาล 10,180,093.83  12,673,097.84 

 เงินชวยการศึกษาบุตร 442,740.00  564,339.50 

 บําเหน็จบํานาญอ่ืน 16,473.60  16,473.60 

 รวมคาบําเหน็จบํานาญ 179,542,604.17  156,102,074.30 
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หมายเหตุท่ี 15 คาใชสอย  (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 คาใชจายในการฝกอบรม 3,767,992.00  4,308,369.00 

 คาใชจายในการเดินทาง 50,135,014.53  115,175,800.47 

 คาซอมแซมและบํารงุรักษา 22,648,644.69  68,600,061.88 

 คาจางเหมาบริการ 272,387,424.90  850,162,575.24 

 คาธรรมเนียม 112,731.00  80,387.83 

 คาจางท่ีปรึกษา 21,502,395.00  41,626,082.60 

 คาใชจายในการประชุม 842,085.00  863,000.00 

   คาประชาสัมพันธ 0.00  0.00 

 คาเชา 0.00  64,400.00 

 คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 687,189.19  820,323.00 

 คาใชสอยอ่ืน 1,048,237.65  2,329,309.88 

 คาเช้ือเพลิง 32,408,869.32  127,187,783.00 

 รวมคาใชสอย 405,540,583.28  1,211,218,092.90 

 

หมายเหตุท่ี 16 คาวัสดุ 

 

(หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 คาวัสด ุ 154,669,967.46  543,860,123.30 

 คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 1,516,814.00  545,266.04 

 รวมคาวัสดุ 156,186,781.46  544,405,388.34 

 
หมายเหตุท่ี 17 คาสาธารณูปโภค (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 คาไฟฟา 10,173,150.54  11,598,119.95 

 คาประปา 409,564.37  349,479.09 

 คาโทรศพัท 1,274,605.13  1,072,556.86 

 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 642,605.45  942,816.59 

 รวมคาสาธารณูปโภค 12,499,925.49  13,962,972.49 
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หมายเหตุท่ี 18 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย                                                  (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 อาคารและสิ่งปลูกสราง 22,994,911.97  14,946,220.27 

 ครุภัณฑ 324,021,654.75  310,215,236.16 

 สนิทรัพยไมมีตวัตน 916,245.97  634,219.01 

 รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 347,932,812.69  325,795,675.44 

 
หมายเหตุท่ี 19 คาใชจายอื่น (หนวย:บาท) 

  2562  2561 

 คาใชจายอ่ืน 9,397,028.09  433,949.96 

 TR – หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (58,404,702.05)  (81,941,718.98) 

 TE – ปรับเงนิฝากคลัง 58,147,195.00  82,296,167.98 

 รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 9,139,521.04  788,398.96 

 
หมายเหตุท่ี 20 การแกไขขอผิดพลาดของงวดกอน  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ไดจัดทําแนวทางการเบิกจาย 
และการบันทึกบัญชีเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกันและไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาดของปงบประมาณกอน ดังน้ี 
           (หนวย:บาท) 
บันทึกครุภัณฑ-สิ่งปลูกสราง (บอน้ําบาดาล) ป 2561 ต่ําไป 107,493,928.43 
บันทึกคาเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสราง ป 2561 ต่ําไป 2,865,876.71 
บันทึกบัญชีคาใชจาย ป 2561 สูงไป  107,302,174.38 
บันทึกเงินรับฝากทุนหมุนเวียน ป 2561 ตํ่าไป 79,500.00 
บันทึกเงินรับฝากทุนหมุนเวียน ป 2561 สูงไป 2,586,422.23 
บันทึกคาสาธารณูปโภคคางจาย ป 2561 สูงไป  35,460.58 
บันทึกวัสดุคงคลัง ป 2561 ต่ําไป 57,459.29 
บันทึกคาวัสดุ ป 2561 สูงไป 1,497,034.88 
บันทึกเบิกเกินสงคนืรอนําสง ป 2561 สูงไป 10.00 
บันทึกครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ป 2561 สูงไป 2,716,000.00 
บันทึกครุภัณฑการเกษตร ป 2561 ต่ําไป 5,503,500.00 
บันทึกคาเสื่อมราคา-ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ป2561 สูงไป 90,781.20 
บันทึกคาเสื่อมราคา-ครุภัณฑการเกษตร ป 2561 ต่ําไป 419,171.62 
บันทึกคาเสื่อมครุภัณฑโรงงาน ป 2561 สูงไป 2,787,500.00 



       กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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บันทึกคาเสื่อมราคา-ครุภัณฑโรงงาน ป 2561 สูงไป 328,390.42 
บันทึกคาวัสดุ ป 2560 สงูไป 260,400.00 
บันทึกครุภัณฑการเกษตร ป 2560 ต่ําไป 260,400.00 
บันทึกคาเสื่อมราคา-ครุภัณฑการเกษตร ป 2560 ต่ําไป 86,800.00 
บันทึกครุภัณฑ บันทึกเงินรับฝากอื่น ป 2560 ต่ําไป 22,071.00 
บันทึกเงินรับฝากทุนหมุนเวียน ป 2560 ตํ่าไป 28,429.57 
บันทึกเงินรับฝากทุนหมุนเวียน ป 2560 สงูไป 233,081.00 
บันทึกเงินฝากคลัง ป 2559 ต่ําไป 283,409.30 
บันทึกเงินรับฝากทุนหมุนเวียน ป 2559 สูงไป 112,375.00 
บันทึกอาคารสํานักงานที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2545 ตํ่าไป 31,605,645.45 
บันทึกอาคารเพ่ือการพักอาศยัที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2545 ต่ําไป 10,623,940.56 
บันทึกคาเสื่อมราคา-อาคารสํานักงานท่ีรับโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2545 ต่ําไป 12,510,567.99 
บันทึกคาเสื่อมราคา-อาคารเพ่ือการพักอาศัย ท่ีรับ โอนจากกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง พ.ศ.2545 ตํ่าไป 

4,205,309.81 

บันทึกเงินจายลวงหนาป 2561 สูงไป 14,165,049.90 
 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สวนที่ 4 
ผลการดําเนินงานสําคัญอ่ืนๆ 
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การชวยเหลือผูประสบภัยและสถานการณปญหา

เรงดวน ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
1. การเตรียมรองรับสถานการณภัยแลง 

1.1 จัดตั้งศูนยอํานวยการชวยเหลือผูประสบภยัแลง ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

1.2 มีการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบพิบตัิภัย ดังน้ี 

- จุดจายน้ําถาวร จํานวน 132 จดุ 

- ชดุเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 85 ชุด 

- ชดุซอมระบบประปาบาดาล และเคร่ืองสูบ (หนวยนาคราช) จํานวน 37 ชุด 

- ชดุปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนที ่จํานวน 18 ชุด 

- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยแลง 

ทั่วประเทศ ประกอบดวย 1) แจกจายน้ํา 4.3210 ลาน ลิตร 2) ซอมแซมบํารุงระบบประปาบาดาล 

131 แหง 3) ซอมแซมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา 187 แหง 4) เปาลางบอน้ําบาดาล 41 แหง 

1.3 กาํลังเจาหนาที่ใหความชวยเหลือ จํานวน 675 คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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2. การจัดทําแผนงาน/โครงการชวยเหลือสถานการณภัยแลง  
 เน่ืองจากประเทศไทยประสบปญหาภัยแลง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดรับมอบหมายใหน้ําทรัพยากรนํ้าบาดาล ซ่ึงเปนแหลงน้ําขนาดใหญ  

มาบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง โดยใช

งบประมาณเหลือจายของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ดําเนินการโดยผานโครงการ ดังน้ี 

 2.1 โครงการจัดหาแหลงนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ประสบภัยแลงเรงดวน  
ผลการดําเ นินงาน :  เป าหมาย จํ านวน 120 แหง  
ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง จํานวน 21 จังหวัด ผลการดําเนินงาน 
จํานวน 114 แหง รอยละ 95.00  
ผลผลิต / ผลลัพธ : สามารถเพ่ิมนํ้าตนทุนไมนอยกวา  
1.6640 ลาน ลบ.ม./ป 
ปญหา อุปสรรค : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีการดําเนิน
โครงการจัดหาแหลงนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง
เรงดวน แตไมเปนไปตามแผน จํานวน 6 แหง เน่ืองจาก 
ดําเนินการเจาะบอนํ้าบาดาลตามแผนท่ีกําหนดแลว บาง

พ้ืนที่ท่ีเขาไปดําเนินการเปนพื้นท่ีหานํ้ายาก ไมมีศักยภาพน้ําบาดาล (น้ําเค็ม/นํ้าแหง) จึงไมสามารถนํามา
พัฒนาได 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข :  
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ควรดําเนินการสํารวจเพิ่มเติม 
เพ่ือหาแหลงนํ้าบาดาลระดับลึก หรือในกรณีท่ีไม
สามารถหาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ได 
จําเปนตองจัดหาแหลงน้ําบาดาลจากนอกพ้ืนท่ีและ
แกไขปยหาดวยการกอสรางระบบสูบนํ้าบาดาลเพ่ือการ
สงนํ้าระยะไกลซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือและการ
ยินยอมจากเจาของพ้ืนท่ีเจาะน้ําบาดาลตลอดจนพ้ืนท่ีตาม
แนววางทอสงน้ํา 

 



  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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2.2 โครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนใหกับใหกับระบบประปาหมูบาน 
         ผลการดําเนินงาน : เปาหมาย จํานวน 111 แหง 
ในพ้ืนท่ี เ ส่ียง ภัยแลง  จํานวน 13 จั งห วัด ผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 103 แหง รอยละ 92.79  
          ผลผลิต / ผลลัพธ : สามารถเพิ่มนํ้าตนทุนไม
นอยกวา  1.5038 ลาน ลบ.ม./ป 
          ปญหา อุปสรรค : กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมี
การดําเนินโครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนใหกับระบบประปา
หมูบาน แตไมเปนไปตามแผน จํานวน 8 แหง เนื่องจาก 
ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลตามแผนที่กําหนดแลว บาง
พ้ืนที่ท่ีเขาไปดําเนินการเปนพ้ืนที่หานํ้ายาก ไมมีศักยภาพนํ้าบาดาล (น้ําเค็ม/น้ําแหง) จึงไมสามารถนํามา
พัฒนาได 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข : 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ควรดําเนินการสํารวจ
เ พ่ิ ม เ ติ ม เ พ่ื อห าแ หล ง นํ้ า บ า ดาล ร ะ ดั บ ลึ ก  
หรือในกรณีที่ไมสามารถหาแหลงนํ้าท่ีมีศักยภาพ
น้ําบาดาลในพ้ืนท่ีได  จําเปนตองจัดหาแหลง 
น้ําบาดาลจากนอกพ้ืนท่ีและแกไขปยหาดวยการ
กอสรางระบบสูบนํ้าบาดาลเพ่ือการสงน้ําระยะไกล
ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือและการยินยอมจาก
เจาของพ้ืนที่เจาะน้ําบาดาลตลอดจนพ้ืนท่ีตามแนว
วางทอสงน้ํา 
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3. การชวยเหลือสถานการณอุทกภัย 
3.1 จัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในสถานการณอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3.2 จัดอุปกรณเคร่ืองมือ ประกอบดวย ชุดปรับปรุงคุณภาพนํ้าเคล่ือนท่ี จํานวน 3 คัน และ

แจกจายน้ํา 148,965 ลิตร ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย จํานวน 28 จังหวัด 

3.3 กําลังเจาหนาที่ใหความชวยเหลือ จํานวน 310 คน 

3.4 ชวยเหลือผูประสบภัยหลังนํ้าทวม  



  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีการนําบอน้ําบาดาล
เขาสู ระบบ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
โดยการประสานเครือขายภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม และทอง ถ่ิน และประชาสัมพันธ   
จัดประชุมใหความรู กับกลุมเปาหมายเครือขายภาค

องถิ่นประชาชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และท  
รวมทั้ง ตรวจสอบบอน้ําบาดาลในพื้นท่ี ตามที่เครือขายมีความประสงคนําบอน้ําบาดาลเขาสูระบบที่ถูกตอง  
โดยเปรียบเทียบคดีในอัตราที่ต่ํา จํานวน 685 บอ 

ผลลัพธ/ผลสําเร็จ: 
1.1.1  สามารถนําบอน้ําบาดาลท่ีอยูนอกระบบการกํากับ ควบคุม เขาสูระบบ พรอมจัดการทรัพยากร 

น้ําบาดาล จํานวน 685 บอ 
1.1.2  ทําใหรัฐมีรายไดจากการจดัเก็บคาใชน้ําบาดาลเพิ่มขึ้น (บอภาคธุรกิจ) 
1.1.3  มีฐานขอมูลบอน้ําบาดาลที่ ถูกตองและสามารถนํามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 

ตามความเปนจริง 
1.1.4  สามารถจัดสรรทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยไมเกิดผลกระทบตอแหลงน้ําบาดาล 

ผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับ : 
1.1.5  ประชาชนมีความรูความเขาใจและมคีวามตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรน้ําบาดาล 
1.1.6  ประชาชนสามารถประกอบกิจการน้ําบาดาลไดถูกตองตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520  
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การประปานครหลวงดูงานศูนยขอมูล

ขาวสารกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
วันที ่30 มกราคม 2562 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
การประปานครหลวง และผูรับผิดชอบดูแลศูนยขอมูล
ขาวสารของการประปานครหลวง เขาศึกษาดูงาน
ศูนยขอมูลขาวสารกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งได รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
โดดเดนป 2561 เพ่ือแลกเปล่ียนความรู  ขอคิดเห็น
และแนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของ
การประปานครหลวง โดยมีคณะกรรมการบริหารขอมูล
ขาวสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหการตอนรับ 

 สําหรับศูนย ข อมูล ข า วสารกรมท รัพยาก ร
น้ําบาดาล ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา
7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือใหบริการแกประชาชนตาม
หลักการที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”
มีขอมูลขาวสารใหบริการแกประชาชน 3 รูปแบบ ไดแก
(1) ขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีมีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา (2) ขอมูลขาวสารสาธารณะของหนวยงาน
อาทิ ผลการพิจารณาคําขอใบอนุญาตเจาะ-ใชน้ําบาดาล
ขอมูลดานการบริหารงาน งบประมาณ โครงการที่กําลัง
ดําเนินงาน ขอมูลเ ร่ืองการจัดหาพัสดุ เปนตน และ
(3) การจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ขอเปนการ
เฉพาะราย 

 

ซ่ึงศูนยขอมูลขาวสารกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ได รับคัดเลือกและเขารับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
โดดเดนป 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจําปของการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ข อมู ล ข า วส ารของ ราช การ  พ .ศ . 2540 
ประจําป 2560 “2 ทศวรรษแหง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการฯ สรางความโปรงใสสู
ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2561  

 ท้ังน้ีประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ตางๆ ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดท่ีศูนย
ข อมู ลข าวสารกรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล
ณ หองสมุดกรมทรัพยากรน้ําบาดาล อาคาร 1 
ชั้น 1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือเว็บไซตศูนยขอมูล
ขาวสาร www.dgr.go.th คลิกแบนเนอร
ศูนยขอมูลขาวสาร หรือสายดวน 1310 กด 4 
ในวันและเวลาราชการ 
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กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวมเปน
เจาภาพจัดประชุมคูขนานกับ จุฬาลงกรณ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  หั ว ข อ  " Ground Water 
Management In The Context of 
Sustainable Development Goals"  พ ร อ ม
จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผลงานวิชาการใน
การประชุมระดับนานาชาติ  หัวขอ "การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ํา 
สูความม่ันคงดานน้ํา พลังงาน อาหาร และ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน" (THA Asia's Water - Energy - Food Nexus and SDGs ) ระหวางวันที่ 23 -
25 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี เปนประธานเปดการประชมุ เมื่อวันที ่23 มกราคม 2562 ที่ผานมา  

ทั้งนี้ การประชุม THA 2019 จัดขึ้นเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณการศึกษาวิจัย
ดานผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอน้ําบาดาล อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยการผนึกกําลังทางวิชาการระหวางหนวยงานภาคราชการและเอกชน 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และองคกรระหวางประเทศ ในการนี้ ดร.อรนุช หลอเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล รวมเปดการประชุม พรอมรับฟงการบรรยายทางวิชาการ 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  

รวมกับ  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จัดงาน THA 2019 เผยแพรผลงานวิชาการ

ดานนํ้าบาดาลในการประชุมระดับนานาชาติ 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดงานมหกรรม 4 ภาค 

ภายใตแนวคิด ไมมีคา ปาชุมชน คนอยูกับปา เพ่ิมคุณคาทะเลไทย  

ใสใจส่ิงแวดลอม พรอมนํ้าใน

ไรนา มีประปาทุกครัวเรือน 
 กระทรวงท รัพยากรธรรมชา ติแล ะ
ส่ิงแวดลอม ผนึกกําลังทุกหนวยงานในสังกัดจัด
งาน “มหกรรม  ทส.” ในพื้นที่ภาค เหนื อ  
ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ภายใตแนวคิด 
ไมมีคา ปาชุมชน คนอยูกับปา เพิ่มคุณคาทะเล
ไทย ใสใจส่ิงแวดลอมพรอมน้ําในไรนามีประปา
ทุกครัวเรือน เพ่ือเปนชองทางในการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ สรางการรับรูและความเขาใจใหแกประชาชน องคกรภาครัฐ และเอกชน ใหไดรับทราบแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดจัดใน  
4 พื้นที่ ไดแก 

คร้ังที่ 1 ภาคเหนือ จัดระหวาง 15-17 กุมภาพันธ 2562  
ณ สถาบันประชารัฐพิทักษปา จังหวัดแพร  
คร้ังที ่2 ภาคกลาง จัดระหวางวันท่ี 22 - 24 กุมภาพันธ 2562  
ณ อุทยานมังกรสวรรค  ศาลเจาพอหลักเมืองสุพรรณ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
คร้ังที่ 3 ภาคอีสาน ระหวางวันที ่1-3 มีนาคม 2562  
ณ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่7 ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
คร้ังที่ 4 ภาคใต จัดระหวางวนัที่ 8 – 10 มีนาคม 2562  
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดเขารวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม “ไมมีคา ปาชุมชน คนอยูกับปา  

เพิ่มคุณคาทะเลไทย ใสใจส่ิงแวดลอม พรอมนํ้าในไรนา มีประปาทุกครัวเรือน” โดยนําแบบจําลองโครงการพัฒนาระบบ
กระจายน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ระบบสูบน้ําบาดาลดวยพลังงานแสงอาทิตย ระบบการใหนํ้าอัจฉริยะ (Smart Farm) 
เกมกิจกรรมใหผูเขาชมงานไดรวมสนุก รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรมาจัดแสดง และการจัดคลินิกน้ําบาดาลเพ่ือให
คําปรึกษาดานน้ําบาดาลแกประชาชน 

 ภายในงานยังมีกิจกรรมนาสนใจ อาทิเชน กิจกรรมการเสวนาวิชาการ  
การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดปาไม ร านคาจําหนายสินคา OTOP  
การประกวดรองเพลงปาไมไมคทองคําชิงเงินรางวัล และสินคาธงฟาราคา
ประหยัด ซ่ึงได รับความสนใจจากประชาชนทั่ วไป กลุมเกษตรกร  
และหนวยงานทองถิ่นเปนอยางมาก  
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จับมือ
กับ กองทัพบก การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟา
สวนภูมิภาค บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
เปดโครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจชวยภัยแลง” 
สนับสนุนจุดจ ายน้ํ า  132 แห งทั่ วประเทศ  
เพ่ือบรรเทาปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนตลอดฤดูแลง 

โครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจชวยภัยแลง” 
ประจําป 2562 ประกอบดวย 5 หนวยงานหลัก 

ไดแก กองทัพบก การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ประสบปญหา
ภัยแลงจากการขาดแคลนแหลงน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค ดวยการผนึกกําลังพล แหลงน้ําสะอาด รถบรรทุกน้ํา 
กระแสไฟฟา และนํ้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงเคร่ืองจักรอุปกรณที่จําเปนในการชวยเหลือประชาชน มีกําหนดปฏิบัติงาน
ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2562 ท่ีผานมา โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ไดใหการสนับสนุนจุดจายนํ้า 
จํานวน 132 แหง ท่ัวประเทศ เพ่ือใชเปนจุดแจกจายน้ําบาดาลสะอาดใหแกกองทัพบกที่มีกําลังพล พรอมรถบรรทุกน้ํา
เขาไปรับน้ําจากจุดจายนํ้า และนําไปแจกจายใหแกประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแลง   

ในการนี้ นายกุศล  โชติรัตน รองอธิบดีกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล พรอมดวย พลเอกวิจักขฐ สริิบรรสพ ผูชวยผูบัญชาการ
ทหารบก นางจุฑาพรรธน  แกววัฒนะบวร ผูชวยผูวาการการไฟฟา
สวนภูมิภาค นายนพรัตน  เมธาวีกุลชัย ผูวาการการประปาสวน
ภูมิภาค และนายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) ไดรวมกันแถลงขาวเปดโครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจชวย
ภัยแลง” ประจําป 2562 และปลอยขบวนคาราวานชวยเหลือและ
บรรเทาปญหาภัยแลงใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ  

ณ  ก อ ง บั ญ ช า ก า ร
กองทั พบ ก  เ ม่ื อวั น
พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 
2562 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เปดจุดจายน้ําบาดาล 132 แหง ทั่วประเทศ 

หนุนโครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจชวยภัยแลง” แกปญหาขาดแคลนน้ํา 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมกับ 

สํานักทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 
จัดกิจกรรม “วันนํ้าโลกและ
สัปดาหอนุรักษทรัพยากรนํ้า

แหงชาติ” 

วันท่ี 22 มีนาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
และกรมทรัพยากรน้ํา รวมกับ สํานักทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) และหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ือง 
การบริหารจัดการนํ้าตนทุน การผลิตและการกระจายนํ้า ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวม 18 หนวยงาน 
รวมจัดกิจกรรม “วันน้ําโลกและสัปดาหอนุรักษทรัพยากรนํ้าแหงชาติ” ณ หองเวสตเกตฮอลล ชั้น 4 
ศูนยการคาเ ซ็นทรัลพลาซาเวสต เกต จังหวัดนนทบุรี โดยในป 2562 องคการสหประชาชาติ 
ไดกําหนดประเด็นหลักในการรณรงคในระดับโลก คือ “Leaving no one behind” ซ่ึงไดรับเกียรติจาก 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน 
 ท้ังนี้ ภายในงานไดจัดนิทรรศการเพ่ือสรางความรูและความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับ 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยเฉพาะแผนแมบทดานท่ี 1 ที่เปนเร่ืองการจัดการ
นํ้าอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบไปดวยเน้ือหาเก่ียวกับทิศทางการดําเนินงานหนวยงานตางๆ ผลงานท่ีผานมา 
แผนการดําเนินงานในอนาคต ตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตางๆ ที่นํามาใชในการบริหารจัดการน้ํา 
รวมท้ังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวขอ “ความทาทายของการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค” โดยมีผูบริหาร 
อีก 4 หนวยงานเขารวมเสวนาไดแก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และกรมอนามัย 
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วันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารสูโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ ป 2562 และทอดพระเนตรนิทรรศการ  
“สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” ผลการดําเนินงานเดนดานสุขภาพเด็กและเยาวชนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
ซ่ึงจัดขึ้นโดย กรมอนามัย ระหวางวันที ่28-29 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม ชั้น 4 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ  

ในการน้ี กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ไดรับ
เชิญใหเขารวมการประชุมดังกลาว เพื่อเขารับ
เกียรติบัตรในฐานะหนวยรวมสนองงานโครงการ
ตามพระราชดําริ (กพด.) งานพัฒนาคุณภาพ 
นํ้าอุปโภค/บริโภค โดยใหการสนับสนุนการเจาะ
บอบาดาล สรางประปาบาดาล และอาคารผลิต
นํ้าด่ืมสูบนํ้าดวยไฟฟา รวม 109 แหง ใหแก
โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร โดยมี นางสาวจงจิตร 
นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
นายกุศล โชติรัตน รองอธิบดีกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล พรอมดวยผูบริหาร คณะขาราชการ 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เขารวมรับเสด็จ 
 

ประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถ่ินทรุกันดาร 

สูโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ ป 2562 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.วิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
ประธานในพิธีเปดงาน 3rd Water Forum "Smart Water Management For ASEAN Smart Cities" (Thai 
Water Expo 2019) และกลาวปาฐกถาพิเศษหัวขอ "Smart Water Management" ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนยบริการ
วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบําบัดของเสียและการนํานํ้ากลับมา
ใชใหม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด  
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชมุ ไบเทคบางนา 
 Thai Water Expo 2019 เปนงานแสดงเทคโนโลยีและการ
ประชุมนานาชาติดานการบริหารจัดการน้ําและน้ําเสียที่จัดข้ึนทุก 2 ป 
คูขนานกับการจัดประชุมนานาชาติดานการบริหารจัดการน้ําและน้ํา
เสีย (Thai Water International Conference 2019) ภายใตหัวขอ 
"Sustainable Water and Wastewater Technology For ASEAN" 
ท่ีไดรับการยอมรับวาเปนงานแสดงดานน้ํา พลังงาน และส่ิงแวดลอม
ระดับนานาชาติที่ครบวงจรและสาํคัญที่สุดในอาเซียน 
 ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสงหนวยงานในสังกัดเขารวมงาน คือ  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลและกรมทรัพยากรน้ํา ซ่ึงถือเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานทรัพยากรน้ํา  
โดยนําเสนอผลงานในภาพรวมดานนํ้าสูสากลผานงาน Thai Water Expo 2019 
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วันที่  19 มิถุนายน 2562  

ณ หองประชุม 606 สํานักงานใหญ  
การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น 
นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล อธิบดี
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พรอมดวย 
นายปริญญา ยมะสมิต ผูวาการประปา
นครหลวง รวมลงนามบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือในการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลการใชนํ้าประปาและน้ําบาดาล 
ระหวาง กปน. กับ ทบ. เพื่อผนึกกําลังใหบริการประชาชน โดยบูรณาการขอมูลสารสนเทศการ
ใหบริการน้ําประปาและนํ้าบาดาล อาทิ การเชื่อมโยงแผนท่ีระบบทอประปา บอน้ําบาดาล ขอมูล
แผนดินทรุดตัว ซ่ึงการเชื่อมโยงขอมูลของ 2 หนวยงานในคร้ังน้ี จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตฐานขอมูล ในงานวิเคราะหและการใชขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อพัฒนา
ระบบงานท่ีเ ก่ียวของกับมาตรการการควบคุมการใชน้ําบาดาล ในพื้นที่ที่ มีน้ํ าประปาเขาถึง  
อันจะกอใหเกิดการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล MOU การประปานครหลวง 

เช่ือมโยงขอมูลการใชนํ้าประปาและนํ้าบาดาล 

เพ่ือผนึกกําลังใหบริการประชาชน 
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กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
รวมกับกลุมบริษัทอีซูซุ   

เปดโครงการ  
“อีซูซุใหน้ํา...เพ่ือชีวิต” 

แหงที ่35 
 

ดร.วิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และ มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด 
และกลุมอีซูซุในประเทศไทย รวมสงมอบระบบน้ําด่ืมสะอาดอยางยั่งยืน ในโครงการ"อีซูซุใหน้ํา...เพื่อชี วิต"  
แหงที่ 35 ตอเน่ืองเปนปที่ 7 แกโรงเรียนบานสองแพรกอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2562 
 โรงเรียนบานสองแพรก เปนหนึ่งในโรงเรียนที่ตองไดรับการแกไขปญหาเร่ืองน้ําขาดแคลน เนื่องจากน้ําด่ืม
สะอาดมีไมเพียงพอตอการบริโภค อุปโภค และมีคราบตะกรัน
อีกทั้งยังตองใชน้ํารวมกับชาวบานในชุมชนอีกถึง 4 หมูบาน 
ทําใหโรงเรียนขาดแคลนนํ้าดื่มสะอาดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ทางโรงเรียนจะตองซ้ือ
น้ําดื่มสําหรับบริโภค ดังนั้น การที่กลุมอีซูซุใน ประเทศไทยได
ทําพิธีสงมอบระบบน้ําดื่มสะอาดแบบครบวงจรใหแกโรงเรียน
คร้ังนี ้จะชวยแกปญหาขาดแคลนน้ําดื่มสะอาดแกเด็กนักเรียน
และครูในโรงเรียนไดอยางยั่งยืน อีกทั้งยังชวยลดรายจายจาก
การซ้ือนํ้ามาใช และสามารถสรางรายไดดวยการบรรจุนํ้าด่ืมใสขวดเพ่ือจําหนายราคาพิเศษ แกคนในชุมชนอกีดวย 

ทั้งนี้ กลุมอีซูซุในประเทศไทยไดรวมกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ดําเนินโครงการ "อีซู ซุใหน้ํ า .. .เพ่ือชี วิต" มาต้ังแตป  พ.ศ.2556 เพ่ือมุงหวังจะชวยบรรเทา 
ความเดือดรอนจากปญหาการขาดแคลนน้ําด่ืมสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถ่ินทุรกันดารทั่วประเทศอยางจริงจัง 
จนกวาจะไมมีโรงเรียนในประเทศไทยที่มีปญหาเร่ืองขาดแคลนนํ้าดื่มสะอาดอีกตอไป 
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กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จัดประชุมนําเสนอผลการประเมินมูลคาเพ่ิม 

ทางเศรษฐกิจและสังคม  

จากโครงการพัฒนาแหลง 

นํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร  

ในพ้ืนที่ประสบภัยแลง 
วันที่  16 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยกองแผนงาน 

รวมกับบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด จัดการประชุม
นําเสนอผลการประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สั งคม  จากโครงการพัฒนาแหล งน้ํ าบาดาล เพื่ อ
การเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแลง เพื่อนําเสนอขอมูล  
ผลการสํารวจ และขอเสนอแนะที่ไดรับจากโครงการ
ดังกลาว โดยมี นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกลุ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล เปนประธานเปดการประชุม  
ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ไดนําเสนอผลการศึกษาการจัดเก็บขอมูลเพ่ือประเมินมูลคาเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแลง พบวา  
กอนไดรับโครงการฯ เกษตรกรสวนใหญพ่ึงพาน้ําฝนในการทําเกษตรกรรมเปนหลัก จึงทําใหขาดแคลนน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรในชวงที่เกิดภัยแลง และในบางพ้ืนที่ 
ไมสามารถทําการเกษตรได อีกท้ังเกษตรกรมีรายได 
ไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดการยายถ่ินฐานการทํางาน  
แตหลังจากได รับโครงการฯ สามารถแกปญหา 
ขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร ทําใหมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น บางพ้ืนที่สามารถขยายการปลูกพืชสงออก 
และผลิตน้ํ า ด่ืมเพื่อจําหนาย ในชุมชน ตลอดจน 
มีการยายกลับคืนภูมิลําเนา ทําใหชีวิตความเปนอยู
ของเกษตรกรดีข้ึน 

ทั้งนี้ยังไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง อาทิเชน การ Mapping พ้ืนที่ที่มีสัดสวนประชากรที่
มีความยากจนต่ํากวาเสนความยากจนในสัดสวนท่ีสูง และพ้ืนที่ท่ีเกษตรกรมีรายไดสุทธิต่ํากวาคาเฉล่ีย 

 

 

 

 




