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 ก 

ค ำน ำ 
 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ซึ่งเป็น
ฐานการผลิตส้าหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างมีมาตรฐาน  
ต่อสุขภาพอนามัย เสนอแนะนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส้ารวจ บริหารจัดการ 
พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั ง ควบคุม ก้ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าบาดาล พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม ก้าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรน ้าบาดาล ให้บริการประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการน ้าอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลในการน้ามาใช้อย่างคุ้มค่า  
เป็นธรรม และยั่งยืน จะเห็นได้ว่า ลักษณะงานของบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรน ้าบาดาลต้องปฏิบัติ 
คือ การเป็นนักวิชาการ นักส่งเสริม ที่ปรึกษา และนักประสาน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนทุกภาคส่วนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และสามารถสรุปลักษณะงาน 
และการให้บริการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้ 

การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 
2563 – 2565) ที่จัดท้าขึ น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการพัฒนางานด้านน ้าบาดาล  
โดยมีการก้าหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยง และสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ส าเร็จในช่วงเวลาที่ก าหนด 
เสริมสร้างขีดสรรถนะขององค์กร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
สร้างจิตส้านึกในการร่วมกันใช้และดูแลทรัพยากรน ้าบาดาล  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ 
มีความส้าคัญ เป็นปัจจัยพื นฐานในการด้ารงชีวิตของประชาชน การผลิตของภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือ และกลไก
รองรับภาวะวิกฤติและภัยพิบัติทั งในประเทศและอาเซียน เพ่ือความผาสุกของประชาชนอันจะเป็น 
การช่วยให้สังคมไทย เป็นสังคมท่ีมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากร 
น ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับนี  จะเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนส้าคัญในการผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
ที่ก้าหนดไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งหมายให้มีการบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป  

 
 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
                                                                          กันยายน 2562 

 
 

  
 
 



 ข 

สำรบัญ 
 

บทที่-หน้ำ 
ค้าน้า    ก 
สารบัญ    ข 
สารบัญตาราง    ง 
สารบัญภาพ      ฉ 
 
เนื้อหำของแผนปฏิบัติรำชกำร 1-1 
บทที่ 1 :  บทน ำ 1-2 

 1. ความเป็นมา    1-2 
 2. ภารกิจอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 1-2 
 3. โครงสร้างการบริหารงาน 1-7 
 4. โครงสร้างของบุคลากร 1-9 
 5. โครงสร้างงบประมาณ 1-13 
   
บทที่ 2 :  ปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่ก ำหนดทิศทำงด ำเนินงำน 2-1 
 1. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากร

น ้าบาดาล 
2-1 

 2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส้าคัญ 2-13 
 3. แผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง 2-22 
 4. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 2-39 
   
บทที่ 3 :  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร 3-1 
 1. วิสัยทัศน์ 3-1 
 2. พันธกิจ 3-1 
 3. ค่านิยมหลัก 3-2 
 4. ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล 3-2 
   
บทที่ 4 :  แผนปฏิบัติรำชกำรของกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลระยะ 5 ปี   

  (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
4-1 

 1. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 1 ส้ารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน ้าบาดาล 4-1 
 2. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูน ้าบาดาล 4-4 
 3. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 3 ก้ากับ ควบคุมการประกอบกิจการน ้าบาดาล 4-6 
 4. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 4-8 
   



 ค 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

บทที่-หน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

บทที่ 5 :  กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 5-1 
 1. แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี  

พ.ศ. 2563 – 2565) 
5-1 

 2. การน้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก  
3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 

5-2 

 3. ผู้บริหารของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ในฐานะเป็นผู้จัดท้าแผนปฏิบัติราชการฯ 5-2 
 4. การติดตามและประเมินผลความส้าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 5-3 
   



 ง 

สำรบัญตำรำง 
 
 

ตำรำงที่                          บทที่-หน้ำ 

ตารางที่ 1-1    ภารกิจอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  1-3 
ตารางที่ 1-2    บุคลากรที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 1-11 
ตารางที่ 1-3    ข้าราชการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล : จ้าแนกตามระดับต้าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา อายุราชการ ช่วงอายุ และข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ 
ในช่วง 5 ปี 

1-12 

ตารางที่ 1-4    ลูกจ้างประจ้ากรมทรัพยากรน ้ าบาดาล : จ้าแนกตามระดับต้าแหน่ง  
อายุราชการช่วงอายุ และลูกจ้างประจ้าที่ครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี 

1-12 

ตารางที่ 1-5    พนักงานราชการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล : จ้าแนกตามระดับต้าแหน่งและ
ช่วงอายุ 

1-13 

ตารางที่ 1-6 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 1-13 
ตารางที่ 2-1   การวิเคราะห์ความไม่สมดุลของก้าลังคนในแต่ละช่วงอายุของกรมทรัพยากร

น ้าบาดาล 
2-5 

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการวิเคราะห์ (SWOT ANALYSIS) 2-7 
ตารางที่ 2-3 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix 2-11 
ตารางที่ 2-4 กลยุทธ์และแผนงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 2-37 
ตารางที่ 2-5    ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนปฏิบัติราชการของ 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
2-39 

ตารางที่ 2-6    ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน กับแผนปฏิบัติราชการของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 

2-41 

ตารางที่ 2-7    ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนกับแผนปฏิบัติราชการของ                  
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 

2-42 

ตารางที่ 2-8    ความ เชื่ อม โยงแผนแม่ บทก ารบริห ารจัดการทรัพยากรน ้ า  20  ปี 
กับแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี 
พ.ศ. 2563 – 2565)  

2-43 

   

 
 
 
 
 



 จ 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 
 

ตำรำงที่                          บทที่-หน้ำ 

ตารางที่ 4-1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 : 1.1 จัดหาน ้าสะอาด 4-2 
ตารางที่ 4-2   แนวทางการพัฒนาที ่ 1 : 1.2 ระบบการกระจายน ้า 4-3 
ตารางที่ 4-3     แนวทางการพัฒนาที ่ 1 : 1.3 ส้ารวจศักยภาพน ้าบาดาล 4-4 
ตารางที่ 4-4     แนวทางการพัฒนาที ่ 2 :  เฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาลเชิง

ปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาล 
4-5 

ตารางที ่4-5    แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรม กฎหมาย กฎ/ระเบียบเครื่องมือ 
และกลไกในการก้ากับควบคุมประกอบกิจการน ้าบาดาล 

4-7 

ตารางที่ 4-6    แนวทางการพัฒนาที่ 4 : 4.1 พฒันาฐานข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้าง
พื นฐานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ และสนับสนุนการตัดสินใจ 

4-9 

ตารางที่ 4-7    แนวทางการพัฒนาที่ 4 :  4.2 สร้างเครื่องมือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

4-10 

ตารางที่ 4-8    แนวทางการพัฒนาที่ 4 :  4.3 เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านน ้าบาดาลตามมาตรฐาน และหลักวิชาการ 

4-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

สำรบัญภำพ 
 

 
ภำพที่                      บทที่-หน้ำ 

ภาพที่ 1-1   ลักษณะงานและการให้บริการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 1-6 
ภาพที่ 1-2   โครงสร้างของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 1-8 
ภาพที่ 2-1   แผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาล 2-2 
ภาพที่ 2-2   ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 2-44 
ภาพที่ 5-1   แสดงวงจรการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ สู่การปฏิบัติ 5-4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 หน้า 1  
 

  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 
 
 
 
 
 

เนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี  
พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 บท ดังนี้  

บทที่ 1  บทน้า ประกอบไปด้วยความเป็นมา ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โครงสร้าง 
การบริหารงาน โครงสร้างของบุคลากร และโครงสร้างงบประมาณ 

บทที่ 2  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ก้าหนดทิศทางด้าเนินงาน ประกอบไปด้วยสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน  าบาดาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
ส าคัญ และแผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นเร่งด่วน 15 ประเด็น 
นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และแผนงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 

บทที่ 3  สาระส้าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และ
ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาน  าบาดาล 

บทที่  4 แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี   
พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งก าหนดโครงการภายใต้ประเด็นเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ด้านที่ 1    ส ารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน  าบาดาล 
ด้านที่ 2     อนุรักษ์และฟ้ืนฟูน  าบาดาล 
ด้านที่ 3     ก ากับ ควบคุมการประกอบกิจการน  าบาดาล 
ด้านที่ 4     การบริหารจัดการทรัพยากรน  าบาดาล 

 

บทที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการ 



บทที่ 1 หน้า 2  
 

  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
1. ความเป็นมา  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2562 มาตรา 16 และมา ตรา 4 ตามล าดับ  
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ก าห นดไว้  
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน  าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565)  
เพ่ือใช้ในการอธิบายถึงกรอบทิศทาง และก าหนดเป้าหมายที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ สนับสนุน
ภารกิจของกรมทรัพยากรน  าบาดาลทุก 5 ปี ให้เป็นมาตรฐานในการบริหารจั ดการทรัพยากรน  าบาดาล 
อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน คือ 

 ด้านที่ 1 ส ารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน  าบาดาล 
 ด้านที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูน  าบาดาล 
 ด้านที่ 3 ก ากับ ควบคุมการประกอบกิจการน  าบาดาล 
 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรน  าบาดาล 

 
2. ภารกิจอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน  าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรมทรัพยากรน  าบาดาล มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดท านโยบาย
และแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน  าบาดาล ส ารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั ง
ค วบคุ ม  ดู แล  ก า กั บ  ประสาน  ติ ดตาม  ประ เมิ นผล  และแก้ ไ ขปัญหา เกี่ ย วข้ อ งกั บทรั พยากร 
น  าบาดาล พัฒนาวิชาการ ก าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน  าบาดาล เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรน  าบาดาลที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน โดยให้มอี านาจหน้าที่ตามกฎหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 1-1  
 
 

 

บทที่ 1 
บทน้า 

 



บทที่ 1 หน้า 3  
 

  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 ตารางท่ี 1-1  ภารกิจอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

อ้านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
1 )  เ ส น อ แ น ะ น โ ย บ า ย  แ ผ น 

มาตรการบริหารจัดการ พัฒนา 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร           
น  าบาดาล 

 เสนอแนะนโยบาย และแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการ 
น  าบาดาล รวมถึงประสานให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติ 

  ด า เ นิ นการ เกี่ ย วกั บ งบประมาณของหน่ ว ย ง าน ในสั งกั ด 
กรมทรัพยากรน  าบาดาล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน  าบาดาลให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยน  าบาดาล 

 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายน  าบาดาล กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย รวมทั งระเบียบของกองทุนพัฒนาน  าบาดาล เพ่ือให้เป็น
กลไกสนับสนุนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

 เพ่ิมมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
น ามาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนมาสนับสนุน  

 ประกาศเขตคุ้มครองพื นที่เติมน  าบาดาลที่ส าคัญและมาตรการ
คุ้มครองที่เก่ียวข้อง 

3)  ด า เนินการส ารวจประเมิน
ศั กยภาพ  การ พัฒนา  การ
อ นุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู ท รั พ ย า ก ร 
น  าบาดาลรวมทั งการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์น  าบาดาล และ
การบริหารจัดการทรัพยากร 
น  าบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพน  าบาดาล และประสานงานกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือจัดท าประมาณการณ์สมดุลน  า   
(Water Balance) ทั งด้านอุปทานและอุปสงค์ของน  าทั งระบบ ให้มี
ความพร้อมต่อการสนับสนุนข้อมูลแหล่งน  าบาดาลในการบริหาร
จัดการน  าบาดาลในแต่ละพื นที่ โดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤติภัยแล้ง 
ได้อย่างทันท่วงที 

 เร่งรัดการจัดท าแผนที่น  าบาดาลที่มีความละเอียดสูง ทั งในระดับ
รายจังหวัด โดยเฉพาะในพื นที่หาน  ายาก รวมทั งพื นที่ที่มีแนวโน้ม 
การขยายตัวของเมืองและเขตเศรษฐกิจ ให้ถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ น 
ให้ทันสมัยและทั่วถึง พร้อมต่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อทั งภาครัฐ
และสาธารณชน 

 ผลักดันให้เกิดการน าระบบเติมน  าใต้ดินมาใช้งาน 

4 )  ติ ดตาม  ประ เมิ นผล  และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
น  าบาดาล และผลกระทบที่เกิด
จ า ก ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร 
น  าบาดาล 

 พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น  าบาดาล และการแจ้งเตือน
ประชาชน  

 เพ่ิมแนวทาง และบทบาทการตรวจสอบแหล่งน  าบาดาลที่ระดับน  า
ลดต่ ามาก เพ่ือวางแผนฟ้ืนฟู พร้อมทั งฟ้ืนฟูบ าบัดแหล่งน  าบาดาล 
ทีไ่ด้รับการปนเปื้อน 

 พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของ
กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
 
 



บทที่ 1 หน้า 4  
 

  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

อ้านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
5) ศึกษา วิจัย และพัฒนาก าหนด

มาตรฐ าน  เทค โน โลยี ใหม่ 
ด้านน  าบาดาล เพ่ือการบริหาร
จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรน  าบาดาล 

 ศึกษา ส ารวจ วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าบาดาลให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เฝ้าระวัง และสังเกตการณ์  
 ในระดับพื นที่ ลุ่มน  า จังหวัด และชุมชน ที่ครอบคลุมถึงแหล่ง 
น  าบาดาลที่ส าคัญและพื นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่แหล่งน  าบาดาล 

 รณรงค์ ให้ เกิดการ ใช้  3  R ในการบริหารจัดการน  า ใต้ ดิ น 
และมีกระบวนการขยายผลสู่พื นที่อ่ืน 

6)  เป็นศูนย์ ข้ อมูลสารสน เทศ
ทรัพยากรน  าบาดาล 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เครือข่าย และระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ด้ านทรัพยากรน  าบาดาลที่พร้ อมเผยแพร่ ต่ อสาธารณชน 
และหน่วยงานที่สนใจให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (DSS) เชิงนโยบาย ส าหรับผู้บริหาร 

 พัฒนาข้อมูลน  าบาดาลต้นทุนในระดับจังหวัดที่ถูกต้อง แม่นย า และ
ทันสมัยที่สามารถเผยแพร่เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และรับทราบโดยทั่วไปของสาธารณชน 

7) ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ 
น  าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

 เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านการวิเคราะห์คุณภาพ
น  าบาดาล และการก ากับดูแลการประกอบกิจการน  าบาดาล 
ของส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 1-12 อย่างทั่วถึง 

 ผลักดัน สร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้ เข้มแข็ง  
ทั งในระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถรับรู้
และแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการน  าทั งระบบ ทั งใน 
เชิงอุปทานและเชิงอุปสงค์ และในระดับพื นที่  

 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ 
ให้ตระหนักถึงคุณค่าและมูลค่าของแหล่งน  าบาดาล  

 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเข้าใจ
กฎหมายน  าบาดาล รวมทั งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึง 
กว้างขวาง และต่อเนื่อง 

8 )  ด า เ นิ น ก า ร และสนั บ สนุ น
เกี่ยวกับการเจาะและพัฒนา 
น  า บ า ด า ล  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น 
การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม 
และการเกษตรในพื นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และพื นที่ที่การหา
แหล่งน  าบาดาลที่ต้องใช้วิชา
อุทกธรณีวิทยาขั นสูง และพื นที่
ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 

 พัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาน  าบาดาล 
 พัฒนา และจัดท ามาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือ 

ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน  าบาดาล 
 ให้การสนับสนุนและค าปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา 

น  าบาดาล 



บทที่ 1 หน้า 5  
 

  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

อ้านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
  บูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  าบาดาล  
โดยบุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และได้รับการพัฒนา 
ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอในทุกประเภทและ
ระดับชั น ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 พัฒนาองค์ความรู้  และการจัดการความรู้ทุกรูปแบบเป็นกลไก 
ในการสนับสนุน 

9 )  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
น  าบาดาลเ พ่ือ เตรี ยมความ
พร้อมในภาวะฉุกเฉิน รวมทั ง
การแก้ไขและบรรเทาปัญหา
วิกฤติภัยธรรมชาติทั งภัยแล้ง
และน  าท่วม 

 จัดท าแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ของน  าบาดาลเชิงรุกแบบองค์รวม  
เ พ่ือแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน  า เ พ่ือการอุปโภคบริ โภค  
ภาคการผลิต ทั งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  

 ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื นที่ประสบ
ภัยพิบัติธรรมชาติ 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายน  าบาดาลทั งภายในประเทศ 
และนานาประเทศ ทั งในและนอกภูมิภาค ระดับปฏิบัติ (หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง) รวมทั งกลุ่มผู้ใช้น  าในระดับพื นที่ลุ่มน  า 

1 0 )  ป ฏิ บั ติ ก า ร อ่ื น ใ ด ต า ม ที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
ห น้ า ที่ ข อ ง ก ร ม ห รื อ ต า มที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ด าเนินการ 

 
ทั งนี  จากการที่กรมทรัพยากรน  าบาดาลมีภารกิจหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

น  าบาดาล ซึ่งเป็นฐานการผลิตส าหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
อย่างมีมาตรฐาน เสนอแนะนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ บริหารจัดการ พัฒนา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั ง ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน  าบาดาล 
พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม ก าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือการจัดการทรัพยากรน  าบาดาล 
ให้บริการประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการน  าอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม  
โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลในการน ามาใช้อย่างคุ้มค่า เป็นธรรม และยั่งยืน  
โดยการวิ เคราะห์ เ พ่ือให้ ข้ อ เสนอเชิ งนโยบาย หรื อการ พัฒนานวั ตกรรม การสนับสนุนส่ ง เส ริ ม  
การวางหลักเกณฑ์และมาตรฐาน และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ในด้านการบริหารจัดการ และให้บริการ   
จะเห็นได้ว่า ลักษณะงานของบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรน  าบาดาลต้องปฏิบัติ คือ การเป็นนักวิชาการ  
นักส่งเสริม ที่ปรึกษา และนักประสาน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนภายใต้
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และสามารถสรุปลักษณะงานและการให้บริการของกรมทรัพยากรน  าบาดาล 
ได้ปรากฏดังภาพที่ 1-1  
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  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1-1  ลักษณะงานและการให้บริการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านพัฒนา 

แหล่งน้้าบาดาล 

ด้านศักยภาพ 

น้้าบาดาล 

ด้านการสร้าง 

การมีส่วนร่วม 

และบริหารจัดการ 

ด้านระบบ
ฐานข้อมูล 

ด้านก้ากับ ควบคุม
กิจการน้้าบาดาล 

ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
แหล่งน้้าบาดาล 

การวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย/พัฒนานวัตกรรม 

วางหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 

กา
รก

้าก
ับ 

ติด
ตา

มแ
ละ

ปร
ะเม

ินผ
ล 

การสนับสนุนส่งเสริม 

นักวิชาการ ที่ปรึกษา 

นักประสาน นักส่งเสริม 
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  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

3.   โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 การบริหารงานกรมทรัพยากรน  าบาดาลแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างที่ปรากฏตามกฎกระทรวง
จ านวน 11 ส านัก 1 กอง 1 ศูนย์ และ 3 กลุ่ม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในเพ่ิมขึ นอีกจ านวน 6 ส านัก 3 กอง  
1 ศูนย์ และ 1 วิทยาลัย รวมเป็น จ้านวน 17 ส้านัก 4 กอง 2 ศูนย์ และ 3 กลุ่ม และ 1 วิทยาลัย   
ซึ่ งมีการแบ่งส่วนราชการภายในให้มีหน่วยงานในการบริหารจัดการน  าบาดาล  เป็นการแบ่งเบาภาระ 
ของส่วนกลาง หรือผู้บังคับบัญชา ลดขั นตอนในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจได้รวดเร็ว คล่องตัว ประหยัดเวลาเกิดผล
ดีแก่กรมทรัพยากรน  าบาดาล ยิ่งในกรณีที่ต้องแข่งกับเวลา โดยสามารถแจกแจงโครงสร้างส่วนราชการภายใน
กรมทรัพยากรน  าบาดาล ปรากฏดังภาพที่ 1-2   

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง (*หมายถึง ไม่ใช้โครงสร้างที่ปรากฏในกฎกระทรวง) 
(1) ส านักบริหารกลาง  
(2) กองแผนงาน  
(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน  าบาดาล  
(4) ส านักควบคุมกิจการน  าบาดาล  
(5) ส านักพัฒนาน  าบาดาล  
(6) ส านักส ารวจและประเมินศักยภาพน  าบาดาล  
(7) ส านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน  าบาดาล  
(8) กลุ่มนิติการ 
(9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(10) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
และโครงสร้างหน่วยงานภายใน ดังต่อไปนี   
(1) กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม * 
(2) กองวิเคราะห์น  าบาดาล*  
(3) วิทยาลัยน  าบาดาลประชารักษ์*  
(4) ศูนย์พิทักษ์น  าบาดาล*  
(5) กองบริหารกองทุนพัฒนาน  าบาดาล*  

ข. ราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(1) - (6) ส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 1 – 6 

 (7) - (12) ส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 7 – 12* 
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4.   โครงสร้างของบุคลากร 
 
 กรมทรัพยากรน  าบาดาลมีกรอบอัตราก าลัง จ านวน  1,366 ราย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 จ านวน  1,314 ราย อัตราว่าง 52 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562) ซึ่งแบ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานของ
กรมทรัพยากรน  าบาดาล จ านวน 1,314 ราย ออกเป็น 3 กลุ่ม รายละเอียดดังตารางที่ 1-2  
 4.1 กลุ่มบุคลาการที่เป็นข้าราชการประจ า  จ านวน 416 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.66 
 4.2 กลุ่มลูกจ้างประจ า   จ านวน 503 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.28 
 4.3 กลุ่มพนักงานราชการ   จ านวน 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.06 
  
 4.1  กลุ่มบุคลาการที่เป็นข้าราชการประจ้า รายละเอียดดังตารางที่ 1-2 และ ตารางที่ 1-3 
  4.1.1  มีข้าราชการจ านวนทั งสิ น 416 ราย สามารถจ าแนกประเภทตามระดับต าแหน่ง 
พบว่า ระดับช านาญงานมากที่สุด จ านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.13 รองลงมา ระดับช านาญการ  
จ านวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.04 และระดับปฏิบัติการ จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.63 ตามล าดับ  
    4.1.2  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 181 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.51 
รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.29 และวุฒิการศึกษาต่ าที่สุด ระดับ
ปริญญาเอก 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.64  
  4.1.3  มีโครงสร้างอายุราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.78 สามารถจ าแนกประเภท 
ตามอายุราชการในกลุ่มอายุราชการ 5-9 ปี จ านวนมากที่สุด 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.27 รองลงมา  
อายุราชการ 0-4 ปี จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.55 และอายุราชการต่ าที่สุด อายุราชการ 15-19 
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.37  
     4.1.4  มี โครงสร้างช่วงอายุ  ค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 44.61 สามารถจ าแนกประเภท 
ตามช่วงอายุมากกว่า 55 ปี จ านวนมากที่สุด 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.39 รองลงมา ช่วงอายุ 35-39 ปี 
จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.87 และช่วงอายุต่ าที่สุด ช่วงอายุต่ ากว่า 24 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 0.72 
   4.1.5  มีจ านวนข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) 
จ านวนทั งสิ น 77 ราย สามารถจ าแนกประเภทตามปีงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนมาก
ที่สุด 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.68 รองลงมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.38 
และต่ าที่สุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 
15.58 ตามล าดับ 
 4.2  กลุ่มลูกจ้างประจ้า รายละเอียดดังตารางที่ 1-2 และ ตารางที่ 1-4 
  4.2.1  มีลูกจ้างประจ าจ านวนทั งสิ น 503 ราย สามารถจ าแนกประเภทตามระดับ
ต าแหน่ง พบว่า ระดับ ช4 มากที่สุด จ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.73 รองลงมา ระดับ ช4/หัวหน้า จ านวน 
162 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.21  และระดับ ช2 เท่ากับ ช3 จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.77 ตามล าดับ  
     4.2.2  มีโครงสร้างอายุราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.87 สามารถจ าแนกประเภท 
ตามอายุราชการในกลุ่มอายุราชการ 25-29 ปี จ านวนมากที่สุด 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.39 รองลงมา  
อายุราชการ 30-34 ปี จ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.29 และอายุราชการต่ าที่สุด อายุราชการเกินกว่า 35 ปี 
จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.92    



บทที่ 1 หน้า 10  
 

  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

   4.2.3  มี โครงสร้างช่วงอายุ  ค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 54.04 สามารถจ าแนกประเภท 
ตามช่วงอายุมากกว่า 55 ปี จ านวนมากที่สุด 239 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.51 รองลงมา ช่วงอายุ 50-54 ปี 
จ านวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.20 และช่วงอายุต่ าที่สุด ช่วงอายุ 35-39 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 0.60 
 4.2.4  มีจ านวนลูกจ้างประจ าที่ครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2566) จ านวนทั งสิ น 215 ราย สามารถจ าแนกประเภทตามปีงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มากที่สุด จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.79 รองลงมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 46 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 21.40 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ าสุด จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.67 ตามล าดับ 
 4.3  กลุ่มพนักงานราชการ รายละเอียดดังตารางที่ 1-2 และตารางที่ 1-5 

4.3.1  มีพนักงานราชการจ านวนทั งสิ น 395 ราย สามารถจ าแนกประเภทตามระดับ
ต าแหน่ง พบว่า ระดับเทคนิคทั่วไป มากที่สุด จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.01 รองลงมา ระดับบริการ 
จ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.15  และระดับบริหารทั่วไป จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.82 
ตามล าดับ 
    4.3.2  มีโครงสร้างอายุพนักงานราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.17 สามารถจ าแนกประเภท
ตามช่วงอายุ 35-39 ปี จ านวนมากที่สุด 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.08 รองลงมา ช่างอายุ 30-34 ปี จ านวน 86 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 21.77 และช่วงอายุต่ าที่สุด ช่วงอายุมากกว่า 55 ปี จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 หน้า 11  
 

  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางท่ี 1-2  บุคลากรที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ มีคน ว่าง กรอบ มีคน ว่าง กรอบ มีคน ว่าง กรอบ มีคน ว่าง
1 อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล          1          1         -   -       -       -               -   -       -       1         1         -       
2 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล          2          2         -   -       -       -               -   -       -       2         2         -       
3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน ้าบาดาล)          2          1          1 -       -       -               -   -       -       2         1         1         
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3         3                 -   1         1         -                4 4         -       8         8         -       
5 กลุ่มตรวจสอบภายใน 5         5                 -   -       -       -                5 5         -       10        10        -       
6 กลุ่มนิติการ 11        8                  3 1         1         -                5 4         1         17        13        4         
7 ส้านักบริหารกลาง 33        32                 1 20        20        -               36 36        -       89        88        1         
8 กองแผนงาน         19         16          3 1         1         -               10 10        -       30        27        3         
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล         16         16         -   -       -       -                8 7         1         24        23        1         
10 ส้านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล         22         19          3 -       -       -                8 8         -       30        27        3         
11 ส้านักพัฒนาน ้าบาดาล         30         28          2 7         7         -                6 6         -       43        41        2         
12 ส้านักส้ารวจและประเมนิศักยภาพน ้าบาดาล         37         34          3 12        12        -               17 17        -       66        63        3         
13 ส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล         28         25          3 8         8         -               15 14        1         51        47        4         
14 กองวิเคราะห์น ้าบาดาล         14         12          2 4         4         -               12 10        2         30        26        4         
15 กองส่ือสารและการมส่ีวนร่วม          8          8         -   1         1         -                5 5         -       14        14        -       
16 กองบริหารกองทุนพัฒนาน ้าบาดาล          7          7         -   -       -       -                1 1         -       8         8         -       
17 ศูนย์พิทักษ์น ้าบาดาล          4          4         -   2         2         -                1 1         -       7         7         -       
18 วิทยาลัยน ้าบาดาลประชารักษ์          5          5         -   -       -       -               -   -       -       5         5         -       

รวมส่วนกลาง      247      226        21        57        57         -        133      128          5      437      411        26
19 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 1 (ล้าปาง)         18         18         -   61        61        -               23 23        -       102      102      -       
20 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)         17         12          5 45        45        -               20 19        1         82        76        6         
21 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 3 (สระบุรี)         22         20          2 39        39        -               16 16        -       77        75        2         
22 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)         21         19          2 53        53        -               24 24        -       98        96        2         
23 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)         21         19          2 72        72        -               25 25        -       118      116      2         
24 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 6 (ตรัง)         20         16          4 29        29        -               21 20        1         70        65        5         
25 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 7 (ก้าแพงเพชร)         15         14          1 36        36        -               21 18        3         72        68        4         
26 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)         16         16         -   31        31        -               21 21        -       68        68        -       
27 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 9 (ระยอง)         16         15          1 21        21        -               22 22        -       59        58        1         
28 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)         14         14         -   25        25        -               27 27        -       66        66        -       
29 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)         13         13         -   18        18        -               26 26        -       57        57        -       
30 ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 12 (สงขลา)         17         14          3 16        16        -               27 26        1         60        56        4         

รวมส่วนภูมิภาค      210      190        20      446      446         -        273      267          6      929      903        26
รวมท้ังกรม      457      416        41      503      503         -        406      395        11    1,366    1,314        52

รวม
ช่ือหน่วยงานล าดับท่ี

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ

ที่มา : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ส้านักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, กรกฎาคม 2562 
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  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางท่ี 1-3   ข้าราชการกรมทรัพยากรน้้าบาดาล : จ้าแนกตามระดับต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา อายุราชการ 
    ช่วงอายุ และข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1-4   ลูกจ้างประจ้ากรมทรัพยากรน้้าบาดาล : จ้าแนกตามระดับต้าแหน่ง อายุราชการ ช่วงอายุ 
                  และลูกจ้างประจ้าที่ครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี 

 

จ านวน 27 100 36 2 416
ร้อยละ 6.49 24.04 8.65 0.48 100

หน่วยนับ

จ านวน
ร้อยละ

จ านแนกตามอายุราชการ
หน่วยนับ รวม อายุเฉล่ีย
จ านวน
ร้อยละ

จ าแนกตามช่วงอายุ
หน่วยนับ รวม อายุเฉล่ีย
จ านวน
ร้อยละ

จ านวน ร้อยละ ร้อยละ จ านวน
19 24.68 15.58 12

416    17.78
17.55 18.27 11.78 3.37 12.74 13.94 11.54 10.82

 25 -29  30 - 34 >=35
73 76 49 14 53 58 48 45
 0-4  5 - 9  10 - 14  15 -19  20 -24

ร้อยละ
2565

จ านวน ร้อยละ
25662562 2563

จ านวน ร้อยละ
2564

จ านวน
18 23.38 12

รวม
จ านวน ร้อยละ

15.58

หน่วยนับ เช่ียวชาญ อ านวยการต้น อ านวยการสูง

117 28 90 2 0 13

ช านาญการ
พิเศษ

รวมบริหารต้น บริหารสูง

3.13 0.24

จ าแนกตามข้าราชการท่ีครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี

วุฒิอ่ืน

1

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช านาญการ

28.13 6.73 21.63 0.48 0.00

จ าแนกตามระดับต าแหน่ง

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

100.007720.7816

43.51 2.64

<=24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55

11181

ปริญญาตรี ปริญญาเอกปริญาโท

126

30.29

ต่ ากว่าปริญญาตรี

0

0.00

รวม

416

   44.61
0.72 6.97 14.18 15.87 14.66 11.06 15.14 21.39

3 29 59 66 61 46 63 89
416

98

23.56

จ านวน 1 2 22 16 1 225
ร้อยละ 0.20 0.40 4.37 3.18 0.20 44.73

หน่วยนับ รวม อายุเฉล่ีย

จ านวน
ร้อยละ

หน่วยนับ รวม อายุเฉล่ีย

จ านวน
ร้อยละ

จ านวน ร้อยละ ร้อยละ จ านวน
38 17.67 22.79 41

78 90 178 92 65 503    26.87
                  -                    -                -   15.51 17.89 35.39 18.29 12.92

503

จ านวน ร้อยละ

33.20 47.51

จ าแนกตามลูกจ้างประจ าท่ีครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี
2562 2563 2564 2565 2566 รวม

503167 239    53.70
                  -                    -   

 25 -29  30 - 34 >=35

                  -                    -                -   

41 19.07 49 19.07 46 21.40 215 100.00
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

             -   0.60 4.77 13.92
                  -                    -                -   3 24 70

<=24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55

จ าแนกตามช่วงอายุ

จ าแนกตามอายุราชการ

 0-4  5 - 9  10 - 14  15 -19  20 -24

162
0.60 2.58 32.21

3 13
5.77
29

5.77
29

จ าแนกตามระดับต าแหน่ง

หน่วยนับ บ2 ส2/หน. ส3 ส4 ช1 ช4 ช4/หน. รวมส1 ส2 ช2 ช3
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  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางท่ี 1-5  พนักงานราชการกรมทรัพยากรน้้าบาดาล : จ้าแนกตามระดับต้าแหน่ง และช่วงอายุ   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
5.   โครงสร้างงบประมาณ 
   
 กรมทรัพยากรน  าบาดาลสามารถจ าแนกงบประมาณย้อนหลัง 5 ปี ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามตารางท่ี 1-6  
 
ตารางท่ี 1-6  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

งบบุคลากร 414.86    19.07      435.95    11.92      443.13    15.58      445.68    14.89      432.65    18.05      

งบด าเนินงาน 52.18      2.40        51.64      1.41        53.37      1.88        52.00      1.74        47.47      1.98        

งบลงทุน 1,612.02  74.11      3,003.89  82.16      2,142.56  75.31      2,377.27  79.42      1,829.40  76.34      

งบรายจ่ ายอ่ืน 96.00      4.41        164.45    4.50        206.06    7.24        118.50    3.96        86.86      3.62        

รวมงบประมาณ 2,175.05 100.00    3,655.92 100.00    2,845.12 100.00    2,993.44 100.00    2,396.39 100.00    

รายการ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . (ล้านบาท)

จ านวน
ร้อยละ

หน่วยนับ
รวม อายุเฉล่ีย

จ านวน
ร้อยละ

395

รวม

จ าแนกตามระดับต าแหน่ง

หน่วยนับ

จ าแนกตามช่วงอายุ

บริหารท่ัวไป

102
25.82

บริการ

127
32.15

เทคนิคท่ัวไป

166
42.03

<=24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55

   37.17
2.78 17.22 21.77 26.08 17.47 9.11
11 68 86 103 69 36

4.05 1.52
16 6 395
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

 
 
 
 
 

 

 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้น้าปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกมาวิ เคราะห์ เพ่ือก้าหนด 

ทิศทางการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ประเภทหลักด้วยกัน ซึ่งจะน้าไปสู่ 
การก้าหนดกลยุทธ์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพ่ือขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป ได้แก่  

1. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส้าคัญ 

3. แผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

4. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 

 
1.   สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ่การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
 

1.1    สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการน ้าบาดาลของประเทศในอนาคต 
ได้แก่ 
 1.1.1  เป้าเหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันรับรอง ตามวาระ
การพัฒนาที่ยั่ งยืน ค.ศ. 2030 เป็นเป้าหมายที่ก้าหนดทิศทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 15 ปี   
(พ.ศ. 2558 - 2573) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีส่วนส้าคัญในการก้าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 6 การเข้าถึงการใช้น ้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 
ปัญหาการขาดแคลนน ้าสะอาด  
 1.1.2  กระแสโลกาภิวัตน์ จะทวีความเข้มข้นขึ นอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี สินค้าและบริการ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาคจะน้าไปสู่การเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอ้านาจทางเศรษฐกิจโลก จะเคลื่อนย้ายมาสู่ทวีป
เอเชีย ท้าให้มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียสูง มีผลต่อโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม การค้าและ
บริการ รวมทั ง การเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้น ้า จากความ
จ้าเป็นพื นฐานไปสู่การเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
   1.1.3  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้าให้เกิดภัยธรรมชาติถี่และรุนแรงมากขึ น  
ส่งผลต่อการผลิตในภาคการเกษตร ความมั่นคงด้านน ้าและอาหาร เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
ส้าหรับประเทศไทยความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการผลิตและ  
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส้าคัญของประเทศและอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคง  
ด้านอาหารทั งระดับประเทศและระดับครัวเรือน ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจถูกใช้เป็นเงื่อนไข
ส้าหรับก้าหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย แต่ก็
อาจสร้างโอกาสให้ธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การลดของเสีย เป็นต้น 

บทท่ี 2  

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ก าหนดทิศทางด าเนนิงาน 
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  1.1.4   สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าบาดาลของประเทศ 
1)   ปริมาณน ้าบาดาล 

 ประเทศไทยมีแอ่งน ้าบาดาลทั งหมด 27 แอ่งน ้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บ 
ในชั นน ้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบ 
ต่อปริมาณน ้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 45,385 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ เมษายน 2560) อย่างไรก็ตาม 
ในการพัฒนาน ้าบาดาลขึ นมาใช้นั น มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า/ 
ค่าน ้ามัน/ค่าบ้ารุงรักษา) ในการสูบน ้า อีกทั งก่อนท้าการเจาะบ่อน ้าบาดาลจ้าเป็นต้องมีการส้ารวจ  
เพ่ือให้สามารถก้าหนดจุดในการเจาะบ่อน ้าบาดาลที่มีปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาลที่ดี โดยเฉพาะพื นที่ที่เป็น
หินแข็งและพื นที่น ้าเค็มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการส้ารวจค่อนข้างสูง ปรากฏดังภาพที่ 2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพที่ 2-1  แผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาล  
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  2)   การใช้น ้าและการบริหารจัดการ 
2.1) พื นที่การเกษตร ประเทศไทยมีพื นที่การเกษตร 149.20 ล้านไร ่

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่การเกษตรมากที่สุด คือ 63.60 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 ของพื นที่
การเกษตรทั งประเทศ รองลงมา คือ พื นที่ภาคกลาง มีพื นที่การเกษตรรวม 27.20 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 
ของพื นที่การเกษตรทั งประเทศ ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) มีการพัฒนาพื นที่ชลประทานรวม 32.75 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 22 ของพื นที่การเกษตร ที่เหลืออีก 117 ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ 78 เป็นพื นที่ปลูกพืชโดยใช้
น ้าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้ามาจากความผันแปรของสภาพลม ฟ้า อากาศ อีกทั ง 
ในบางพื นที่ยังมีสภาพภูมิประเทศไม่เอื ออ้านวยต่อการล้าเลียงน ้าจากแหล่งน ้ามาใช้ประโยชน์อีกด้วย 

2.2)  การบริหารจัดการน ้าปัจจุบัน 
การบริหารจัดการน ้าในฤดูแล้ง เป็นช่วงที่วิกฤติ ซึ่งจะเป็นไปตาม

สภาพปริมาณน ้าต้นทุนเมื่อสิ นสุดฤดูฝน โดยพิจารณาตามล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า ดังนี  ล้าดับที ่1 
ส้ารองน ้าไว้ส้าหรับการใช้น ้าในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี ล้าดับที่ 2 จัดสรรน ้า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ล้าดับที่ 3 จัดสรรน ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง ล้าดับที่ 4 
จัดสรรน ้าเพ่ือการเกษตรกรรม และล้าดับ 5 จัดสรรน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

การบริหารจัดการน ้าในฤดูฝน จะเน้นให้มีการเก็บกักน ้าของแหล่งน ้า 
ให้มากที่สุดในปลายฤดูฝน โดยจะบริหารจัดการควบคู่กับการบรรเทาอุทกภัยอีกด้วย แบ่งเป็นการบริหาร  
ได้แก่ การเติมน ้าลงสู่ใต้ดิน โดยการระบายน ้าฝนในช่วงฤดูน ้าหลาก ผ่านสระก้นรั่ว ผ่านบ่อเติมน ้า เพ่ือกักเก็บ
น ้าฝนไว้ในชั นน ้าใต้ดิน ซึ่งจะท้าให้ระดับน ้าใต้ดินให้สูงขึ น และสามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั งในฤดูแล้ง 

3)   ความต้องการใช้น ้า 
 ในพื นที่เกษตรที่อยู่ใกล้กับแหล่งน ้า จะมีการปลูกพืชในฤดูแล้ง โดยเฉพาะ

พื นที่เกษตรชลประทาน ท้าให้มีการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรเป็นปริมาณมาก อีกทั งการเพ่ิมขึ นของประชากร  
การขยายตัวของพื นที่ชุมชนเมือง และการพัฒนาพื นที่อุตสาหกรรมและพื นที่เศรษฐกิจ ท้าให้ความต้องการใช้น ้า
โดยรวมเพ่ิมขึ นด้วย สรุปได้ดังนี  

3.1)  การใช้น ้าเพื่อการเกษตร : มีการใช้น ้ามากกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณการใช้น ้าทั งหมด โดยแบ่งเป็น  

 -  พื นที่เกษตรในเขตชลประทานเป็นการใช้น ้าจากอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผ่านระบบชลประทาน ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงมีการใช้น ้าเป็นปริมาณมาก 
โดยเฉพาะในพื นที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ซึ่งพบว่าในเขตชลประทานทั่วประเทศ จ้านวนทั งสิ น 32.75 ล้านไร่  
ได้จัดสรรน ้าให้พื นที่ดังกล่าวรวมทั งปีเฉลี่ย 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  

 -  พื นที่นอกเขตชลประทานมีทั งสิ น 117 ล้านไร่ เป็นการใช้น ้าฝน
โดยตรงเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนจากการสูบน ้าบาดาลและน ้าท่าบริเวณพื นที่ใกล้เคียง การขาดแคลนน ้า
ขึ นกับปริมาณน ้าฝน และการกระจายของฝนในแต่ละปี รวมทั งสภาพภูมิประเทศ ชนิดพืชและช่วงเวลาที่ปลูก 
จึงต้องการปริมาณน ้าเพ่ือป้องกันผลผลิตเสียหายในช่วงฝนทิ งช่วงอีกประมาณปีละ 48,961 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(คิดเฉพาะการปลูกฤดูฝนเท่านั น)  

 
 
 
 



บทที่ 2 หน้า 4   
 

   

   

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

3.2)   การใช้น ้ า เพื่ ออุปโภคบริ โภคและการท่ องเที่ ยว :  ปั จจุบั น 
(ปี พ.ศ. 2558) มีความต้องน ้าอุปโภคบริโภค 4,783 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในอนาคต (ปี พ.ศ. 2580) คาดการณ์
ความต้องการน ้า จ้านวน 5,991 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากการขยายตัวภาคบริการของประเทศ  
มีการขยายตัวค่อนข้างมาก เป็นการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว และภาคการค้าในระดับท้องถิ่นและในระดับ
ภูมิภาค ท้าให้เมืองหลักในภูมิภาค เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสงขลา และแหล่งท่องเที่ยว
ส้าคัญที่มีชื่อเสียงติดระดับโลก เช่น กรุงเทพมหานคร ชายฝั่งทะเลอันดามันและเกาะสมุย มีความต้องการใช้น ้า
เพ่ิมขึ นมีจ้านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
และมีแนวโน้มที่จะขยายการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกใน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และจังหวัดชุมพร พร้อมทั งมีการขยายตัวภาคบริการ ภาคการค้า  ทั งในประเทศและการค้าชายแดน  
เช่น ภาคเหนือใน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดมุกดาหาร ภาคกลางในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และภาคใต้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต 

3.3)  การใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม : ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2558) ภาคอุตสาหกรรม
มีความต้องการ 1,913 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ความต้องการน ้าในอนาคต (ปี พ.ศ. 2580) จ้านวน 3,488 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยพื นที่หลักที่มีโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรม คือ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 
รวมถึงพื นที่ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส้าหรับในภาคอ่ืนๆ อุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลิตเพ่ือใช้ในท้องถิ่น 

3.4)  การใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ  :  ปริมาณความต้องการน ้ า 
เพ่ือการรักษาระบบนิเวศในฤดูแล้งรวมทั งประเทศปีละมากกว่า 27,090 ล้านลูกบาศก์เมตร  

โดยสรุป ความต้องการน ้ารวมทั งประเทศ (ปี พ.ศ. 2558) ประมาณ 
147,749 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเข้าถึงแหล่งน ้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ แหล่งเก็บกักน ้า อาคารพัฒนาแหล่งน ้า 
แหล่งน ้า/ล้าน ้าธรรมชาติ และน ้าบาดาล เป็นต้น จ้านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือยังไม่สามารถ
จัดสรรน ้าให้กับพื นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน และน ้าอุปโภคบางส่วนอีก  ประมาณ 48,961  
ล้านลูกบาศก์เมตร 

 4) การใช้น ้าบาดาล 
  การใช้น ้าบาดาลในประเทศไทย มีทั งการใช้น ้าในด้านอุปโภคบริโภค 

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยแบ่งน ้าบาดาลออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับตื น ที่มีความลึกไม่เกิน 15 เมตร  
จะมีการท้าบ่อน ้าตื นเพ่ือสูบน ้าขึ นมาใช้ และน ้าบาดาลระดับลึกที่ต้องท้าการเจาะบ่อน ้าบาดาล โดยข้อมูลบ่อน ้าตื น
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 มีทั งสิ น 1.92 ล้านบ่อ ส่วนบ่อน ้าบาดาลในส่วนภาครัฐและเอกชน ที่สามารถใช้ 
การได้มีจ้านวน 0.17 ล้านบ่อ  โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณการใช้น ้าบาดาลในประเทศ 14,741 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี เป็นการใช้น ้าด้านการเกษตรมากที่สุดปีละ 12,741 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ืออุปโภคบริโภคปีละ 
1,223 ล้านลูกบาศก์เมตร และในภาคอุตสาหกรรมปีละ 777 ล้านลูกบาศก์เมตร  

5)   ปัญหาคุณภาพน ้าบาดาล 
  คุณภาพน ้ าบาดาลโดยทั่ วไปจะอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานที่ ใช้บริ โภคได้   

อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื นที่ที่มีปริมาณสารละลายในน ้าบาดาลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน ้าดื่ม เช่น ในบางพื นที่
ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน  จังหวัดแพร่  จังหวัดล้าปาง และจังหวัดกาญจนบุรี  มีแร่ เหล็ก 
และฟลูออไรด์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ นกับพื นที่ที่มีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อน 
และแหล่งน ้าพุร้อน บางพื นที่พบปัญหาการรุกล ้าของน ้าเค็มในชั นน ้าบาดาล โดยจะเป็นพื นที่ตามแนวปากแม่น ้า
และชายฝั่งทะเล เช่น พื นที่แม่น ้าเจ้าพระยา และจังหวัดสงขลา ที่อาจจะมีสาเหตุจากการสูบน ้าบาดาลขึ นมาใช้ 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

เกินสมดุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื นที่มีคุณภาพน ้าบาดาลกร่อย-เค็ม ไม่เหมาะส้าหรับการอุปโภคบริโภค 
และเกษตรกรรม เช่น จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
ในบางพื นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการพบสารหนูที่อาจมีสาเหตุจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติ  
ของแร่ธาตุในชั นหินให้น ้าและจากการท้าเหมืองแร่ดีบุก นอกจากนี  บางพื นที่ที่มีการลักลอบทิ งขยะพิษ น ้าเสีย 
ของเสียอาจถูกชะล้างลงไปปนเปื้อนในชั นน ้าบาดาลได้ 
  1.1.5   สถานการณ์ก้าลังคนของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล องค์กรเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ให้นิยามองค์กร
ผู้สูงอายุ คือ องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่อายุมากกว่า 50 ปี เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 (อ้างอิงจาก เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม หมวดนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ส้านักงาน ก.พ. หมวดวิชา การบริหารก้าลังคน
คุณภาพ) โดยสามารถจัดระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) เฝ้าระวัง
เป็นพิเศษ : สัดส่วนของข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เกินกว่าร้อยละ 35 ของจ้านวนข้าราชการทั งหมด 
ในหน่วยงาน 2) เฝ้าระวัง : สัดส่วนของข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 20 – 35  
ของจ้านวนข้าราชการทั งหมดในหน่วยงาน และ 3) ปกติ : สัดส่วนของข้าราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ป ี
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ้านวนข้าราชการทั งหมดในหน่วยงาน 
    ปัจจุบันสถานการณ์โครงสร้างช่วงอายุของข้าราชการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
(ข้อมูลดังตารางที่ 1-3) พบว่า ข้าราชการที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี มีจ้านวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.54  
ของจ้านวนข้าราชการทั งหมด ซึ่งถือว่า กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเข้าสู่องค์กรผู้สูงอายุในระดับเฝ้าระวัง 
เป็นพิเศษ รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 
 
ตารางท่ี 2-1  การวิเคราะห์ความไม่สมดุลของก้าลังคนในแต่ละช่วงอายุของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
อายุต่้ากว่า 30 ปี  
จ้านวน 32 ราย 

อายุมากกว่า 50 ปี  
จ้านวน 152 ราย 

7.69% 36.54% 

 
   จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้าราชการที่อายุมากกว่า 50 ปี มีจ้านวนมากกว่า
ข้าราชการที่อายุต่้ากว่า 30 ปี ประมาณ 5 เท่า จึงแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของข้าราชการสูงอายุ และข้าราชการ
อายุน้อย ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างก้าลังคนต่างช่วงอายุ และความไม่สมดุลของก้าลังคนในแต่ละช่วงอายุ  
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
    ทั งนี  เช่นเดียวกับโครงสร้างช่วงอายุของลูกจ้างประจ้ากรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
(ข้อมูลดังตารางที่ 1-4)  พบว่า ลูกจ้างประจ้าที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีจ้านวน 406 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.72  
ของจ้านวนลูกจ้างประจ้าทั งหมด ส่วนใหญ่มีต้าแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล ซึ่งการทดแทนอัตราก้าลัง
ลูกจ้างประจ้าที่ เกษียณอายุไป โดยการบรรจุพนักงานราชการใหม่ มีอายุน้อยและไม่สามารถสั่งสม
ประสบการณ์ได้เท่าทัน 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์โครงสร้างช่วงอายุข้าราชการและลูกจ้างประจ้า 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลข้างต้น กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจ้าเป็นต้องด้าเนินการเตรียมความพร้อมรับ  
การสูญเสียอัตราก้าลังจากการเกษียณอายุในอนาคต เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในต้าแหน่งต่าง ๆ  
โดยการจัดท้าแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) แผนการสืบทอดต้าแหน่ง (Succession Plan)  
และแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือทบทวนบทบาทภารกิจและวางแผนการใช้
ก้าลังคน โดยการวิเคราะห์ความต้องการก้าลังคนที่แท้จริง ปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั งวางแผนการสร้าง การสรรหา และการพัฒนาเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในอนาคต 

 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT ANALYSIS) 
การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 

2565) นอกจากการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังได้มีการศึกษาสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การเมือง และสังคมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปี 2560 ปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีรายละเอียด ดังนี  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External) เป็นกระบวนการ
ส้าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการฯ การที่ได้ทราบว่า สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร 
เป็นอย่างไร ปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกาส หรืออุปสรรค จะช่วยให้การก้าหนดทิศทาง
แผนปฏิบัติราชการฯ และกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ ด้วยการน้าจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และหาวิธีการในการลดจุดอ่อน (Weakness) ให้น้อยลง ทั งนี  การประเมินอย่างรอบด้านท้าให้ได้ทราบโอกาส 
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) ที่องค์กรเผชิญอยู่ อันจะน้าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ 

ดังนั น ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด้าเนินงาน เพ่ือการจัดท้าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ครั งนี  ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วย SWOT ANALYSIS เพ่ือก้าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)  ส้าหรับปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกจะใช้ 
การวิเคราะห์ตามหลัก PEST ได้แก่ การพิจารณาปัจจัยภายนอกในประเด็นต่อไปนี    

P  (Political)   ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง     
E (Economic)   ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
S  (Social)    ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม   
T (Technology)   ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ส่วนปัจจัยภายในจะครอบคลุมทั งปัจจัยภายในของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล โดยท้าการศึกษา

ตามหลัก  7s Mckinsey  ประกอบด้วย   
S  (Shared Values)  ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมองค์กร   
S  (Structure)  ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร   
S  (System)   ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบงาน   
S  (Strategy)   ได้แก่ ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร   
S  (Style)    ได้แก่ ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน   
S  (Staff)    ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร   
S  (Skills)    ได้แก่ ปัจจัยด้านขีดความสามารถองค์กร  
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลและจ้าแนกตามแนวทาง SWOT แล้ว ได้มีการวิเคราะห์  
โดยกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมทรัพยากรน ้าบาดาลร่วมกันพิจารณาตัดสิน 
และได้สรุปผลการวิเคราะห์ (SWOT ANALYSIS) โดยมีทั งสิ น 68 ปัจจัย จ้าแนกเป็นจุดแข็ง (Strength)  15 ปัจจัย 
จุดอ่อน (Weakness) 18 ปัจจัย โอกาส (Opportunity) 14 ปัจจัย และอุปสรรค (Threats) 21 ปัจจัย  
รายละเอียดดังตารางที่ 2-2    
 

ตารางท่ี 2-2  สรุปผลการวิเคราะห์ (SWOT ANALYSIS)  
 

จุดแข็ง (Strength) 
ล้าดับ จุดแข็ง 
S1 เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
S2 มียุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน ้าเป็นกรอบแนวทางการการด้าเนินงานที่ชัดเจน 
S3 มีพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ.2520 เป็นกรอบในการด้าเนินงาน 
S4 มีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้า และสามารถขยายเครือข่ายออกไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
S5 มีวิทยาลัยน ้าบาดาลประชารักษ์ พัฒนาและจัดหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

ด้านต่าง ๆ 
S6 มีกองทุนพัฒนาน ้าบาดาล สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือ  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
S7 หน่วยงานมีระบบสารสนเทศ Internet ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน  เพิ่มความรวดเร็ว 

และลดขั นตอนการบริหารงานโครงการ เพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
S8 มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการสั่งสมประสบการณ์ 

และทักษะที่เก่ียวข้องพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว จากรุ่นสู่รุ่น มีความสามัคคี 
ในหน่วยงาน 

S9 มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความช้านาญมุ่งมั่น  
ทุ่มเท เสียสละ และรับผิดชอบ มีความสามารถและประสบการณ์ 

S10 มีบุคลากร เครื่องมือ องค์ความรู้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล (ส้ารวจ พัฒนา  
อนุรักษ์ และควบคุม) 

S11 โครงสร้างภายในองค์กร และสายบังคับบัญชามีความชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจ  
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลได้ 

S12 มีฐานข้อมูลด้านน ้าบาดาล (แผนที่น ้าบาดาล ผู้ใช้น ้า ข้อมูลด้านน ้าบาดาลพื นที่เสี่ยงต่อ  
การปนเปื้อน เสี่ยงต่อการเสียสมดุลของแหล่งน ้าบาดาลและแอ่งน ้าบาดาลทั่วประเทศ) และ 
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ 

S13 มีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
S14 มี Lab วิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาลเป็นของตนเอง 
S15 มีแผนที่น ้าบาดาล และคู่มือมาตรฐานน ้าบาดาล 
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จุดอ่อน (Weakness) 
ล้าดับ จุดอ่อน 
W1 รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์หลักยังไม่มีค้าอธิบายหรือมีรายละเอียดที่ลงสู่การปฏิบัติ  

ในระดับพื นที่ได้อย่างครบถ้วน อาจจะมีปัญหาในการตีความในการแปลงยุทธศาสตร์สู่  
การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติในระดับพื นที่ 

W2 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั งภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ให้เป็นไปตามกฎหมายน ้าบาดาล ประกอบ
กับยังขาดการประสานงานระหว่างส่วนราชการให้เป็นไปอย่างบูรณาการ 

W3 ขาดความต่อเนื่องของการถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีแนวทาง หรือระบบการจัดการความรู้ 
ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่ชัดเจน ท้าให้  
องค์ความรู้บางส่วนขาดหายไป 

W4 ความก้าวหน้าของต้าแหน่งในส่วนงานต่าง ๆ ไม่เลื่อนไหล หรือมองเห็นความก้าวหน้าในสาย
งานยาก และต้าแหน่งงานที่ก้าหนดในหลายส่วนงานไม่ตรงกับสายงานและอ้านาจหน้าที่ใน
การปฏิบัติ อาจจะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทาง
ราชการได้ 

W5 กรอบอัตราก้าลังหรือผู้ปฏิบัติงานในกรอบส่วนงานมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ในหลายส่วนงาน และบางต้าแหน่งก็มีจ้านวนมากเกินไป 

W6 การฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพ ความสามารถ และการใช้เทคโนโลยี ไม่ครอบคลุมทุกต้าแหน่ง
ในการเข้าถึงการฝึกอบรมมากนัก  เช่น ช่างเจาะบ่อน ้าบาดาล ที่ทดแทนต้าแหน่งเกษียณอายุ 
ยังพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในด้านประสบการณ์ได้ไม่มากนัก 

W7 การจัดท้าแผนและงบประมาณมีระยะเวลาจ้ากัด ท้าให้การจัดท้าโครงการเพ่ือพัฒนาไม่ตรง
เป้าหมาย ต้องปรับเปลี่ยนพื นที่ 

W8 ขาดการบูรณาการ ความเชื่อมโยงกับแผนของกรม และแผนจังหวัด 
W9 ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  
W10 ฐานข้อมูลที่มียังขาดข้อมูลอีกหลายส่วน ที่เป็นองค์ประกอบเชิงละเอียดในการวิเคราะห์

ข้อมูลแหล่งน ้าบาดาล เช่น  ข้อมูลบ่อน ้าตื น ข้อมูลการเจาะองค์กรภายนอกอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่  
ในฐานข้อมูลของกรมฯ หรือข้อมูลในการเชื่อมโยงในการวางแผนก้าหนดแหล่งน ้าในแหล่ง
โซนนิ่งอุตสาหกรรม โซนนิ่งเกษตร ฯลฯ เป็นต้น  

W11 ขาดฐานข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก เพ่ือการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
ท้าให้บางครั งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการรับทราบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

W12 ฐานข้อมูลที่บูรณาการ ที่ยังขาดการเชื่อมข้อมูลอีกหลายส่วน การเข้าถึงข้อมูล (E-lab, ข้อมูล
บ่อสังเกตการณ์) และขาดการเชื่อมโยงจากหน่วยงานอ่ืน ความละเอียดของข้อมูลในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน ้าบาดาล ความถูกต้องของข้อมูล เช่น  ข้อมูลบ่อน ้าตื น คุณภาพ  
น ้าบาดาล ขาดการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในพื นที่นั นๆ 
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ล้าดับ จุดอ่อน 
W13 งบประมาณแผนงานซ ้าซ้อน 
W14 ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
W15 ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
W16 ระบบการให้ใบอนุญาต การช้าระค่าน ้าบาดาล การให้บริการไม่ทันสมัย  
W17 นวัตกรรม เทคโนโลยีไม่ทันสมัย ไม่มี ระบบ Real time 
W18 ขาดมาตรฐานการควบคุม การขุดเจาะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
โอกาส (Opportunity) 

ล้าดับ โอกาส 
O1 รัฐมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ผลักดันประเทศเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐ

จัดท้ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศสนับสนุนแนวคิดการพัฒนา
ดังกล่าว 

O2 วิกฤตการณ์ภัยแล้งคุกคามต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในภาคชนบทไทยอย่างรุนแรง 
และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ นทุกปี รัฐจึงเริ่มเห็นความจ้าเป็นในการน้าน ้าใต้ผิวดิน 
มาใช้บรรเทาความรุนแรงของปัญหา ส่งผลดีต่อการกระตุ้นให้มีการ ส้ารวจ พัฒนาแหล่ง 
น ้าบาดาลมากขึ น 

O3 การขยายตัวและพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ ท้าให้มีความต้องการใช้
ทรัพยากรน ้าเพ่ิมขึ น 

O4 การขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
O5 ความต้องการใช้น ้าบาดาลของประชาชนเพิ่มขึ น 
O6 มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับน ้าบาดาล 
O7 มีนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานแก้ปัญหา

ให้กับประชาชน 
O8 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Social Media, Mobile Device, Smart Phone, 4G อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง เป็นต้น เข้าถึงง่าย ราคาไม่แพง ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงได้หลายช่องทางมากขึ น 

O9 การพัฒนาศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีขั นสูงในการส้ารวจและพัฒนา 
น ้าบาดาลในระดับโลก ยังด้าเนินอย่างต่อเนื่อง 

O10 มีบันทึกข้อตกลงและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ 
O11 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของต่างประเทศ 
O12 น ้าบาดาลมีปริมาณและคุณภาพคงที่ ไม่ผันแปรตามฤดูกาล สามารถใช้เป็นแหล่งน ้าหลัก 

ในฤดูแล้งและแหล่งน ้าเสริมในฤดูอ่ืน ๆ 
O13 น ้าบาดาลมีอยู่ทุกพื นที่ ทั งบนภูเขาสูง บนเกาะ ใต้ทะเล ดังนั น การพัฒนาน ้าบาดาลขึ นมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ จึงไม่ถูกจ้ากัดด้วยภูมิประเทศ 
O14 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (Geothermal) 
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อุปสรรค (Threat) 
ล้าดับ อุปสรรค 
T1 พ.ร.บ. กระจายอ้านาจ / พ.ร.บ.ถ่ายโอนภารกิจ ในบางพื นที่เจ้าหน้า (ท้องถิ่น) ไม่มีความรู้ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
T2 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อแหล่งน ้าบาดาลมีมากขึ น 
T3 ปัญหาความแตกแยกในสังคม มีความขัดแย้งกันบ้าง อาจเกิดความเหลื่อมล ้าในการด้าเนิน

โครงการ 
T4 พ.ร.บ. น ้าบาดาล มีความล้าสมัยการบังคับใช้ไม่เข้มข้น บทลงโทษมีสถานเบา ส่วนราชการ

และภาคเอกชนอ่ืนๆ รวมทั งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
น ้าบาดาล 

T5 ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาสูง ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั งมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว 

T6 ประชาชนมีความรู้ไม่เพียงพอกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
T7 น ้าบาดาลเป็นทรัพยากรที่อยู่ใต้ดิน ยากแก่การมองเห็น จึงขาดการดูแลเอาใจใส่จาก

ประชาชน 
T8 น ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าที่สะอาดโดยธรรมชาติ แต่ถ้าถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษ จะท้าให้การฟ้ืนฟู

คุณภาพให้กลับมามีคุณภาพดีดังเดิม กระท้าได้ยากมาก 
T9 การใช้น ้าบาดาลเพ่ิมมากขึ น จนไม่สามารถเติมน ้าบาดาลโดยวิธีธรรมชาติได้ทัน 
T10 ศักยภาพน ้าบาดาลมีพื นที่จ้ากัด หรือคุณภาพน ้า 
T11 การใช้น ้าบาดาลเกินสมดุลในบางพื นที่ 
T12 ภัยธรรมชาติ/นโยบายเร่งด่วน/เตรียมงบประมาณไม่ทัน 
T13 หน่วยงานภายนอกแอบอ้างการด้าเนินการเจาะไม่ได้มาตรฐาน 
T14 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนบ่อย 
T15 ความขัดแย้งด้านการเมืองท้องถิ่นท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผน 
T16 ปัญหาทางด้านมลพิษการปนเปื้อนลงสู่ชั นน ้าบาดาล (ลักลอบฝังกลบขยะอุตสาหกรรม) 
T17 สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
T18 มีการลักลอบเจาะการใช้น ้าบาดาล มีพฤติกรรมการใช้น ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
T19 มีการประกอบกิจการที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของน ้าบาดาล 
T20 มีการตัดไม้ท้าลายป่าต้นน ้าท้าให้น ้าผิวดินลดลง ส่งผลให้การเติมน ้าลงชั นน ้าบาดาลลดลง 

เพราะมีการใช้น ้าบาดาลเพ่ิมขึ น 
 

เมื่อได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัดหรืออุปสรรค จึงได้น้าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  โดยการใช้กลไก TWOS 
Matrix ซ่ึงเป็นพื นฐาน ในการก้าหนดมาตราเชิงรุกและเชิงรับ  ใน 4 ลักษณะ คือ  

1. กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S-O Strategy) เป็นการก้าหนดกลยุทธ์เชิงรุกที่ต้องใช้ศักยภาพ  
ซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่ และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยสนับสนุนการ 
ด้าเนินงานด้านแรงงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้   
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2. กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T Strategy) เป็นการก้าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยใช้จุดแข็ง  
คือ ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่จัดการกับอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เผชิญ  

3. กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (W-O Strategy) การก้าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข ในการลดจุดอ่อน 
โดยใช้ประโยชน์ จากโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื อประโยชน์หรือสนับสนุนต่อการด้าเนินงานขององค์กร  
เพ่ือในระยะสั น เปลี่ยนต้าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สู่ต้าแหน่งเชิงกลยุทธ์ S-O และให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
ในระยะยาว   

4. กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค  (W-T Strategy) เป็นการก้าหนดกลยุทธ์เชิงรับที่ต้องการ 
ลดจุดอ่อน และอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์    

โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (จุดแข็ง – โอกาส SO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
(จุดแข็ง – อุปสรรค ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (จุดอ่อน – โอกาส WO) และกลยุทธ์เชิงรับ (จุดอ่อน – อุปสรรค 
WT) รายละเอียดดังตารางที่ 2-3 

 

ตารางท่ี 2-3   ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix  
 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
 

ล้าดับ SO - กลยุทธ์เชิงรุก 
SO1 กลยุทธ์จัดท้าแผนพัฒนาทรัพยากรน ้าบาดาล  

 จัดท้าแผนความต้องการใช้น ้าบาดาลรายพื นที่ โดยแบ่งประเภทตามความต้องการใช้ 
น ้าบาดาล 

SO2 กลยุทธ์การบริหารจัดการบูรณาการฐานข้อมูลน ้าบาดาล 

 เร่งด้าเนินการจัดท้าฐานข้อมูลน ้าบาดาลทั งระบบ และบูรณาการร่วมกัน (แผนที่ศักยภาพ 
น ้าบาดาล บ่อสังเกตการณ์ ฯลฯ) ที่ทันสมัย ถูกต้อง และเป็นเอกภาพ เพ่ือเป็นฐานในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถด้าเนินการได้อย่าง
ทันท่วงที 

SO3 กลยุทธ์ปฏิรูปองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรให้เข้าถึง

ศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยต่างๆ ที่จะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จัดท้าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลสู่คนรุ่นใหม่ เช่น ช่างเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น 

 สร้างหลักสูตรเฉพาะเพ่ือพัฒนาพนักงานราชการ ต้าแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล ที่มาบรรจุ
ทดแทนลูกจ้างประจ้า ต้าแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล (โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ โดย
ให้ช่างเจาะบ่อบาดาลผู้มีประสบการที่เกษียณอายุไปแล้วเป็นผู้สอน หรือใช้ระบบ Mentoring 
ในการจัดการความรู้ เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม่ในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
 

ล้าดับ ST - กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
ST1 กลยุทธ์ปรับบทบาทเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

 เร่งสร้างความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น  
ผ่านกระบวนการ coaching โดยกรมทรัพยากรน ้าบาดาลต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพี่เลี ยงให้กับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 เร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพ่ึงพา  
จากต่างประเทศ หรือสามารถปรับใช้โดยภูมิปัญญาไทยให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย 

ST2 กลยุทธ์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

 คุ้มครองทรัพยากรน ้าบาดาล  

 ปรับปรุง กฎหมายน ้าบาดาลให้ทันสมัย เป็นธรรม และบังคับใช้ได้จริง 
 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO 
 

ล้าดับ WO – กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
WO1 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 เร่งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน ้าบาดาล  
     ต่อการด้ารงชีวิต 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายน ้าบาดาลให้กับ  
     หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั งภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 

 จัดเวทีเพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้ และส่งเสริมให้มีการน้าไปใช้ให้เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง 

 สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมทั งบุคคลภายนอกให้รับรู้ถึง  
     แผนยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล รวมทั งแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

WO2 กลยุทธ์ปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัล/แบบ 360 องศา 

 น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงานและ  
     การให้บริการแก่ประชาชน 
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กลยุทธ์เชิงรับ WT 
 

ล้าดับ WT - กลยุทธ์เชิงรับ 
WT1 กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ปรับบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

 ทบทวนกรอบอัตราก้าลังให้เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนไป 

 จัดท้าแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ในทุกสายงาน 

 จัดท้าแผนสืบทอดต้าแหน่ง (succession plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่จะด้ารง
ต้าแหน่งที่ว่างลง (ต้าแหน่งผู้บริหาร) 

WT2 กลยุทธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 

 สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ในการเป็นพี่เลี ยง  

 ให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงเรียน/ท้องถิ่น/เกษตรกร/กลุ่มผู้ใช้น ้า 

 จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนงาน 
WT3 กลยุทธ์พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับที่ส้าคัญ 

 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีจะต้องถือปฏิบัติในการด้าเนินภารกิจ ดังนี  
 2.1   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีหลักส้าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(2)  จัดการ บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(3)  เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด้าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์  
ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด้าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน
หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั งนี  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั นโดย
ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด้าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน 
ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างหรือโครงข่ายขั นพื นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั นพื นฐานของรัฐอันจ้าเป็น
ต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท้าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชนหรือท้าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

การจัดหรือด้าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มี
การเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรการน้าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด้าเนินการ
ทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค้านึงถึงการลงทุนของรัฐ 
ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา 57 รัฐต้อง (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ้ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้าเนินการและได้รับประโยชน์
จากการด้าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 58 การด้าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด้าเนินการ ถ้าการนั นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืน
ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด้าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน้ามาประกอบการพิจารณาด้าเนินการหรืออนุญาต
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้าชี แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน 
การด้าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการด้าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบ  
ต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด้าเนินการให้มีการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง  
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การจัดท้า การก้าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั งนี  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  มาตรา 72  
รัฐพึงด้าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน ้า และพลังงาน ดังต่อไปนี  (4) จัดให้มีทรัพยากรน ้าที่มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้ด้าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยใน 
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี  ช. ด้านอ่ืน ๆ (1) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค้านึงถึงความต้องการใช้น ้าในทุกมิติ รวมทั งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
และสภาพภูมิอากาศประกอบกัน 

2.2   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 มาตรา 16 และมาตรา 4 ตามล้าดับ  
ให้ส่วนราชการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั น โดยจัดท้าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

2.3   พระราชพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  

        2.3.1  แผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) ก้าหนดลักษณะภารกิจที่จะถ่ายโอนไว้ 6 ด้าน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แก่  
ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคมและการขนส่ง กลุ่มภารกิจทางน ้า (การดูแลรักษาทางน ้า)  
แผนภารกิจด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ภารกิจแหล่งน ้า/ประปาชนบท (แหล่งน ้าอุปโภค/บริโภค 
และแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร) โดยข้อมูลจากรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริการแผนการจ่ายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการถายโอนภารกิจ ครั งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติ  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 
วิธีการและขั นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน ้า   ขอบเขตการถ่ายโอน ข้อ 1.2.1 
นอกเหนือจากภารกิจตามข้อ 1.1.1-1.1.3 ได้แก่ แหล่งน ้าที่มีปริมาณเก็บกัก น้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
แหล่งน ้าที่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพื นที่หนึ่งจังหวัด และบ่อน ้าบาดาล นอกเหนือจาก 
ข้อ 1.1.3 บ่อน ้าบาดาลในพื นที่หาน ้ายากซึ่งต้องใช้วิชาการด้านอุทกธรณีวิทยาขั นสูง ให้ส่วนราชการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหยุดการด้าเนินการ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
แทนส่วนราชการ รวมทั งส่วนราชการถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่มีอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการและบ้ารุงรักษา หากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมีสภาพช้ารุดเสียหาย 
ให้ส่วนราชการด้าเนินการซ่อมแซมก่อนถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องของโครงการก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.3.2  (ร่าง) แผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 – 2565 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก้าหนดขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2562 – 2565 ก้าหนดขอบเขตภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน ้าไว้ในขอบเขต
การถ่ายโอน ขั นตอน/วิธีปฏิบัติ ในแผนภารกิจด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ได้แก่ 1. กลุ่มภารกิจ
แหล่งน ้า/ประปาชนบท (1.1) ภารกิจแหล่งน ้าอุปโภค/บริโภค และแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร และ 3. การก่อสร้าง
และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าอุปโภค/บริโภค และแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ก้าหนดให้ 
ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ท้าหน้าที่จัดหาและดูแลรักษาแหล่งน ้าที่ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั งด้านอุปโภค/บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ตามพื นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ดังนี  
 1)  แหล่งน ้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักน ้าตั งแต่ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ นไป 
เช่น เขื่อนอ่างเก็บน ้า หนอง บึง สระน ้า ฯลฯ 
 2)   แหล่งน ้าที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กที่การใช้ประโยชน์ของประชาชน
ครอบคลุมพื นที่ จังหวัดมากกว่า 1 จังหวัดขึ นไป หากถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดใด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนึ่ง จะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ เช่น คลองส่งน ้าที่มีความยาวคาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่งจังหวัด 
ฝายน ้าล้นที่กั นล้าน ้าที่ไหลพาดผ่านมากกว่าหนึ่งจังหวัด 
 3)  บ่อน ้าบาดาลในพื นที่ที่หาน ้ายาก ซึ่งต้องใช้วิชาการด้านอุทกธรณีวิทยาชั นสูง 
เช่น แหล่งน ้าบาดาลประเภทหินแข็ง และแหล่งน ้าบาดาลประเภทที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือเกิดวิกฤตการณ์
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

น ้าบาดาล เช่น พื นที่เกลือ หิน และพื นที่ที่มีชั นน ้าเค็มแทรกตัวอยู่ รวมทั งบ่อน ้าบาดาลในเขตวิกฤตการณ์  
น ้าบาดาล บ่อสังเกตการณ์และบ่อทดสอบ 
 4)  นอกเหนือจากภารกิจตามข้อ 1.1 – 1.3 ได้แก่ แหล่งน ้าที่มีปริมาตรเก็บกัก
น้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งน ้าที่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพื นที่หนึ่งจังหวัด  
และบ่อน ้าบาดาลนอกเหนือจากข้อ 1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการแทน รวมทั ง ถ่ายโอนสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินที่มีอยู่ ในสภาพดีใช้งานได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการ และบ้ารุงรักษา  
หากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่จะถ่ายโอนมีสภาพช้ารุดเสียหาย ให้ส่วนราชการด้าเนินการซ่อมแซมก่อนถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) กรณีแหล่งน ้าที่เกิน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความจ้าเป็นในการใช้น ้า และมีความประสงค์จะขอรับโอนจากส่วนราชการ สามารถด้าเนินการได้โดยยื่น  
ค้าร้องต่อส่วนราชการ และให้เสนอคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 2.4   พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอน 112 ก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยจะ  
ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 27 มกราคม 2562 เว้นแต่
บทบัญญัติในหมวด 4 การจัดสรรน ้าและการใช้น ้า และมาตรา 104 ให้บังคับใช้ เมื่อพ้นก้าหนด 2 ปี นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี บังคับใช้เป็นต้นไปนั น โครงสร้างของพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 9 หมวด และบทเฉพาะกาล จ้านวน 106 มาตรา ได้แก่ หมวด 1 ทรัพยากรน ้า หมวด 2 สิทธิ 
ในน ้า หมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า หมวด 4 การจัดสรรน ้าและการใช้น ้า หมวด 5 ภาวะน ้าแล้ง
และภาวะน ้าท่วม หมวด 6 การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะ หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หมวด 8 ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท้าท้าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน ้าสาธารณะ และหมวด 9  
บทก้าหนดโทษ  

ทั งนี  การจัดสรรน ้าของประเทศ ได้ค้านึงถึงน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ 
จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ซึ่งการจัดล้าดับความส้าคัญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (ส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ) ก้าหนด 

นอกจากนี  โครงสร้างของพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ยังได้แบ่งการใช้
ทรัพยากรน ้าสาธารณะ (มาตรา 41) เป็นสามประเภท คือ การใช้น ้าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้า
สาธารณะเพ่ือการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี ยงสัตว์เ พ่ือยังชีพ  
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม  
และการใช้น ้าในปริมาณเล็กน้อย การใช้น ้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะเพ่ือ  
การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอ่ืน การใช้น ้า
ประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ เพ่ือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น ้าปริมาณมาก หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน ้า หรือครอบคลุมพื นที่อย่างกว้างขวาง โดยการใช้น ้าประเภทที่สองและประเภท 
ที่สามจะต้องมีการขออนุญาตใช้น ้าภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ.  2561 จะมีหน่วยงานก้ากับ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ซึ่งได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ท้าหน้าที่เป็นหน่วยงาน regulator 
ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้าฉบับนี  และกรมทรัพยากรน ้าบาดาลในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
น ้าบาดาลของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและอนุบัญญัติ  
โดยมีแอ่งน ้าบาดาลทั งหมด 27 แอ่งน ้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั นน ้าบาดาลร วมประมาณ  



บทที่ 2 หน้า 17   
 

   

   

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน ้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวม
ปีละ 45,385 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 28 ธ.ค. 2561 นี มีผลให้ต้องวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราอ้านาจหน้าที่  
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาลในหลายประเด็น คือ 
 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 2 "พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติใน หมวด 4  
การจัดสรรน ้าและการใช้น ้า และมาตรา 104 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้
บังคับเป็นต้นไป" นั น กรมทรัพยากรน ้าบาดาลต้องด้าเนินการโดยในระหว่าง 2 ปี หลังจากพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจะต้องเตรียมการแก้ไขปรับปรุง อนุบัญญัติ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. 2561 และต้องร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  
พ.ศ. 2561 
 มาตรา 3 การจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู  
การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า และสิทธิในน ้า ดังนั น เมื่อพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้ว 
การควบคุม ก้ากับ ดูแล เกี่ยวกับการเจาะน ้าบาดาล และระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ยังต้องด้าเนินการตามที่ก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล ซึ่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า   
พ.ศ. 2561 ไม่มีการก้าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ 
 มาตรา 4 มีการนิยามความหมายของค้าท่ีใช้ในพระราชบัญญัติ โดยก้าหนดให้ “ทรัพยากร
น ้าสาธารณะ” หมายถึง น ้าบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล และก้าหนดให้ “ทรัพยากรน ้า” หมายถึง 
ทรัพยากรน ้าสาธารณะด้วย ซึ่งเป็นการก้าหนดให้การบริหารจัดการน ้าบาดาลต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ด้วย 

 มาตรา 6 รัฐมีอ้านาจใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บ้ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยก้าหนดให้อ้านาจนายกรัฐมนตรีประกาศให้หน่วยงาน  
ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบ้ารุงรักษาทรัพยากรน ้าสาธารณะ
แห่งใดก็ได้ แต่ยกเว้น ทรัพยากรน ้าสาธารณะที่เป็นน ้าบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล ซึ่งจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของ กรมทรัพยากรน ้าบาดาลที่จะต้องควบคุม ก้ากับดูแล และอนุรักษ์ตามอ้านาจหน้าที่ใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

 มาตรา 7 ทรัพยากรน ้าสาธารณะเป็นของส่วนรวม และ มาตรา 8 เจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน ้าพุเกิดขึ น หรือมีน ้าไหลผ่านตามธรรมชาติไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน ย่อมมีสิทธิใช้หรือ 
กักเก็บน ้านั นได้เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในที่ดินของตน และไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่
บุคคลอ่ืน ข้อก้าหนดนี ถือเป็นการก้าหนดหลักการใหม่ที่ให้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ ซึ่งรวมถึงน ้าบาดาล  
ตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาลเป็นของส่วนรวม โดยบุคคลมีสิทธิใช้หรือกักเก็บน ้าได้เท่าที่จ้าเป็น และไม่ เป็น
เหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืน แต่ทั งนี ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน ้า และ
กฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล 
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 มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ” 
เรียกโดยย่อว่า “กนช” ประกอบด้วย 1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 2) รองนายกรัฐมนตรี 
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 3) กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 
4) กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า จ้านวนหกคน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กร
ผู้ ใช้น ้ า กรรมการลุ่มน ้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน ้ าผู้ทรงคุณวุฒิ  และ  
5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ 
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีในด้านเกษตร ด้านทรัพยากรน ้า ด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านอุตสาหรรม โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั งข้าราชการ  
ของส้านักงานอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา 17 คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน ้า ดังนั น การออกใบอนุญาตใช้น ้าประเภทที่สาม จะต้องให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
พิจารณา และให้ความเห็นชอบก่อนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล จึงจะออกใบอนุญาตใช้น ้าประเภทที่สามได้ 
ทั งนี  ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมทรัพยากรน ้าบาดาลต้องเตรียมการก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตใช้
น ้าประเภทที่สาม ตามมาตรา 45 ดังกล่าวด้วย 

 มาตรา 25 ให้มีการก้าหนดลุ่มน ้า กรมทรัพยากน ้าบาดาลจะต้องเตรียมข้อมูลทาง 
ด้านวิชาการน ้าบาดาล ข้อมูลชั นน ้าบาดาล ข้อมูลแอ่งน ้าบาดาล เพ่ือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ก้าหนดลุ่มน ้า โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในเขตลุ่มน ้า ตามนัย
มาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ต่อไป 

 มาตรา 27 และมาตรา 35 ให้มีคณะกรรมการลุ่มน ้าประจ้าลุ่มน ้าโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ในเขตลุ่มน ้า และมีผู้แทนกรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นกรรมการ ซึ่งกรมทรัพยากน ้าบาดาลจะต้องเตรียม 
ความพร้อมในเรื่องข้อมูลด้านวิชาการน ้าบาดาล พร้อมทั งเตรียมก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้น ้าประเภทที่สอง 
และการออกใบอนุญาตใช้น ้าประเภทที่สองจะต้องให้คณะกรรมการลุ่มน ้าในเขตลุ่มน ้าให้ความเห็นชอบ  
ก่อนกรมทรัพยากน ้าบาดาล จึงจะออกใบอนุญาตใช้น ้าประเภทที่สองได้ ทั งนี  ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา
การอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561  ด้วย
 หมวด 4 การจัดสรรน ้าและการใช้น ้า ในมาตรา 40 การจัดสรรน ้าของประเทศโดยการ
จัดล้าดับความส้าคัญให้เป็นไปตามที่ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนด และมาตรา 41 การใช้ทรัพยากร
น ้าสาธารณะ แต่ตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ.2520 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546 มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนด ประเภท
การใช้น ้าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล ดังนั น 
กรมทรัพยากน ้าบาดาลต้องเสนอหลักเกณฑ์ลักษณะการใช้น ้าในแต่ละประเภทต่อส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ และด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงการแบ่งประเภทการใช้น ้าบาดาลให้สอดคล้องกับการแบ่งประเภทการ
ใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

 มาตรา 42 การใช้น ้าประเภทที่หนึ่งไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น ้าและไม่ต้องช้าระค่าใช้น ้า 
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดท้าข้อมูลการใช้น ้า (มาตรา 55 มิให้น้าความในมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง มาตรา 48 และมาตรา 54 มาใช้บังคับแก่การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะที่เป็นน ้าบาดาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยน ้าบาดาล)  

 มาตรา 43 การใช้น ้าประเภทที่สองต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมทรัพยากรน ้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล แล้วแต่กรณี   

 มาตรา 44 การใช้น ้าประเภทที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมทรัพยากรน ้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

 มาตรา 45 มาตรา 46 และ 47 เกี่ยวกับการพิจารณาการขอรับ การออก และการต่ออายุ
ใบอนุญาต จึงสรุปได้ว่า การใช้น ้าประเภทที่หนึ่ง จะต้องด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาลทั งหมด  
การใช้น ้าประเภทที่สองและประเภทที่สาม  เฉพาะในส่วนของการเจาะน ้าบาดาลยังต้องด้าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล และอยู่ ในอ้านาจของอธิบดีกรมทรัพยากน ้าบาดาล หรือผู้ซึ่งอธิบดี 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ส่วนของการใช้น ้าบาดาลจะต้อง
พิจารณาด้าเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 โดยอ้านาจการออกใบอนุญาตเป็นของอธิบดี
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเท่านั น และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน ้าส้าหรับการอนุญาตให้ใช้น ้า
ประเภทที่สอง หรือผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ส้าหรับการอนุญาตให้ใช้น ้าประเภท
ที่สาม  

 มาตรา 48 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจ
ออกกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น ้าประเภทที่สองและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
การใช้น ้าประเภทที่สาม ไม่เกินอัตราที่ก้าหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี  (มาตรา 55 มิให้น้าความในมาตรา 
42 วรรคหนึ่ง มาตรา 48 และมาตรา 54 มาใช้บังคับแก่การใช้ ทรัพยากรน ้าสาธารณะที่เป็นน ้าบาดาล  
ตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล) ดังนั นโดยสรุปกรมทรัพยากน ้าบาดาล จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 
น ้าบาดาล ในส่วนของการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น ้าในแต่ละประเภทให้สอดคล้ องกับ
หลักการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 

มาตรา 49 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจ
ออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์การก้าหนดอัตราค่าใช้น ้าประเภทที่สองและที่สาม พร้อมทั ง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น ้า ประกอบกับมาตรา 50 ได้ก้าหนดยกเว้น 
น ้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่อาจออกกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าใช้น ้าบาดาล การเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น ้าบาดาล 
ส้าหรับการใช้น ้าประเภทที่สอง และประเภทที่สาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ได้ ซึ่งการ
ก้าหนดอัตราค่าใช้น ้าการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น ้า ประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สอง และประเภทที่สาม 
อยู่ในอ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะออกกฎกระทรว งก้าหนด
อัตราค่าใช้น ้าบาดาล โดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ดังนั น กรมทรัพยากร 
น ้าบาดาล จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาลในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้
น ้าบาดาล และการก้าหนดอัตราค่าใช้น ้าบาดาล และอัตราค่าอนุรักษ์น ้าบาดาลในแต่ละประเภทการใช้น ้า  
ให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

 มาตรา 51 ก้าหนดให้ผู้ใช้น ้าประเภทที่สองและประเภทที่สามต้องติดตั งเครื่องมือวัดหรือ
ประเมินปริมาณน ้าที่ใช้ และเก็บข้อมูลที่จ้าเป็น ดังนั น กรมทรัพยากรน ้าบาดาล จะต้องพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การติดตั งเครื่องวัดปริมาณน ้าประจ้าบ่อน ้าบาดาล/การประเมินน ้าที่ใช้ ที่ออกโดยอาศัยอ้านาจ  
ตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การติดตั งเครื่องมือวัดหรือ
ประเมินปริมาณน ้าที่ใช้ที่จะออกโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 

 มาตรา 52 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี มีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น ้า
หยุดการใช้น ้าประเภทที่สอง และประเภทที่สาม ที่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของทรัพยากรน ้า
สาธารณะ เป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งเป็นการขยายอ้านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ให้มากกว่าอ้านาจ
ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่เดิมด้าเนินการได้เพียงการใช้น ้าประเภทที่หนึ่ง 
นอกจากนี  พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ยังให้อ้านาจในการสั่งพัก หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 
ในมาตรา 53 และ 54 ด้วย 
 มาตรา 78 ให้อ้านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เพ่ือการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการก้าหนดมาตรการทางวิชาการ  
และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรน ้าสาธารณะหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ตามมาตรา 95 และ
มาตรา 96 แห่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ดังนั น กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจะต้องเตรียมข้อมูล 
ด้านวิชาการน ้าบาดาล ทั งทางด้านปริมาณน ้าบาดาลและคุณภาพน ้าบาดาลในแต่ละพื นที่ เพ่ือน้ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
อาจต้องปรับปรุงมาตรการทางวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรน ้า มาตรการทางวิชาการตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีผลใช้บังคับ
เฉพาะผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เท่านั น แต่มาตราการทางวิชาการตามมาตรา 
78 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 จะมีผลใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปไม่จ้ากัดเฉพาะผู้รับใบอนุญาต 

 มาตรา  80 ก้าหนดให้อ้านาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามมาตรา 80 (3) แห่ง 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  พ.ศ. 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่มี อ้านาจด้าเนินการกับบุคคลที่ฝ่ าฝืน 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 เท่านั น ไม่รวมถึงการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล  
พ.ศ. 2520 เช่น การฝ่าฝืนใช้น ้าประเภทที่สอง หรือประเภทที่สาม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 78  

 มาตรา 83 ก้าหนดหลักการความรับผิดทางละเมิด กับผู้ที่ท้าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรน ้าสาธารณะ หรือใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย โดยผู้นั นจะต้องรับผิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนต่อรัฐซึ่งหลักการดังกล่าวจะต้องน้ามาใช้บังคับกับผู้ที่สูบน ้าบาดาลขึ นมาใช้โ ดยไม่ได้รับ
อนุญาตด้วย 

 หมวด 9 บทก้าหนดโทษ  
 มาตรา 89 เป็นบทก้าหนดโทษ กรณีมีผู้ฝ่าฝืนใช้น ้าประเภทที่สอง และมาตรา 90  

เป็นบทลงโทษ กรณีผู้ฝ่าฝืนใช้น ้าบาดาลประเภทที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาต จะลงโทษตามมาตรา 36 ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ไม่ได้  
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 มาตรา 91 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ้านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่  จะต้องได้รับโทษทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่า การขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 43 

 มาตรา 95 และมาตรา 96 ก้าหนดบทลงโทษทางอาญากับบุคคลใด ๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรการทางวิชาการหรือมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ซึ่งมีความแตกต่างจากมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520  
ที่ก้าหนดลงโทษทางอาญาเฉพาะกับผู้ รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกี่ยวกับมาตรการ 
ทางวิชาการ เท่านั น 
 มาตรา 97 ก้าหนดหลักการกรณีผู้กระท้าผิดเป็นนิติบุคคล หากกรรมการหรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด้าเนินงาน ได้สั่งการหรือกระท้า หรือละเว้น จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลกระท้า
ความผิดผู้นั นต้องรับโทษในความผิดนั นๆ ด้วย ดังนั น หากผู้ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
เป็นผู้แทนนิติบุคคลจะต้องได้รับโทษส้าหรับความผิดนั นด้วย ซึ่ ง เป็นหลักการที่ ไม่มีก้าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520  

 มาตรา 98 ความผิดตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 89 มาตรา 
91 และมาตรา 92 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ้านาจเปรียบเทียบได้ แต่ความผิดใช้น ้าบาดาลตามการใช้
น ้าประเภทที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต จะไม่สามารถเปรียบเทียบคดีได้  ทั งตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 จะต้องด้าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
เพ่ือส่งเรื่องให้อัยการสั่งฟ้องด้าเนินคดีในชั นศาล  

 มาตรา 99 องค์ประกอบคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ต่างจากตามมาตรา 45 แห่ง 
พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งก้าหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจ้านวน 
คณะละสามคน 

 บทเฉพาะกาล  
 มาตรา 104 เป็นบทเฉพาะกาลที่ก้าหนดให้เมื่อกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตใช้น ้า

ประเภทที่สอง และประเภทที่สาม มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ใช้น ้าที่เข้าลักษณะมายื่นค้าขอรับใบอนุญาตใช้น ้า  
แล้วแต่กรณี ดังนั น ก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
จะต้องจ้าแนกผู้รับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้น ้าตามพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 แล้วแจ้งให้ผู้ใช้น ้าทราบและด้าเนินการขออนุญาตใน 60 วัน 

 มาตรา 105 เป็นบทเฉพาะกาล ก้าหนดให้ในระหว่างที่หมวด 4 ยังไม่มีผลใช้บังคับ หรือมี
ผลใช้บังคับแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกอนุบัญญัติตามหมวด 4 ให้การขออนุญาตและการอนุญาตใช้ทรัพยากรน ้า
สาธารณะที่เป็นน ้าบาดาล อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าใช้น ้า การเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น ้า  
จากทรัพยากรน ้าสาธารณะ ให้ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาลไปพลางก่อนจนกว่า หมวด 4 หรือ  
อนุบัญญัติตามหมวด 4 จะมีผลใช้บังคับ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย แก่ผู้ใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะที่เป็น  
น ้าบาดาล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

3. แผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 
2565) ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐบาล และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องมีรายละเอียด ดังนี    

3.1   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
3.2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
3.3   แผนปฏิรูปประเทศ   
3.4   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.5     นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ     
3.6     เป้าหมาย SDGs 
3.7     ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น 
3.8   แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
3.9     ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

แถลงต่อรัฐสภา 
3.10 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแลสิ่งแวดล้อม  

(นายวราวุธ ศิลปอาชา) 
 

 3.1   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ก้าหนดให้รัฐบาลต้องจัดท้า  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตามหลักการธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่ก้าหนด  
โดยภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนประชากร โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้ประเทศจ้าเป็นต้องก้าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว พร้อมทั งแนวทางยุทศาสตร์หลักในการด้าเนินการ  
โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ประเทศและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี  

3.1.1   วิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอ้านาจรัฐ  
การด้ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด้ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน  
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง  
พหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม  
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน  
และประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

 
 
 



บทที่ 2 หน้า 23   
 

   

   

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

3.1.2   ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  เป้าหมายการพัฒนา คือ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาคน เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ บนพื นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนา คือ การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื นฐานแนวคิด (1) การต่อยอด
อดีต โดยมองกลับไปยังรากเหง้า จุดเด่น และความได้เปรียบของประเทศ น้ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) ปรับปัจจุบัน เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของประเทศ 
และ (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ และปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์เป้าหมายการพัฒนา คือ พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อม
ทั งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีอาชีพตามความถนัดของตน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม เป้าหมายการพัฒนา คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน  
การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท้า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่
กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างกันอย่างบูรณาการ บนพื นฐานการเติบโตร่วมกัน มีการสร้างสมดุลทั งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต เพื่อน้าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายการพัฒนา คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชน  
เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท้างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การน้านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
รวมถึงการน้าระบบการท้างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล นอกจากนั น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ้าเป็น มีความทันสมัยและความเป็นสากล 

ทั งนี  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาความมั่นคงน ้า พลังงาน และเกษตร 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาน ้าทั งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการ  
และการใช้น ้าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย คือ 1) พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั ง
ระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน ้าของประเทศ โดยจัดให้มีน ้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ 
คุณภาพ และราคาที่ เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน ้าชุมชนที่ เหมาะสม พร้อมทั งส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์  
แอ่งน ้าบาดาล ให้มีปริมาณและคุณภาพน ้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดท้าแผนป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา 
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แหล่งน ้าบาดาล ตามพื นที่ที่ก้าหนดและความส้าคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบให้มี
ระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น ้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม 
ใช้ระบบทั งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น ้าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรร
น ้าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น ้าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั งการเตรียมความพร้อมทาง
บุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การด้าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล  
สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น ้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สารสนเทศกับนานาชาติ และการด้าเนินการร่วมใช้น ้ากับแม่น ้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด้าเนินการ
โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน ้า ในภาวะ
วิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสียความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน ้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุม 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื นที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั น และ 2) เพิ่มผลิต
ภาพของน ้าทั งระบบในการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น ้า  ให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล โดยจัดให้มีแหล่งน ้าส้ารอง พร้อมทั งจัดให้มีน ้าใช้เพียงพอส้าหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
และท่องเที่ยว พร้อมทั งการเพ่ิมผลิตภาพของการใช้น ้า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่  
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น ้าทุกภาคส่วน และเพ่ิมการเก็บกักในพื นที่ มีระบบการขออนุญาตใช้น ้า         
ตามเกณฑ์และความส้าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการและรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
 3.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส้าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย และประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน้าไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีความส้าคัญ 
ในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ ที่วางไว ้
ในปี 2580 และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี         
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ก้าหนดไว้ จ้านวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย  
1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว  
6) พื นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ 20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล สามารถตอบเป้าหมายพัฒนา 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
และ 19) การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ โดยแยกประเด็นดังนี  

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยื่น ให้ความส้าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยื่นบนคุณภาพ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  
โดยก้าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั งหมด 5 แผนย่อย ดังนี  1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
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บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) ก ารสร้าง 
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
และ 5) การยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 

ทั งนี  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คือ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
โดยเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้ดิน และแหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสม 
กับประเภทการใช้ประโยชน์ 

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ มุ่งเน้นการก้าหนดเป้าหมาย และแนวทาง
พัฒนาระบบจัดการน ้าทั งระบบ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น ้าทุกภาคส่วน 
โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผน ดังนี  1) การพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบ 
เพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน ้าของประเทศ 2) เพิ่มผลิตภาพของน ้าทั งระบบ ในการใช้น ้าอย่างประหยัด  
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล และ 3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้า 
ล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

ทั งนี  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คือ 1) การพัฒนาการจัดการ 
น ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน ้าของประเทศ ด้วยการเพ่ิมระดับความมั่นคงด้านน ้าอุปโภค
บริโภคโดยเฉพาะในพื นที่ชนบท ยกระดับระบบน ้าสะอาดและการดูแลระบบน ้าในชุมชนชนบท เพ่ิมระดับ  
ความมั่นคงด้านน ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน ้าธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพน ้า เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
และการท่องเที่ยว พัฒนาระบบน ้าชุมชนเพ่ือเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน (ร่วมกับยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าโดยจัดกฎ ระเบียบ องค์กร จัดท้า
แผนการพัฒนาระบบน ้าในพื นที่ส้าคัญ พัฒนาและด้าเนินการโครงการทั งด้านจัดหาและความต้องการ  
พัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และองค์กรผู้ใช้น ้า และการติดต่อพัฒนาโครงการระหว่างประเทศ 
และ 2) เพิ่มผลิตภาพของน ้าทั งระบบ ในการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้
น ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบูรณาการระบบน ้าแบบบูรณาการและครบวงจร  
ในพื นที่พัฒนาเกษตรกร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และเพ่ิมผลิตภาพจากการใช้น ้า 10 เท่า (จากค่าเฉลี่ยปี  
พ.ศ. 2561) โดยส่งเสริมการใช้น ้าซ ้า ปรับโครงสร้างการใช้น ้า  (ร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน) 
 3.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย ปี 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก้าหนดให้ด้าเนินการ
ปฏิรูปประเทศใน 11 ด้าน และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จ้านวน 11 คณะ 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือด้าเนินการจัดท้าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งด้าเนินการแล้วเสร็จและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  6 เมษายน 2561 โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย                       
1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5)ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประเด็นการปฏิรูปที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล คือ ด้านที่ 6 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ทรัพยากรน ้า 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยได้ก้าหนดแนวนโยบายตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
มาอย่างต่อเนื ่อง แต่เนื ่องจากขนาดและความสลับซับซ้อนของสภาพปัญหาที่เพิ่มขึ  นและแปรเปลี่ยน
ตลอดเวลา การบูรณาการเชิงพื นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลาง ท้องถิ่น และประชาชน 
ยังไม่ชัดเจน ความไม่สมดุลกันระหว่างการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนา การประยุกต์           
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานยังท้าได้ช้า อีกทั งความต้องการใช้น ้าของประเทศที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนได้ ดังนั นคณะท้างานฯ 
จึงได้ก้าหนดกรอบการปฏิรูป 5 ประเด็น ซึ่งจะช่วยให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรน ้าของประเทศบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ซึ่งประกอบด้วย 

3.3.1  การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น ้า ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้การพัฒนาโครงการส้าคัญระดับชาติมีประสิทธิภาพมากขึ น ทั งในเรื่องผู้รับผิดชอบ
โครงการ กระบวนการพัฒนาโครงการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการด้านงบประมาณ 
รวมทั งการปฏิรูปวิธีการบริหารโครงการขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับโครงการขนาดกลางและ           
ขนาดเล็ก เพ่ือสร้างความยืดหยุ่น และรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

3.3.2  การบริหารเชิงพื นที่ ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้เกิดความชัดเจนการแบ่งเขต
บริหารจัดการและก้าหนดผู้รับผิดชอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เกิดการบูรณาการ                    
การท้างานร่วมกันของหน่วยงานในพื นที่ เกิดความชัดเจนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดรูปที่ดินที่มุ่งเน้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้า 

3.3.3  ระบบเส้นทางน ้า ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้เกิดการจัดการระบบเส้นทางน ้าที่มี 
ความสอดคล้องกับระบบผังเมือง ประกาศขอบเขตเส้นทางน ้าเพ่ือให้เกิดความชัดเจนด้านการอนุรักษ์หรือ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากเส้นทางน ้าเพ่ือการคมนาคม การเกษตรกรรม การประปา การระบายน ้า หรือรักษา
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และรักษาเส้นทางน ้าไว้ไม่ให้เกิดการรุกล ้าหรือถูกท้าลายเพิ่มเติมในอนาคต 

3.3.4  ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะท้าให้เกิดเครื่องมือ 
และกลไกในการขยายผลความส้าเร็จซึ่งน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน ้าทั งในแนวดิ่งและแนวราบ 
เกิดการขยายผลจากต้นแบบความส้าเร็จสู่การบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน 

3.3.5  ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน ้า ซึ่งเมื่อปฏิรูป
แล้วจะท้าให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการน ้าในทุกส่วน ให้มีความรู้ เข้าถึง
ข้อมูล เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือยกระดับการท้างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ นด้วยเทคโนโลยี  
และทันต่อสถานการณ์น ้าในอนาคต 

ซึ่ งประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าใต้ดิน ได้แก่  การบริหารเชิงพื นที่   
ประเด็นย่อยที่ 2.4 สมดุลการใช้น ้าทั งผิวดินและใต้ดิน โดยตอบสนองแผนปฏิรูป ดังนี  1) ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย พระราชบัญญัติ  มาตรการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าใต้ดิน ที่มีความเหมาะสม 
ต่อการน้ามาใช้งานในปัจจุบัน 2) สร้างเครื่องมือหรือกลไกที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน
เพ่ือให้เกิดความสมดุล 3) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลน ้าใต้ดินให้มีข้อมูลเพียงพอ 4) ผลักดันให้เกิดการน้าระบบ
เติมน ้าใต้ดินมาใช้งาน และ 5) รณรงค์ให้เกิดการใช้ 3R ในการบริหารจัดการน ้าใต้ดิน และมีกระบวนการขยาย
ผลสู่พื นที่อ่ืน 

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันนายน 2564 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2559 ซ่ึงก้าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ดังนี  
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3.4.1  เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก้าหนดเป้าหมายด้านต่าง ๆ 
ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค้านึงถึงการด้าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี จัดท้าเป้าหมายและ
ตัวชี วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก้ากับและเชื่อมโยงกับการก้าหนดเป้าหมาย
ในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ  
ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ
โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง
ตัวชี วัดผลการด้าเนินงานของภาครัฐ ทั งนี  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย 

 1)   คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท้าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย  

2)   การลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการ 
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่้าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 15  

3)   ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า  
และบริการ รวมทั งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น และเศรษฐกิจไทย  
มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
ภายในปี 2579  

    4)  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพ่ิมพื นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื นที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย 
ที่ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ น และรักษาคุณภาพน ้าและคุณภาพอากาศในพื นที่วิกฤตอยู่ 
ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 5)   มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด  
ในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  

 6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด้า เนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ น เป้าหมายทั ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมาย 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
เป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี 

 3.4.2   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส้าคัญ 
    ส้าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ฉบับที่ 12 ถูกก้าหนดจากยุทธศาสตร์ทั ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก้าหนดเป็นแนวทาง 
ในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะ
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เป็นการวางพื นฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส้าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้าทาง 
ทั งนี  ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด
ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ              
ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพื นฐานและ                    
การแก้ปัญหาส้าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั งประเด็นร่วม             
ที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ป ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจานวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมี
รายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั งนี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องนั นเป็นการยากในการก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
ในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ้า เป็นต้องมีการก้าหนดและปรับปรุง 
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั น ๆ จึงจะสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก้าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุม
มิติต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนทั งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้ าหมาย และการพัฒนา 
ในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก้าหนดและการยึดหลักการส้าคัญของ 
การพัฒนา ดังนั น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ                   
ทั ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล ้าในสังคม  
3)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่            

ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
6)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื นฐานเชิงยุทธศาสตร์ 

และกลไกสนับสนุนให้การด้าเนินยุทธศาสตร์ทั ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย 
7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ทั งนี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน ้า และบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน ้าในระดับลุ่มน ้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น ้าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน ้าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน ้า 
ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าทั งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 
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ตัวชี วัด 2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
ตัวชี วัด 2.2 ลุ่มน ้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน ้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากร

น ้าอย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น ้ากับปริมาณน ้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ตัวชี วัด 2.3 ประสิทธิภาพการใช้น ้าในพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 
ตัวชี วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น ้าทั งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ น 
ตัวชี วัด 2.5 พื นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
ตัวชี วัด 2.6 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ นปีละ 350,000 ไร่ 

3.4.3   แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ที่เก่ียวข้อง 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แก่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล 
และยั่งยืน ทั งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นที่ลุ่มน ้า เพ่ือก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้า 
ทั งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดินในทุกมิติ โดยค้านึงถึงศักยภาพ และข้อจ้ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของ
พื นที่ลุ่มน ้า ดังนี  

1)  เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับลุ่มน ้าอย่างบูรณาการ         
ทั ง 25 ลุ่มน ้า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน ้าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อน
หลักในระดับพื นที่ ท้าหน้าที่ก้าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้าของ 
ลุ่มน ้าและจัดท้า แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ด้านน ้า ทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่าย
การประสานงานและการท้างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพื นที่ องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ 

2)  ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือน้าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย 
แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน ้า เพ่ือให้กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ นในพื นที่ระดับลุ่มน ้า 
ค้านึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื นที่อย่างมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน ้า 

3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าของแหล่งน ้าต้นทุนและระบบกระจายน ้าให้ดี
ขึ นด้วยการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพื นที่ โดยให้ความส้าคัญกับพื นท่ีชนบท 
ซึ่งประชาชนยังขาดแคลนน ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยใช้ทั งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน และการจัดท้าฝาย 
โดยชุมชน ตลอดจนศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและมีความคุ้มทุนในการพัฒนาน ้าบาดาลขึ นมาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการบรรเทาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค และน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการผันน ้าระหว่างลุ่มน ้าภายในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลัก 
ความสมดุล ยั่งยืนของพื นที่ลุ่มน ้าและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าและการจัดสรรน ้าต่อหน่วยในภาคการผลิต 
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ น ทั งในและนอกเขตพื นที่ชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือ
รูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน ้าเก็บกักและศักยภาพของพื นที่ รวมทั งความต้องการของตลาด 
(Zoning) ส่งเสริมการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ร่วมกับการบ้าบัดและการน้าน ้ากลับมาใช้ซ ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมและพื นที่เขตเศรษฐกิจ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้าและจัดหาน ้าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า 
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3.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 52 บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี  
รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก้าลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาประเทศด้วยพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้
มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ต้องมีสาระ
ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศนโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับ เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ  
อันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพ่ือให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้
อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องก้าหนดเป้าหมายและแนวทางการด้าเนินการ
ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องดังต่อไปนี  1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ของชาติ 3) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ และ 4) การรักษา
ความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยได้ก้าหนดแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ 
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพ 
การป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคง 
พื นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน ้า 19) การรักษา
ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ซึ่งแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
น ้าบาดาล ได้แก่ แผนที่ 18) การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน ้า โดยก้าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน ้ามีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและ
ยั่งยืน” ตัวชี วัด 1) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน ้ากรณีฉุกเฉิน 2) ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั ง 
แก้ไข ภัยคุกคาม ที่แฝงมาในอาหาร และน ้ามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น และ 3) พื นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ น 

3.6 เป้าหมาย SDGs 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs) 

เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งจัดท้าขึ นโดยององค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลก 
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี ได้เผยแพร่เและใช้แทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ที่หมดอายุเมื่อสิ นปี 2558 
โดย SDGs เป็นทิศทางการพัฒนาตั งแต่ปี 2558 - 2573 ประเทศตกลงที่จะปฏิบัติตามเป้าหมาย 17 เป้าหมาย 
ดังนี     

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
  เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
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เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส้าหรับทุก
คนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ    
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ้านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน ้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคน และ

มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมาย 
6.1  การให้ทุกคนเข้าถึงน ้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื อหาได้ ภายในปี 2573 
6.2  การให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง 

โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง 
ภายในปี 2573 

6.3  ยกระดับคุณภาพน ้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและ
วัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน ้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573 

6.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้า
และจัดหาน ้าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาด
แคลนน ้า ภายในปี 2573 

6.5  ด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

6.6  ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ชุ่มน ้า 
แม่น ้า ชั นหินอุ้มน ้าและทะเลสาบ ภายในปี 2563 

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื อหาได้ 
เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส้าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 ท้าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ต้านทาน และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ น 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ 

ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 
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เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด้าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน 
ความร่วมมือระดับโลกส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน 
 สรุปได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน ้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการ  
ที่ย่ังยืน โดยบรรลุเป้าหมายที่  6.1) การให้ทุกคนเข้าถึงน ้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื อหาได้ ภายในปี 2573 
6.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้าและจัดหาน ้าที่ยั่งยืน  
เ พ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน ้า  
ภายในปี 2573 6.5) ด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 6.6) ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า 
รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ชุ่มน ้า แม่น ้า ชั นหินอุ้มน ้าและทะเลสาบ ภายในปี 2563 
 3.7    ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น  

 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นกรอบของแผนงาน/
โครงการที่ส้าคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้ด้า เนินการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองต่อความจ้าเป็นของประเทศ 
และความต้องการของประชาชน ซึ่งจะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 15 เรื่อง  
ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาพื นฐานของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 
ในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั งสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ โดยการปรับ
สมดุลการบริหารจัดการของภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ 
รวมทั งกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชน วิชาการ และประชาสังคม ให้เกิดเป็นวงจรนโยบายสาธารณะที่สามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาพื นฐานต่าง ๆ ที่ส้าคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) การดูแลยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ น เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ น และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยเน้นการขยายการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ การกระจายศูนย์กลางความเจริญอย่างทั่วถึง 
การพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย พร้อมทั งการปรับเปลี่ยนระบบการให้เอื อต่อการยกระดับและพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย 3) การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและย่ังยืน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
พื นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ โดยเน้นการลงทุน  
ในโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์และการพัฒนาพื นที่เฉพาะที่มีศักยภาพ อาทิ พื นที่เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก พื นที่เศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนในพื นที่ และ 4) การสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่ส้าคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การต่อยอดภาคบริการที่เป็นจุดแข็งเดิมและ
มุ่งเน้นการขยายฐานบริการใหม่ ๆ ที่เน้นการประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีประเด็นย่อย ดังนี   

3.7.1  การแก้ไขปัญหาพื นฐานของประเทศ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
1) ต้าบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน มุ่งเน้นบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัยบนท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในต้าบล ซึ่งรวมถึงการปลูกจิตส้านึกในการรัก
และหวงแหนสถาบันหลักของชาติ ความภูมิใจในความเป็นไทย และการสร้างความมั่นคงของพุทธศาสนา อาทิ 
แผนงานต้าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาส้าคัญในระดับต้าบลในด้านต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 2) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงเร่งด่วน เป็นการเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงที่ส้าคัญให้หมดไป หรือลดระดับความรุนแรงลงจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความสงบในชาติ ประชาชนมีความสุข เกิดการพัฒนาอย่างราบรื่น อาทิ โครงการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์โครงการด้าน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์
แห่งชาติการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยพิบัติอื่น 

3)   การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
ป้องกัน ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม จากการด้า เนินงานระหว่าง
หน่วยงานอย่างบูรณาการ อาทิ แผนงานการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือก่อให้เกิด
การพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื อต่อการลดการใช้ดุลพินิจการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเพ่ิมความโปร่งใสในการด้าเนินงาน 

 4)  การบริหารจัดการน ้าและมลพิษทั งระบบ การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ
โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ 
ซึ่งด้าเนินการในกรอบลุ่มน ้าเป็นระบบ หลายมิติ หลายภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั งในด้านการจัดหา 
การใช้ และการอนุรักษ์ ส้าหรับการจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิด โดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื นที่ และจัดท้าระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ซึ่งจะท้าให้มลพิษต่าง ๆ เช่น ขยะ น ้าเสีย และคราบ
น ้ามัน เป็นต้น ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั งระบบ ท้าให้สภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการ
ฟ้ืนฟูและมีคุณภาพดีขึ น รวมทั งเกิดความยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น โดยการด้าเนินแผนงาน 
อาทิ แผนงานการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และสารเคมีทั งระบบให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

5)  ระบบการท้างานของภาครัฐ ปรับกระบวนการให้บริการภาครัฐให้เป็น
ดิจิทัล เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาค
ส่วน อาทิแผนงานพัฒนาระบบอ้านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร พัฒนาระบบอ้านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งเป็นพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื นฐาน ในการเชื่อมโยง
กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐที่ผู้ประกอบการใช้ในการติดต่อขอหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสาร
ต่าง ๆ จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

3.7.2  การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ น ประกอบด้วย 6 ประเด็น 
ได้แก ่

1)  สภาพแวดล้อมของรัฐ ปรับสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ของ
ระบบการท้างานของภาครัฐให้สามารถเอื อต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ อาทิ  
โครงการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติกับระบบงบประมาณและระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเชื่อมโยงการบูรณาการการท้างานของภาครัฐโครงการทบทวนกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แก้ไขและ/หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องต่อบริบท 
หรือการพัฒนาประเทศ 

2)  สังคมสูงวัย มุ่งรณรงค์สร้างความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน
สุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ส่งเสริมการออมทั งในรูปที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงินส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุทั งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาผู้น้าการเปลี่ยนแปลงสามวัย
ในท้องถิ่น และพัฒนาต้นแบบเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
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3)  คนและการศึกษา พัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ  และ 
ในทุกช่วงวัยให้มีความพร้อมทั งใจ กาย สติปัญญา มีพัฒนาการรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริม  
ให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน”  
ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด้าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
มีจิตสาธารณะ และจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองที่ดี  ยึดมั่นในสถาบันหลัก  
มีความรักชาติ  และความภาคภูมิ ใจในความเป็นชาติ  รวมทั งแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้เต็มตามศักยภาพ โดยมีโครงการส้าคัญได้แก่ แผนงานบูรณาการ 
การปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ 
และแผนงานบูรณาการการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื อต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21 

4)  เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพ่ือเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงของ
เกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมและพัฒนากลไกให้เกิดการเติบโตและหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากภายในพื นที่ 
พัฒนาระบบตลาดส้าหรับสินค้าเกษตรและการสร้างกติกาการค้าที่เป็นธรรม และพัฒนาระบบการประกันภัย
ผลผลิตทางการเกษตร 
   5)  การยกระดับบริการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพอนามัย 
แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั งส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ 
และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง เพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชนการป้องกัน  
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชน  
เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื นที่ 

6)  การกระจายศูนย์กลางความเจริญ เน้นการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
ควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล ้า  
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นที่ทุกกลุ่ม โดยการพัฒนาเหล่านี เป็นไปเพ่ืออ้านวยความสะดวก 
แก่ผู้ประกอบการจะมีโอกาสในการประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ น รวมทั งได้รับความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจมากขึ นทั งในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเลือกงานที่เหมาะสมมากขึ นและมีรายได้
สูงขึ น มีระบบสาธารณสุข การศึกษา ความปลอดภัย และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างโครงการ อาท ิพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยในพื นที่เมืองให้รองรับความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม  

3.7.3  การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
ได้แก ่

1)  การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พัฒนาพื นที่เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื นที่ที่สมบูรณ์แบบเป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ก้าหนด 11 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีชั นสูง ให้ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนอย่าง เป็นรูปธรรม 
สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน และ
ยกระดับการท่องเที่ยวในพื นที่ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ อ้านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ในพื นที่ รวมทั ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีโครงการส้าคัญ อาทิ แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 



บทที่ 2 หน้า 35   
 

   

   

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

2)  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล รวมทั ง เมืองหลักในภูมิภาค พร้อมทั งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคม บูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบน้าไปสู่การควบคุมสั่งการ และบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ 
ทั งในระดับพื นที่และระดับประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด  
ในเขตเมือง และลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชน รวมทั ง ก่อให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิรูปองค์กร ปรับโครงสร้างการก้า กับดูแล และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคมนาคม  และระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล อาทิ แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง
ทางรางโดยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางราง อันได้แก่ รถไฟฟ้า 1 เมตร รถไฟความเร็วสูง และ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3.7.4  การสร้างรายได้ให้กับประเทศ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 
1)  การท่องเที่ยว  ให้ความส้าคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

อย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล การสร้างความเชื่อมั่น  
ในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยว 
ถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั งในมิติของพื นที่ และรายได้สู่ชุมชนตลอดจนการให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีโครงการรองรับ อาทิ โครงการยกระดับความปลอดภัย 
ด้านนักท่องเที่ยว พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้น 
การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สร้างและยกระดับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือต่อยอดจาก 
ภาคเกษตรไทย และมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั ง ส่งเสริมการลงทุนที่เน้น
การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อ อ้านวยต่อ 
การพัฒนาของอุตสาหกรรม ทั งด้านบุคลากร สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับภาคเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ นกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับสามารถปรับรูปแบบการประกอบการ
ให้สอดคล้องความต้องการของตลาด มีการจ้างงานในภาคแรงงานการผลิตและบริการ และประชาชนมีโอกาส
ในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชุมอย่างทั่วถึง โดยจะด้าเนินโครงการ อาทิ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ด้วยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมามาใช้สร้างมูลค่าผลผลิต 
  สรุปได้ว่า ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ต้าบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน 3) แก้ปัญหาทุจริต 4) บริหารจัดการน ้าและมลพิษ 5) การท้างาน
ภาครัฐ 6) สภาพแวดล้อมรัฐ 7) สังคมสูงวัย 8) คนและการศึกษา 9) เศรษฐกิจฐานราก 10) บริการสาธรณสุข  
11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ 12) EEC+SEC 13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 14) การท่องเที่ยว และ  
15) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าบาดาล คือ 4) บริหารจัดการน ้า 
และมลพิษ โดยมีแผนงานจัดระบบการจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ จะด้าเนินโครงการพัฒนาระบบน ้าชุมชน 
เพ่ือเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทานสู้ภัยแล้ง 

3.8  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้ ดังนี  “ทุกหมู่บ้านมีน ้าสะอาดอุปโภค บริโภค น ้าเพื่อการผลิตม่ันคง ความเสียหาย 
จากอุทกภัยลดลง คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนา 
อย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
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  เป้าหมายในภาพรวมของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
 3.8.1  ประชาชนทั งในเมืองและชนบท มีน ้าอุปโภคและน ้าดื่มเพียงพอ ได้มาตรฐานสากล 
ในราคาที่เหมาะสม มีการประหยัดน ้าทุกภาคส่วนทั งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมทั งมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการน ้าระดับชุมชม และท้องถิ่น 
 3.8.2  สามารถจัดหาน ้าเพ่ือการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรม) ได้อย่างสมดุลระหว่าง
ศักยภาพกับความต้องการ มีการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ผลิตภาพสูงขึ น รวมทั ง สามารถจัดหาน ้า
บรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝนให้เพียงพอต่อการด้ารงชีพและการท้าการเกษตร  
ในฤดูฝน 
 3.8.3  มีระบบป้องกันน ้าท่วมและอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั งโครงสร้างและการบริหาร
จัดการมีผังการระบายน ้าทุกระดับ การบริหารพื นที่น ้าท่วมและพื นที่ชะลอน ้า 
 3.8.4 การฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ชุมชน
ขนาดใหญ่มีการบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม มีการจัดการโดยการป้องกันและลดน ้าเสียที่ต้นทาง 
 3.8.5  ป่าต้นน ้าได้รับการฟ้ืนฟู สามารถชะลอการไหลบ่าของน ้า มีการใช้ประโยชน์จาก
กลุ่มน ้าตามผังที่ก้าหนด มีการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ลาดชัน 
 3.8.6  มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย มีกฎหมาย ระเบียบ 
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า มีโครงสร้างองค์กรเหมาะสมในการบริหารจัดการน ้าทุกระดับ สามารถ
บริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบ และกลไกการจัดสรรน ้า รวมทั ง มีระบบ
ฐานข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และงานวิจัยเพียงพอในการตัดสินใจและบริหารจัดการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น ได้ก้าหนด แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้ 6 ด้าน คือ 

 ด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
 ด้านที่ 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
 ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

ซึ่งประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แก่ ด้านที่  1  
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต และด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 
โดยมีกลยุทธ์และแผนงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า รายละเอียดดังตารางที่ 2-4  
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ตารางท่ี 2-4   กลยุทธ์และแผนงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า กลยุทธ์และแผนงาน 
ด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

1) พัฒนา ขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน 

2) พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
 

 
 พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลในพื นที่หาน ้ายาก 
 พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน ้าดื่ม

สะอาดให้กับโรงเรียน 

ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 
1) การจัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน 
2) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า /ระบบส่งน ้าใหม่ 

 
 พัฒนาน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร 
 พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก เช่น พัฒนาแหล่ง 

น ้าบาดาลขนาดใหญ่ น้าน ้าทะเลมาผลิตเป็นน ้าจืด 
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ  ปรับปรุงกฎหมายและองค์กร 

 จัดท้าแผนบริหารจัดการน ้าบาดาล 
 ติดตามประเมินผล 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 ศึกษาวิจัย ส้ารวจ 
 ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม  

 
3.9 ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

แถลงต่อรัฐสภา 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 
2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
 3.9.1  นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี  1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 3) การท้านุบ้ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 12) การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 3.9.2  นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี  1) การแก้ไขปัญหาในการด้ารงชีวิตของ
ประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจ 
เพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั งฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายราชการประจ้า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนา
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ระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ 12) การสนับสนุน
ให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน และการด้าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล  
นโยบายหลัก ได้แก่ ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ

ไทย โดยพัฒนาภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที ่ยว และพัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐานและ ด้านที่ 10  
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ แหล่งน ้าชุมชน และทะเล  

นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ เรื ่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
ตั งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที  
 3.10  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแลสิ่งแวดล้อม  
  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแลสิ่งแวดล้อม
มอบนโยบายเพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแลสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 
อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแลสิ่งแวดล้อม  มีประเด็นด้านทรัพยากรน  าที่ เกี่ยวข้องกับ  
กรมทรัพยากรน  าบาดาล คือ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื นที่ โดยแยกเป็นดังนี  

3.10.1 ระยะเร่งด่วน ด้าเนินการในพื นที่วิกฤติ ให้ด้าเนินการ ดังนี   
  1)  จัดส่งน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคให้ถึงชุมชนที่ขาดแคลนน ้า (ด้วยรถส่งน ้า เครื่องสูบน ้า 

ท่อส่งน ้า)  
2) ส้ารวจขุดเจาะบ่อบาดาลในพื นที่ประสบภัยแล้ง 

3.10.2 ระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ให้ด้าเนินการ ดังนี   
 1) เพ่ิมความจุของแหล่งน ้าเพ่ือเก็บกักปริมาณน ้าฝน 
 2) จัดท้าโครงการพัฒนาแหล่งน ้าและระบบกระจายน ้า 
 3) จัดท้าระบบกระจายน ้าให้ครอบคลุมชุมชนที่ขาดแคลนน ้า 
 4) ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล และสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในพื นที่

ประสบภัยแล้งและพื นที่ ทุรกันดาร 
 5) การจัดท้าโครงการธนาคารน ้าเพ่ือน้าทรัพยากรน ้ากลับคืนสู่ใต้ดิน 
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4. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลได้จัดท้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี  

(วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมถึงรัฐบาลได้จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ในการพัฒนาประเทศ ดังนั น เพ่ือให้การบริหาร 
จัดการทรัพยากรน ้าบาดาล สอดคล้อง และตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยปรากฏดังภาพที่ 2-2  

4.1   ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถ่ายทอดลงสู่การด้าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้า  
ทั งระบบ (แผนระดับ 2 : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 ) โดยการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) มีความเชื่อมโยงและด้าเนินการ
สอดคล้องกับการพัฒนาย่อยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งระบบ ดังนี   1) พัฒนาการ
จัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ และ 2) เพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั งระบบ     
ในการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจะวัด
ความส้าเร็จจากการใช้ดรรชนีตามกรอบของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ทั งนี แผนปฏิบัติราชการของ 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) จะก้าหนดแผนงานที่จะด้าเนินการ   
ให้มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อดรรชนีการวัดในระดับชาติได้ มีประเด็นความเชื่อมโยง 
รายละเอียดดังตารางที่ 2-5 
 

ตารางที่ 2-5   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
                  ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

แผนแม่บทประเดน็ แผนย่อย/ความครอบคลุม แผนปฏิบัติราชการฯ ที่สอดรบั 
ประเด็นที่ 19 
การบริหารจัดการน า้ 
ทั งระบบ 

1) พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้า
ทั งระบบเพ่ือเ พ่ิมความมั่นคง 
ด้านน ้าของประเทศ 
 จัดการน ้าเพื่อชุมชนชนบท 
 จัดการน ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 จัดระบบการจัดการน ้า 

ในภาวะวิกฤติ 
 จัดการบริหารน ้าเชิงลุ่มน ้า

อย่างมีธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 ส้ารวจและผลิต 
น ้าต้นทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการน ้า
ด้านอุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 พัฒนาระบบประปาชนบท  
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคา 

ที่เหมาะสม 
 

เป้ าหมายการพัฒนาที่  2 เสริมสร้ าง
ศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
น ้าบาดาล 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

แผนแม่บทประเดน็ แผนย่อย/ความครอบคลุม แผนปฏิบัติราชการฯ ที่สอดรบั 

 ปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 การจัดท้าแผนบริหารจัดการน ้า 
 ติดตามและประเมินผล 
 
เป้ าหมายการพัฒนาที่  3 เสริ มสร้ าง
ขบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับน ้าบาดาล ทั งระดับนโยบาย
ระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้น ้าบาดาล ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน NGO และระดับลุ่มน ้า 
 ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิจัย และ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าบาดาล 
 ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการ

ทรัพยากรน ้าบาดาล 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน 

การตัดสินใจ 
 

2) เพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั งระบบ 
ในกา ร ใ ช้ น ้ า อ ย่ า งป ร ะหยั ด  
รู้ คุณค่า  และสร้ างมูลค่ า เ พ่ิม 
จากการใช้น ้ า ให้ทัด เทียมกับ
ระดับสากล 
 จัดการน ้าเพื่อการพัฒนา 
 เพ่ิมผลิตภาพของการใช้น ้า 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 ส้ารวจและผลิต 
น ้าต้นทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการน ้า
ด้านอุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 
การสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 
 พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ 
 พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

4.2  ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ทรัพยากรน ้า  

ได้พิจารณาก้าหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ เป้าหมาย และทิศทางของการพัฒนา ซึ่งแผนปฏิบัติราชการของ
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) จะต้องก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน 
เป้าหมาย และตัวชี วัด ให้เป็นไปในทิศทางท่ีแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีเชื่อมโยง รายละเอียดดังตารางที่ 2-6 

 

ตารางที่ 2-6   ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน กับแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากร 
                  น ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ประเด็นการปฏิรูป ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการฯ 
การบริหารเชิงพื นที่  
 สมดุลการใช้น ้าทั งผิวดินและใต้ดิน  

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 ส้ารวจและผลิตน ้าต้นทุนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการน ้าด้านอุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 พัฒนาระบบประปาชนบท  
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
การสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 
  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ 
  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าบาดาล 

 ปรับปรุงกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าบาดาล 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

- ผลักดันให้เกิดการน ้าระบบเติมน ้าใต้ดินมาใช้งาน 
- รณรงค์ให้เกิดการใช้ 3R ในการบริหารจัดการน ้าใต้ดิน 

และมีกระบวนการขยายผลสู่พื นที่อ่ืน 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

4.3  ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)  

ได้จัดท้าให้มีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน ้า 
และสุขอนามัยส้าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยมีความเชื่อมโยง รายละเอียดดังตารางที่ 2-7 

 

ตารางที่ 2-7   ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
                 ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

เป้าประสงค์ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการฯ 
6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน ้าดื่ม 
ที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื อหาได้ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 ส้ารวจและผลิตน ้าต้นทุน
เพ่ือตอบสนองความต้องการน ้าด้านอุปโภคบริโภค 
เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วนและ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้าและจัดหาน ้าที่
ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 ส้ารวจและผลิตน ้าต้นทุน
เพ่ือตอบสนองความต้องการน ้าด้านอุปโภคบริโภค 
เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 พัฒนาระบบประปาชนบท  
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
การสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 
  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ 
  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 

6.5 ด้าเนินการบริหารจัดการน ้าแบบองค์รวม 
ในทุกระดับ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างขบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน ้าบาดาล ทั งระดับ
นโยบายระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้น ้าบาดาล ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน NGO และระดับลุ่มน ้า 
 ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

 

4.4  ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)  

ได้จัดท้าให้มีสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แก่ ด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ด้านที่ 2  
การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต และด้านที่ 6 การบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยง รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2-8  
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

ตารางที่ 2-8   ความเชื่อมโยงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี กับแผนปฏิบัติราชการของ 
             กรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 

 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการฯ 
ด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 พัฒนา ขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา

หมู่บ้าน 
 พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 ส้ารวจและผลิตน ้าต้นทุน
เพ่ือตอบสนองความต้องการน ้าด้านอุปโภคบริโภค 
เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 พัฒนาระบบประปาชนบท  
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 พัฒนาน ้ าดื่ ม ให้ ได้ มาตรฐานและราคาที่

เหมาะสม 
 

ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 
 การจัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน 
 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า /ระบบส่งน ้าใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 ส้ารวจและผลิตน ้าต้นทุน
เพ่ือตอบสนองความต้องการน ้าด้านอุปโภคบริโภค 
เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
การสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 
  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ 
  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร 

 
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 
 ปรับปรุงกฎหมายและองค์กร 
 จัดท้าแผนบริหารจัดการน ้าบาดาล 
 ติดตามประเมินผล 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 ศึกษาวิจัย ส้ารวจ 
 ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 

เป้าหมายการพัฒนาที่  2 เสริมสร้างศักยภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างขบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับน ้ าบาดาล  
ทั งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้น ้าบาดาล 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGO และระดับลุ่มน ้า 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน ้าบาดาล 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล (ต่อ)  
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล (ต่อ) 



บทที่ 3 หน้า 1  
 

 

 
 แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

 
 
 
 
 

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล สามารถจัดวาง
ทิศทางองค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประเด็นเป้าหมายการพัฒนาน  าบาดาล ได้ดังนี  
 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) : 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
2. พันธกิจ (Mission) :  

 

  
 

ส ำรวจ พัฒนำ ประเมิน ศักยภำพ อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เพื่ อกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
น  ำบำดำลอย่ำงสมดุลและยั่ ง ยืน

ก ำกับ  ควบคุม กำรประกอบกิจกำรน  ำบำดำล รวมทั งปรับปรุงและบัง คับใ ช้
กฎหมำยอย่ำงเ ป็นธรรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้น  ำของทุกภำคส่วน

เสริมสร้ ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กร พัฒนำระบบ กลไก ฐำนข้อมูล
และใช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัลในกำรบริหำร จัดกำรทรัพยำกรน  ำบำดำล

บูรณำกำรและสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือ ข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น  ำบำดำล ทั ง ในประเทศและระหว่ำงประเทศ

บทท่ี 3  

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

“มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลเชิงพื้นท่ี 

เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ าและการใช้ประโยชน์ 

อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2580” 
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3. ค่านิยมหลัก : 
 

   
 
 
 
 
 
4. ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล : 

 
  เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายรวมของการบริหารจัดการน ้าบาดาล เพ่ือให้  
น ้าบาดาลสามารถเป็นฐานของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยมี “คน” เป็นเป้าหมายของการพัฒนา ดังนี  
 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีน ้าบาดาลที่มีคุณภาพและปริมาณ เพียงพอเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจน
สนับสนุน ภาคการผลิตทั งอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว และบริการ 

2. มีแหล่งน ้าส้ารองเพ่ิมขึ นในสภาวะวิกฤติ 
3. มีข้อมูลศักยภาพน ้าบาดาลใช้ส้าหรับการบริหารจัดการน ้าบาดาล 

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ 
 ส้ารวจ ออกแบบประเมินความเหมาะสมของบ่อน ้าบาดาลรองรับการพัฒนา 
 พัฒนาน ้าบาดาลให้เพียงพอ ทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ก้าหนดมาตรฐานการประปาบาดาล 
 น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการส้ารวจประเมินศักยภาพน ้าบาดาล 

 

 

 

 

      
 ส้ารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน ้าบาดาล 

เป้าหมาย 

การพัฒนาที่  
1 
 

“รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มคีุณธรรม” 
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 แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

 
 
 
 

 
เป้าประสงค์ 

เสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ แผนงานด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 
 
กลยุทธ์/มาตรการรองรับ 

 ศึกษา วิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 
 เฝ้าระวังทรัพยากรน ้าบาดาล 
 ฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 
 
 
 

 
 

 

 

เป้าประสงค์ 

1. ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาลให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนา และปรับปรุงกฏหมาย  
 

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ 

 ใช้นวัตกรรมในการก้ากับ ควบคุม 
 ส่งเสริมให้ปฎิบัติตามกฎหมายน ้าบาดาล 
 พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

 

 

   อนุรักษ์และฟื้นฟูน า้บาดาล 
เป้าหมาย 

การพัฒนาที่  
2 
 

 
เป้าหมาย 

การพัฒนาที่  
3 
 

ก้ากับ ควบคุมการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
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เป้าประสงค์ 

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ 

 พัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล 
 วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 จัดท้าแผนที่น ้าบาดาล 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ 
 พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรทุกภาคส่วน 
 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล  
เป้าหมาย 

การพัฒนาที่  
4 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 

ได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านน ้าบาดาล 4 ด้าน  
ด้านที่ 1   ส้ารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน ้าบาดาล 
ด้านที่ 2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูน ้าบาดาล 
ด้านที่ 3  ก้ากับควบคุม การประกอบกิจการน ้าบาดาล 
ด้านที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
 

1. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 1  
  

 ส้ารวจ ศักยภาพ และพัฒนาน ้าบาดาล มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการรองรับ 

ตัวชี วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี  
เป้าประสงค์ :   

1. ประชาชนมีน ้าบาดาลที่มีคุณภาพและปริมาณ เพียงพอเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจน
สนับสนุน ภาคการผลิตทั งอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว และบริการ 

2. มีแหล่งน ้าส้ารองเพ่ิมขึ นในสภาวะวิกฤติ 
3. มีข้อมูลศักยภาพน ้าบาดาลใช้ส้าหรับการบริหารจัดการน ้าบาดาล 

กลยุทธ์/มาตรการรองรับ :  

 ส้ารวจ ออกแบบประเมินความเหมาะสมของบ่อน ้าบาดาลรองรับการพัฒนา 

 พัฒนาน ้าบาดาลให้เพียงพอ ทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ก้าหนดมาตรฐานการประปาบาดาล 

 น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการส้ารวจประเมินศักยภาพน ้าบาดาล 

ตัวชี วัด :    

 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จ้านวน 227,980 ครัวเรือน 
 ปริมาณน ้าที่พัฒนา จ้านวน 158.1532 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 พื นทีก่ารเกษตรได้รับการพัฒนา จ้านวน 223,760 ไร่ 
 พื นที่พัฒนาน ้าบาดาล จ้านวน 256 พื นที ่
 พื นที่ส้ารวจ ออกแบบ จ้านวน 1,425 พื นที ่
 รูปแบบประปาบาดาล จ้านวน 7 รูปแบบ 
 ร้อยละของระบบประปาบาดาลที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ ร้อยละ 25 

บทท่ี 4  

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ป ี

(วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
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 แนวทางการพัฒนา :   

1.1 จัดหาน ้าสะอาด รายละเอียดตามตารางที่ 4-1 
1.2   ระบบกระจายน ้า รายละเอียดตามตารางที่ 4-2 
1.3 ส้ารวจศักยภาพน ้าบาดาล รายละเอียดตามตารางที่ 4-3 

 
ตารางท่ี 4-1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 :  1.1 จัดหาน ้าสะอาด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65  ปี 63  ปี 64  ปี 65

1 โครงการจัดหาแหล่งน ้าบาดาลท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช้ใน

การบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน ้าของ

ประชาชนในพื นท่ีแล้งซ ้าซากและมีปัญหาคุณภาพ

น ้าเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แห่ง -    2         3         -           21.9990        32.9985        สทบ.เขต 4

2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน ้าด่ืม

สะอาดให้กับโรงเรียนท่ัวประเทศ

แห่ง -          600      600 -                  676.2000        676.2000  สพบ.

3 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือโรงพยาบาลในพื นท่ีขาด

แคลนน ้าในถ่ินทุรกันดาร

แห่ง -    40        42       -           78.8780        82.8780        สทบ.เขต 

1/3/4 และ 

สทบ.เขต 11

4 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือเป็นแหล่งน ้าส้ารองกรณี

พิบัติภัยประจ้าอ้าเภอ

แห่ง -    35        48       -           38.5000        52.8000         สทบ.เขต   

3/4 และ 

สทบ.เขต 11

5 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลบนพื นท่ีสูงและทุรกันดาร แห่ง -    10        10       -           20.8780        20.8780        สทบ. เขต 1

6 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลในพื นท่ีหาน ้ายากเพ่ือ

เป็นแหล่งน ้าต้นทุน

แห่ง -    150      150     -           45.8100        45.8100        สสป.

7 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลระดับลึก เพ่ือแก้ปัญหา

น ้ากร่อยเค็ม

แห่ง 25     25        -      24.9125     27.6858        -              สพบ./สทบ.

เขต 6
8 โครงกาปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ือเป็นต้นแบบ

ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าให้ได้มาตรฐาน

น ้าประปาน ้าด่ืมได้

รูปแบบ 7      -       -      10.0600     -              -              กวน.

9 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพ

น ้าบาดาลให้เหมาะสมกับคุณภาพของน ้าบาดาลแต่ละ

พื นท่ี

บ่อ -    6,000    6,000   -           64.0420        64.0420        กวน.

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อน ้าบาดาลและระบบ

ประปาบาดาล

บ่อ -    50        50       -           2.9750          2.9750          สทบ.เขต 1

11 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลส่งเสริมการด้าเนินงาน

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

บ่อ 50     50        50       80.0000     80.0000        80.0000        สพบ.

82     6,962    6,953   114.9725   1,056.9678    1,058.5815    รวมท้ังส้ิน

ท่ี แผนงาน/โครงการ หน่วย
 เป้าหมาย  วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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ตารางท่ี 4-2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 :  1.2 ระบบกระจายน ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65  ปี 63  ปี 64  ปี 65

1 โครงการพัฒนาระบบกระจายน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร แห่ง    1,076    1,660    1,660 1,351.6794 1,998.6633 1,998.6633 สพบ. และ สทบ.

เขต 3
2 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนพื นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และพื นท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(EEC)

แห่ง -      2        2        -               4.0000         4.0000         สพบ.

3 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย (Riverbank Filtration)

ปี 64 *ศึกษา 1 ระบบ/ปี 65 *ศึกษา 1 ระบบ และ

ก่อสร้าง 1 ระบบ

พื นท่ี -              1         2 -                       41.3000       164.7800 สสป.

4 โครงการพัฒนากลุ่มบ่อน ้าบาดาลส้าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Groundwater 

Well-Field) ในพื นท่ีลุ่มน ้าระยอง

พื นท่ี -              1 -                       60.8500        15.2100 สสป.

5 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลระดับลึกโดยใช้เทคโนโลยี

และเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย

พื นท่ี -      -      1        -               -              150.0000      สพบ.

6 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าพุร้อนเพ่ือส่งเสริมการผลิต

พลังงานทดแทน

พื นท่ี -      2        2        -               6.0000         6.0000         สพบ.

7 โครงการส้ารวจ และพัฒนาแหล่งน ้าพุร้อน เพ่ือ

ส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ และ

อุตสาหกรรมท้องถ่ิน

ปี 64 *ศึกษา 1 แห่ง/ปี 65 *ศึกษา 1 แห่ง และ

ก่อสร้าง 1 แห่ง

พื นท่ี -              1         2 -                       60.0000        80.0000 สสป.

8 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการท่องเท่ียว 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการศึกษา ส้ารวจ

และประเมินศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเท่ียว )

พื นท่ี         1        12        17           4.5680         30.9600        34.2384 สสป.

9 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือรักษาระบบนิเวศ

และสัตว์ป่า

พื นท่ี -             40        70 -               46.1730        87.6960       สพบ.

10  โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมการเพาะช้ากล้าไม้ชุมชน

พื นท่ี -      10       10       -               5.9000         5.9000         สทบ.เขต 11

11 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือเป็นต้นแบบศูนย์การ

เรียนรู้ด้านน ้าบาดาลประจ้าต้าบล

พื นท่ี -      40       42       -               126.6160      132.9468      สทบ.เขต 3 และ

 สทบ.เขต 4

12 โครงการน้าร่องออกแบบและก่อสร้างพัฒนาระบบ

เข่ือนน ้าใต้ดินเพ่ือพัฒนาน ้าบาดาล

พื นท่ี -      1        1        -               630.0000 630.0000 สพบ.

1,077   1,770   1,809   1,356.2474    3,010.4623    3,309.4345   รวมท้ังส้ิน

ท่ี แผนงาน/โครงการ หน่วย
 เป้าหมาย  วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



บทที่ 4 หน้า 4  
 

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางท่ี 4-3  แนวทางการพัฒนาที่ 1 :  1.3  ส้ารวจศักยภาพน ้าบาดาล 

 

 
 
 

 

2. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 2  
 

อนุรักษ์และฟื้นฟูน ้าบาดาล มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการรองรับ ตัวชี วัด และ

แนวทางการพัฒนา ดังนี  
เป้าประสงค์ :   

เสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ แผนงานด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 
กลยุทธ์/มาตรการรองรับ :  

 ศึกษา วิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 

 เฝ้าระวังทรัพยากรน ้าบาดาล 

 ฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 

ตัวชี วัด :    

 ข้อเสนอ มาตรการ แผนงานด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล จ้านวน 21 เรื่อง 
 พื นที่ได้รับการฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบาดาล จ้านวน 42,514 แห่ง/บ่อ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 :  เฝ้าระวัง ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาล ทั งเชิงปริมาณ และ

คุณภาพน ้าบาดาล รายละเอียดตามตารางที่ 4-4 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65  ปี 63  ปี 64  ปี 65

1 โครงการส้ารวจศึกษาและประเมินศักยภาพน ้าบาดาล เพ่ือ

การบริหารจัดการท่ัวประเทศ

แอ่ง -                1          1 -           25.0000     25.0000     สสป.

2 โครงการประเมินศักยภาพน ้าบาดาลในพื นท่ีพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พื นท่ี          2 -       -       20.3335     -           -           สสป.

3 โครงการส้ารวจและประเมินศักยภาพน ้าบาดาลระดับลึก

พื นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา

พื นท่ี         -            1 -           15.0000     -           สทบ.เขต 9

4 โครงการส้ารวจอุทกธรณีวิทยา ด้วยวิธีการบินส้ารวจ เพ่ือ

รองรับแผนบริหารจัดการน ้า

พื นท่ี -       -                1 -           -           102.2500   สสป.

5 โครงการส้ารวจแหล่งน ้าบาดาลในพื นท่ีศักยภาพต้่า อ้าเภอ         54         60         65 114.1857   126.8730   137.4450   สสป.

6 โครงการเจาะส้ารวจน ้าบาดาลเพ่ือการออกแบบและพัฒนา

บ่อน ้าบาดาลส้าหรับโครงการท่ี ทบ. หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีจะ

ด้าเนินการทุกโครงการ

พื นท่ี -       600      600      -              120.0000    120.0000 สทบ. เขต 1-12

7 โครงการส้ารวจออกแบบก่อสร้างบ่อน ้าบาดาลแบบแนวนอน

 (Horizontal well) ในบริเวณพื นท่ีชายฝ่ังทะเล, พื นท่ีเกาะ 

และบริเวณพื นท่ีท่ีวางตัวอยู่บนชั นเกลือหิน (Salt dome)

พื นท่ี 20        10        10        0.4014       50.0000     50.0000     สทบ.เขต 8

76        672      677      134.9206   336.8730   434.6950   รวมท้ังส้ิน

ท่ี แผนงาน/โครงการ หน่วย
 เป้าหมาย  วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



บทที่ 4 หน้า 5  
 

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางที่ 4-4   แนวทางการพัฒนาที่ 2 :  เฝ้าระวัง ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาล ทั งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
                   น ้าบาดาล 
 

 
 
 
 
 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65  ปี 63  ปี 64  ปี 65

1 โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน ้าบาดาลและ

คุณภาพน ้าบาดาลท่ัวประเทศ

เร่ือง 1         1        1        35.4994     41.2000      40.8000      สอฟ.

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบาดาลในพื นท่ีทิ งขยะ เร่ือง -      1        1        -           76.9990      96.2487      สอฟ.

3 โครงการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามเฝ้า

ระวังสถานการณ์น ้าบาดาล

เร่ือง -      1        1        -           65.0000      35.0000      สอฟ.

4 โครงการส้ารวจและศึกษาค่าพื นฐานโลหะหนักในน ้า

บาดาล

จังหวัด -      2        2        -           46.6720      25.5728      สอฟ.

5 โครงการการศึกษาการปนเป้ือนสารอันตรายในแหล่ง

น ้าบาดาลและแนวทางการฟ้ืนฟูบริเวณบริษัท แวกซ์ 

กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ้ากัด และพื นท่ีใกล้เคียง

เร่ือง -      -     1        -                        -           8.3200 สอฟ./วนป.

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าบาดาลเพ่ือการ

อนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาล

เร่ือง -      1        1        -           15.2550      10.1950      สอฟ.

7 โครงการปรับปรุงมาตรการด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรน ้าบาดาล

เร่ือง -      1        1        -           8.0000        8.0000        สอฟ.

8 โครงการศึกษาแผ่นดินทรุดในพื นท่ีเขตวิกฤตการณ์น ้า

บาดาล

เร่ือง -      1        1        -           10.0000      7.5000        สอฟ.

9 โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน ้าบาดาลในพื นท่ี

ชายฝ่ังทะเล

เร่ือง -      1        1        -           30.0000      30.0000      สอฟ.

10 โครงการศึกษาการปนเป้ือนและเฝ้าระว้งการปนเป้ือน

ในแหล่งน ้าใต้ดินพื นท่ีทิ งขยะจังหวัดชลบุรี

เร่ือง 1         -           3.1836              -                -   สทบ.เขต 9

11 โครงการศึกษาจัดท้าแผนแม่บทพื นท่ีเติมน ้าท่ัวประเทศ เร่ือง -      1        -     -           15.0000      -            สอฟ.

12 โครงการเติมน ้าใต้ดินระดับตื นในพื นท่ีท่ัวประเทศ แห่ง 530     2,000  5,470  46.0070     242.5465    397.1000    สอฟ.

13 โครงการปรับปรุงระบบเติมน ้าและติดตามผลการเติม

น ้าใต้ดินท่ัวประเทศ

แห่ง -      400     400                 -         20.0000       20.0000 สอฟ.

14 โครงการส้ารวจบ่อน ้าบาดาลเดิมท่ีเส่ียงต่อการ

ปนเป้ือนของชั นน ้าบาดาลท่ัวประเทศ

บ่อ   32,500 -     -     20.0301     -            -            สพบ.

15 โครงการอุดกลบบ่อน ้าบาดาลท่ีเลิกใช้แล้ว แห่ง -      600     600     -                 14.9400       14.9400 สพบ.

16 โครงการพัฒนาน ้าบาดาลและก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์

คุณภาพและระดับน ้าบาดาลประจ้าต้าบล

แห่ง -      5        8        -                   7.4909       11.9855 สทบ.เขต 4

33,032 3,015  6,488  104.7201   593.1034    705.6620    รวมท้ังส้ิน

ท่ี แผนงาน/โครงการ หน่วย
 เป้าหมาย  วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



บทที่ 4 หน้า 6  
 

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

3. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 3  
 

ก้ากับ ควบคุมการประกอบกิจการน ้าบาดาล มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการ

รองรับ ตัวชี วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี  
เป้าประสงค์ :   

1. ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาลให้เกิดความยั่งยืน 

2. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย  
กลยุทธ์/มาตรการรองรับ :  

 ใช้นวัตกรรมในการก้ากับ ควบคุม 

 ส่งเสริมให้ปฏิบัติติตามกฎหมายน ้าบาดาล 

 พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ตัวชี วัด :    

 บ่อน ้าบาดาลที่ได้รับการตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญัติน ้าบาดาล  
จ้านวน 59,700 บ่อ 

 ระบบวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงต่อการประกอบกิจการน ้าบาดาล จ้านวน 2 ระบบ 
 ผู้ประกอบการที่ถูกติดตามหนี ค้างช้าระ จ้านวน 1,000 ราย 
 ระบบ e-service จ้านวน 5 ระบบ 
 แนวทางท่ีเหมาะสมส้าหรับการจัดเก็บค่าใช้น ้าบาดาล จ้านวน 1 แนวทาง 
 พื นที่ที่ได้รับประเมินการใช้น ้าบาดาล จ้านวน 2 พื นที่ 
 ประเมินผลสัมฤทธิ์น ้าบาดาล จ้านวน 1 เรื่อง 
 กฎหมายที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง จ้านวน 20 ฉบับ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 :  พัฒนานวัตกรรม กฎหมาย กฎ/ระเบียบ เครื่องมือ และกลไก 

การก้ากับ ควบคุมประกอบกิจการน ้าบาดาล รายละเอียดตามตารางที่ 4-5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 หน้า 7  
 

 

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางที่ 4-5  แนวทางการพัฒนาที่ 3 :  พัฒนานวัตกรรม กฎหมาย กฎ/ระเบียบ เครื่องมือ และกลไกในการก้ากบั 
                 ควบคุมประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 

 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65 ปี 63 ปี 64 ปี 65

1 โครงการวิเคราะห์การใช้น ้าบาดาลเชิงพื นท่ี เพ่ือน้าบ่อ

น ้าบาดาลเข้าสู่ระบบ ตาม พ.ร.บ. น ้าบาดาล พ.ศ. 

2520

บ่อ 280      400      400      5.0950      7.4800 7.4800 ศพท. 

2 โครงการก้ากับควบคุมการประกอบกิจการน ้าบาดาล บ่อ 4,620    7,000    7,000    24.3855 51.1500 37.6200 สคบ.

(สทบ.เขต 

1-12 /วนป.)
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก้ากับ ดูแลการ

ประกอบกิจการน ้าบาดาลตามพระราชบัญญัติน ้า

บาดาล พ.ศ. 2520

บ่อ -       10,000  10,000  -          110.0000  110.0000  สคบ. 

(สทบ.เขต 

1-12)

4 โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการประกอบกิจการน ้าบาดาล

บ่อ -       10,000  10,000  -          6.0000      6.0000      สคบ.

(ศพท./สทบ.

เขต 1-12/

กนก.)
5 โครงการจัดท้าระบบวิเคราะห์เชิงพื นท่ีเส่ียงท่ีม่ี

ผลกระทบต่อศักยภาพน ้าบาดาล ส่ิงแวดล้อม และ

สุขภาพ เพ่ือการอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล

ระบบ -       2         -       -          30.0000 -          สคบ.

(สอฟ/สสป/

กวน/สทบ)

6 โครงการติดตามหนี ค้างช้าระค่าน ้าบาดาล ราย -       500      500      -          7.7000 7.7000 สคบ.

(กนก./สทบ.

เขต 1-12)

7 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส้าหรับการ

บริการการประกอบกิจการน ้าบาดาลออนไลน์

ระบบ -       1         1         -          100.0000 50.0000 สคบ. (ศทส.)

8 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ อปท. 

ภาคเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพน ้าบาดาล และองค์กร

ผู้ใช้น ้าให้มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการด้านน ้า

บาดาล

ระบบ 1         1         1         5.2608 15.0000 15.0000 สคบ./วนป.

9 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิง

เศรษฐศาสตร์เพ่ือการปรับปรุงการจัดเก็บค่าน ้าบาดาล

แนวทาง -       1         -       -          5.0000 -          สคบ. (กนก.)

10 โครงการส้ารวจและประเมินการใช้น ้าบาดาล ในพื นท่ี

เขตวิกฤตฯ เพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล

อย่างย่ังยืน พื นท่ีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม

พื นท่ี -       2         -       -          5.0000      -          สคบ. 

(สอฟ/กวน /

ศพท.)

11 โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิน ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภค

บริโภค

เร่ือง 1         -       -       6.6800      -          -          กผ.

12 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายว่าด้วย

น ้าบาดาล

ฉบับ -       10        10        5.6667      5.6667      5.6666      กลุ่มนิติการ/

สคบ.

4,902    27,917  27,912  47.0880    342.9967  239.4666  รวมท้ังส้ิน

ท่ี แผนงาน/โครงการ หน่วย
 เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

4. เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 4  
 

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการรองรับ 

ตัวชี วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี  
เป้าประสงค์ :   

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการรองรับ : 

 พัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล 

 วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 จัดท้าแผนที่น ้าบาดาล 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ 
 พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรทุกภาคส่วน 

ตัวชี วัด :    

 ฐานข้อมูลสารสนเทศ จ้านวน 16 ระบบ 
 โครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล จ้านวน 30 ระบบ 
 ครุภัณฑ์คอม จ้านวน 17 รายการ 
 แผนงานปฏิบัติการดิจิทัล จ้านวน 1 แผนงาน 
 แผนงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จ้านวน 1 แผนงาน 
 ครุภัณฑก์ารพัฒนาน ้าบาดาล จ้านวน 34 ชุด 
 พื นที่ก้าหนดการเติมน ้าชั นน ้าบาดาล จ้านวน 2 พื นที ่
 แผนที่ศักยภาพน ้าบาดาลขั นรายละเอียด จ้านวน 153 ระวาง 
 พื นที่ที่ได้รับการส้ารวจและจัดท้าแผนที่ จ้านวน 18 พื นที่ 
 ต้าบลที่ได้รับการจัดท้าแผนที่ศักยภาพน ้าบาดาล จ้านวน 7,000 ต้าบล 
 บุคคลากรได้รับความรู้ด้านการประกอบกิจการน ้าบาดาล จ้านวน 15,160 ราย 
 บุคคลากรได้รับความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน ้าบาดาล จ้านวน 4,260 ราย 
 บุคลากรได้รับความรู้ด้านศักยภาพและคุณภาพน ้าบาดาล จ้านวน 4,200 ราย 
 เครือข่ายที่ได้รับเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน ้าบาดาล จ้านวน 10 เครือข่าย 
 หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้ จ้านวน 4 หลักสูตร 
 แนวทางการจัดการน ้าบาดาล จ้านวน 2 แนวทาง 
 กิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ด้านน ้าบาดาล จ้านวน 32 ครั ง 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 :   

 4.1 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม             
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และสนับสนุนการตัดสินใจ รายละเอียดตามตารางที่ 4-6 
 4.2  สร้างเครื่องมือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
รายละเอียดตามตารางที่ 4-7 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 4.3 เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านน ้าบาดาลตามมาตรฐาน และหลักวิชาการ  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 4-8 

 
ตารางที่ 4-6   แนวทางการพัฒนาที่ 4 :  4.1  พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี   

 และนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65  ปี 63  ปี 64  ปี 65

1 จัดท้าระบบส้ารองข้อมูลสารสนเทศกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ระบบ 1        -     -     44.3302 -         -         ศทส.

2 จัดท้าระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน ้าบาดาลแบบดิจิทัล ระบบ 1        -     -     17.6800 -         -         ศทส.

3 จัดท้าระบบฐานข้อมูลบ่อน ้าตื น ระบบ -     1        -     -       20.0000   -         ศทส.

4 บรูณาการฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล ระบบ -     1        -       -         10.0000   ศทส.

5 พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล

แบบดิจิทัล (e-Form)

ระบบ -     1        -     -       10.0000   -         ศทส.

6 ระบบช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ -     1        -     -       10.0000   -         ศทส.

7 จัดท้าเว็ปไซด์กรมทรัพยากรน ้าบาดาลแบบ Artificail 

intelligence (Web 4.0)

ระบบ -     -     1        -       -         10.0000   ศทส.

8 จัดท้าศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรน ้าบาดาลแบบดิจิทัล ระบบ -     1        -     -       20.0000   -         ศทส.

9 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล ระบบ -     1        -       37.0000   ศทส.

10 โครงการพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการเกษตรเชิงรุก ระบบ -     1        -     -       4.5000    -         ศทส. และ 

สทบ.เขต 1-12

11 โครงการจัดท้านวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

ระบบ -     1        -     -       5.0000    -         

12 โครงการจัดท้านวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือรับมือเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ

ระบบ -     1        -     -       8.0000    -         

13 โครงการจัดท้าระบบสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติ 

เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล

ระบบ -             1         1 -          20.0000    15.0000 วนป.

14 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร

จัดการน ้าบาดาลเพ่ือบรรเทาภัยแล้งส้าหรับภาคการเกษตร 

พื นท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนบน

ระบบ -     1        -     -       25.0000   15.0000   วนป.

15 จัดท้าระบบเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน ระบบ 1        -     -     6.8500  -         -         ศทส.

16 จัดท้าระบบไฟฟ้าส้ารองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน สทบ.เขต 1-12 ระบบ -     12      -     -       49.3500   -         ศทส.

17 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

การส่ือสาร

ระบบ -     -     1        -       -         18.5000   ศทส.

18 จัดท้าและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดกรมทรัพยากร

น ้าบาดาล (ส่วนกลางและสทบ.เขต 1-12)

ระบบ -     -     14      -       -         10.9500   ศทส.

19 โครงการบ้ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทค โครงการ -     1        1        -       4.8160    4.8160    ศทส./สทบ.

เขต 1-12
20 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ

รายการ 12      -     5        14.5680 -         6.6509    ศทส.

21 จัดท้าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ระยะ 3 

ปี (พ.ศ. 2564-2566)

แผนงาน -     1        -     -       3.0000    -         ศทส.

15      23      25      83.4282 179.6660 127.9169 -            รวมท้ังส้ิน

สทบ.เขต 9 

และ ศทส.

ท่ี แผนงาน/โครงการ
 เป้าหมาย  วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หน่วย
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางที่ 4-7   แนวทางการพัฒนาที่ 4 :  4.2  สร้างเครื่องมือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65  ปี 63  ปี 64  ปี 65

1 โครงการจัดท้าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านน ้าสะอาดเพ่ือ

รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระยะ 4 ปี

แผนงาน -     1        -          5.0000      ศทส. และ 

สทบ.เขต 

2 โครงการจัดซื อเคร่ืองส้ารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค Nuclear

 magnetic resonance (NMR)

ชุด       -           2         2 -          36.0000    36.0000    สสป.

3 โครงการจัดซื อเคร่ืองส้ารวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) แบบ 3

 มิติ  พร้อมติดตั งบนยานพาหนะ

ชุด         2         1         1 16.0000    8.0000      8.0000      สสป.

4 โครงการจัดซื อเคร่ืองหย่ังธรณีหลุมเจาะ พร้อมติดตั งบน

ยานพาหนะ

ชุด         2         3       -   8.5000      12.7500    -          สสป.

5 ชุดเจาะส้ารวจและพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลระดับลึก 400 

เมตร พร้อมอุปกรณ์

ชุด         2       -         -   110.0000  -          -          สพบ.

6 ชุดเจาะส้ารวจแหล่งน ้าบาดาลในพื นท่ีภูเขาและทุรกันดาร

พร้อมอุปกรณ์

ชุด         3       -         -   121.5000  -          -          สพบ.

7 ชุดอุปกรณ์สูบเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลพร้อมติดตั งบน

ยานพาหนะ

ชุด         8       -         -   12.6400    -          -          สพบ.

8 ชุดเคร่ืองจักรขุดเจาะบ่อน ้าขนาดใหญ่ระดับตื นพร้อมอุปกรณ์ ชุด         8       -         -   280.0000  -          -          สพบ.

9 โครงการประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซโทปเพ่ือการบริหารจัดการ

น ้าบาดาล

พื นท่ี -             1         1 -          6.1000      6.7000      สสป.

10 โครงการศึกษาส้ารวจและจัดท้าแผนท่ีน ้าบาดาลขั น

รายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000

ระวาง -         153 -     -          258.2300  -          สสป.

11 โครงการศึกษาส้ารวจและจัดท้าแผนท่ีน ้าบาดาลขั น

รายละเอียด มาตราส่วน 1: 4,000 ในพื นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และพื นท่ีพัฒนาเขตเมืองหลัก

พื นท่ี -             7       11 -          296.6800  499.0500  สสป.

12 โครงการจัดท้าแผนท่ีศักยภาพน ้าบาดาลรายต้าบล ต้าบล       -     7,000       -   -          5.0000      -          สสป.

25      7,168  15      548.6400  627.7600  549.7500  

ท่ี แผนงาน/โครงการ

 เป้าหมาย  วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หน่วย

รวมท้ังส้ิน
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แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ตารางที่ 4-8  แนวทางการพัฒนาที่ 4 :  4.3  เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านน ้าบาดาลตามมาตรฐาน  
 และหลักวิชาการ   

 

 
 

 ปี 63  ปี 64  ปี 65  ปี 63  ปี 64  ปี 65

1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาน ้าบาดาลตาม

มาตรฐานและหลักวิชาการ

ราย -      400      400      -        3.2000     3.2000     สคบ.

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้เทคโนโลยีการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลอัตโมมัติ

ราย 360     -       -       2.8370   -          -          สคบ.

3 โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการประกอบ

กิจการน ้าบาดาล ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง

ราย -      7,000    7,000    -        32.4000    42.3000    สคบ. (วนป.)

4 โครงเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน ้า

บาดาลส้าหรับ อปท. และประชาชน

ราย 1,760   400      400      27.0000  1.8000     1.8000     สพบ.

5 โครงการอบรมช่างเจาะน ้าบาดาล วิศกรและนักธรณี   

 ตาม พ.ร.บ. น ้าบาดาล 2520

ราย -      350      350      -        3.0000     3.0000     สคบ. (วนป.)

6 โครงการถ่ายทอดมาตรฐานการเจาะและก่อสร้างบ่อน ้า

บาดาล

ราย -      500      500      -        5.0000     5.0000     สคบ. 

(สพบ./สทบ.

เขต 1-12/

วนป.)

7 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพน ้าบาดาล 

ส้าหรับประชาชน และ อปท

ราย -      1,350    1,350    -        25.0000    25.0000    กวน. (วนป.)

8 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแผนท่ีน ้าบาดาล ราย -            750       750 -        3.5000     3.5000     สสป.

9 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน ้าบาดาลและ

เครือข่าย เพ่ือการบริหารจัดการน ้าบาดาลอย่างย่ังยืน

ตามหลักธรรมาภิบาล

เครือข่าย -      5         5         -        18.0000    18.0000    สคบ.

(สทบ.เขต 

1-12/วนป./

กนก.)

10 พัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร -      -       4         -        -          2.0000     ศทส.

11 โครงการศึกษาความเช่ือมโยงด้านน ้าบาดาล พลังงาน 

อาหาร ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการน ้าบาดาล

แนวทาง -      1         1         -        6.0000     6.0000     วนป. (สคบ.)

12 โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล

ครั ง -      6         6         -        4.5000     4.5000     กสส.

13 โครงการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการ

บริหารจัดการน ้าบาดาลกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการ

บริหารจัดการน ้าบาดาล

รายการ 2           7            8            0.6973   4.4000     3.3000     กผ.

14 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลน ้าบาดาลใน

ภูมิภาคอาเซียน

รายการ - 1            1            

-        

4.5000     1.5000     กผ.

15 โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพการการประชุมระดับ

นานาชาติ THA 2021 International Conference

รายการ - 1            - - 0.8161     -          กผ.

2,122   10,771  10,775  30.5343 112.1161  119.1000  

ท่ี แผนงาน/โครงการ
 เป้าหมาย  วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

รวมทั งสิ น

หน่วย
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 แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 
  
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 

ฉบับนี  ด้าเนินการโดยผ่านกระบวนการทบทวนข้อมูล ทั งปฐมภูมิ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดท้าประกอบด้วยคณะกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากร 
น ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งเป็นผู้บริหารจากทุกส้านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วนป.
และ สทบ.เขต 1-12 ในสังกัดกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนหน่วยงานกระทรวงอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ด้านแผนงาน และเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจากกรมในสังกัด  
โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจาก ภาคส่วนต่าง ๆ ในช่องทางต่าง ๆ 
เป็นต้นว่า การประชุมกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ น้ามาสู่การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น แม้ว่ากระบวนการจัดท้า
แผนปฏิบัติราชการฯ ตามที่กล่าวโดยสรุปข้างต้นจะมีความส้าคัญ แต่การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการฯ 
ไปสู่การปฏิบัติมีความส้าคัญกว่า เพราะเป็นกระบวนการที่จะผลักดันการท้างานให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ี
ตั งเป้าหมายไว้ การด้าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการท้างาน ดังนั น การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ จะต้องสร้าง
ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน้าแนวทางแผนงาน โครงการ
นั นไปด้าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั น แผนปฏิบัติราชการฯ  
จะส้าเร็จในระดับใดขึ นอยู่กับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ โดยความส้าเร็จของแผนประกอบด้วย ดังนี    

 
1. แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 

2565) 
 
เป็นแผนที่เกิดจากความร่วมมือจากทั งหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน ้าบาดาล และหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง ทั งนี  ในประเด็นของการแปลงแผนฯ 
ไปสู่การปฏิบัตินั น การจะให้หน่วยงานต่าง ๆ น้ากรอบแนวทางของแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดท้าแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมรองรับได้ แผนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพ่ือแจ้งให้ทุกหน่วย 
ที่เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมได้น้าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน  

 
 
  

บทท่ี 5  

การแปลงแผนไปสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมนิผล 
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2. การน้าแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี  
พ.ศ. 2563 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 

 
การน้าไปใช้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ ต้องสร้างความเข้าใจด้วยการสื่อสารและ

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการฯ สู่ ส้านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วนป.และสทบ.เขต 1-12 ในสังกัดกรมทรัพยากร 
น ้าบาดาล และระดับพื นที่คือจังหวัด โดยการจัดประชุมชี แจงสร้างความเข้าใจ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ระดับต่าง ๆ มีการจัดท้าแผนงานรองรับ เช่น แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะภายในองค์กร แต่ต้องให้ภายนอกองค์กรซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้แก่ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการ  
ต่าง ๆ ที่กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจัดตั งขึ น เพ่ือร่วมผลักดันแนวทาง หรือมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ
โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน 
 
3. ผู้บริหารของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ในฐานะเป็นผู้จัดท้าแผนปฏิบัติราชการฯ  

 
ต้องให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดยใช้

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ในการติดตามความส้าเร็จของแผน รวมทั ง  บริหารจัดการให้บรรลุผล 
ตามวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จึงก้าหนดแนวการบริหารจัดการ 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
สู่การปฏิบัติ ดังนี  

3.1   แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 
2565) เป็นแผนที่มีการบูรณาการกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนั น เพ่ือให้แผนมีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม กรมทรัพยากรน ้าบาดาล จึงน้าแผนดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  
ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน ้าบาดาล และ เจ้าหน้าที่แผนงานและยุทธศาสตร์  
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในโครงการภายใต้แผนดังกล่าวน้าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 

3.2   เมื่อแผนปฏิบัติราชการฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ต้องด้าเนินการสร้าง 
การยอมรับให้ใช้แผนปฏิบัติราชการฯ เป็นกรอบทิศทางหลักในการด้าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล รวมทั งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและที่เป็นภาคีด้วยการจัดท้าสื่อเอกสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือชี แจงแผนปฏิบัติราชการฯ โดยสังเขปควบคู่กับ 
การถ่ายทอดสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการฯ เข้าใจ 
ในสถานการณ์ และภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเห็นความส้าคัญของแผนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดแนวร่วม  
ในการปฏิบัติ และสามารถน้าไปปรับใช้อย่างจริงจังตามความเหมาะสม 

3.3   ในส่วนกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ด้าเนินการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
ใน 2 ระดับ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้มอบหมาย ดังนี  

 3.3.1  ระดับกรม ให้ทุกส้านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ และ วนป. น้าแผนปฏิบัติราชการฯ  
ไปเป็นกรอบในการจัดท้าแผนกลยุทธ์ของแต่ละส้านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วนป. ให้เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการฯ 
และค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปี 
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3.3.2  ระดับพื นที่ ให้ สทบ.เขต 1-12 ซึ่งเป็นหน่วยงานกรมทรัพยากรน ้าบาดลในพื นที่
จังหวัดจัดท้าแผนเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาลเชิงบูรณาการและตัวชี วัดค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปี 
ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนระดับพื นที่ที่มีโครงการทุกหน่วยงานในสังกัด 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลบรรจุอยู่ พร้อมทั งภาคีที่เก่ียวข้องในพื นที่ร่วมในโครงการ ซึ่งแผนจังหวัดนี จะเป็นกลไก
ระดับจังหวัดที่จะเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ 

3.4   ในส่วนภาคีนอกภาครัฐ จะเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั งประสานและผลักดัน 
การมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯโดยสร้างความร่วมมือในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติกับองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มผู้ใช้น ้าบาดาล กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชนในพื นท่ี เป็นต้น 

3.5   มีการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามแผน โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินผล 
ในรูปแบบต่าง ๆ ตั งแต่การจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการทั งระยะครึ่งแผน 
และเมื่อครบก้าหนดแผน หรือ 5 ปี รวมทั งการใช้ระบบการตรวจราชการเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ทั งนี  เป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาลที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ได้มีการก้าหนด
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบประเมินการท้างานและความส้าเร็จของแผนฯ  
และน้าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท้างานเพ่ือด้าเนินการให้แผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งรายละเอียด
การติดตามประเมินผลจะได้กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป 

3.6   มีประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด้าเนินการและทบทวนแผนปฏิบัติราชการฯ  
โดยก้าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
4. การติดตามและประเมินผลความส้าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 

  
การติดตามประเมินผลเป็นกลไกหนึ่งภายใต้วงจรหรือกระบวนการจัดท้าแผน/นโยบาย เพราะ

การประเมินผลท้าให้ทราบว่าเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาลหรือแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี  ประสบ
ความส้าเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่ นอกจากนี การประเมินผลท้าให้ทราบว่าการด้าเนินงานตามเป้าหมาย 
การพัฒนาน ้าบาดาลเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้หรือไม่ จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนหรือต้องมีการพัฒนา 
และก้าหนดแผนหรือเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาลใหม่หรือไม่ ตามหลักการ PDCA คือ มีการก้าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาน ้าบาดาล (Plan) คือ แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) แล้วน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดแปลงแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนงาน/
โครงการ จากนั นควรต้องมีการตรวจติดตามว่าผลการด้าเนินงานเป็นไปตามตัวชี วัดหรือไม่ (Check) และหาก
พบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล (Action) ปรากฏดังภาพ 
ที่ 5-1  
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              ภาพที่ 5-1  แสดงวงจรการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ สู่การปฏิบัติ 

 
 

กระบวนการติดตามประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญส้าหรับการแปลงนโยบายสู่  
การปฏิบัติ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี  ก้าหนดกลไกการติดตามประเมินผล ดังนี  

4.1   การเตรียมหน่วยงานให้เกิดความพร้อม 
4.1.1  ผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการด้าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

และสม่้าเสมอ 
4.1.2  สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส้าคัญของแผนและประเด็น

เป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน  
อย่างกว้างขวาง โดยจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และประเด็นเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกภาคส่วน ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ  
ของตนที่จะสนับสนุนด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

4.1.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน ้าบาดาลจัดท้าแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการฯ และด้าเนินการตามแผน มีการก้ากับติดตาม รวมทั งสามารถประเมินผล
งานของหน่วยงานตามแผนฯ ที่ก้าหนดไว้ พร้อมทั งให้มีการเชื่อมโยงผลงานตามเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล 
สู่การประเมินผล 

4.1.4  ผลักดันให้มีการสร้าง หรือออกแบบระบบการติดตามประเมินผลตามตัวชี วัด
ระดับเป้าประสงค์และตัวชี วัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ 

4.2   การพัฒนากลไกสนับสนุนให้เกิดความส้าเร็จในการปฏิบัติ 
4.2.1  สนับสนุนการจัดท้าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน ทั งภายในและภาครัฐ ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  
และประเด็นเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล 

P
l

Action Check 

Plan Do 
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4.2.2  สนับสนุนให้มีการจัดท้าแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อม โยง
สอดคล้องกันและมีการถ่ายทอดแผนเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาลไปสู่ส้านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วนป.  
และ สทบ.เขต 1-12 และระดับบุคคล รวมทั งมีระบบจูงใจให้ทุกคนประเมินการท้างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  
โดยการแปลงเป้าประสงค์ ตัวชี วัด จากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองค์กร 

4.2.3  ก้าหนดขั นตอนของกระบวนการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน  
มีการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับการด้าเนินงาน 

4.2.4  ก้าหนดวิธีประสานความร่วมมือในการท้างานระหว่างหน่วยงานภายใน และแบ่ง
ขอบเขตภาระงาน โดยระบุผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันความซ ้าซ้อน การก้าวก่าย 
และการเกี่ยงงานระหว่างกัน และหาจุดเชื่อมโยงระหว่างงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการประสานงาน  
ที่ดี และเกิดประสิทธิภาพในการท้างานของทุกหน่วยงาน โดยการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งผู้รับผิดชอบในรูป
คณะกรรมการ หรือคณะท้างานที่มีองค์ประกอบจากผู้บริหารภายในกรมทรัพยากรน ้าบาดาล รวมทั ง  
หน่วยงานอ่ืนในสังกัดร่วมอยู่ด้วย หรือกรณีที่จะต้องได้รับความร่วมมือในการท้างานจากหน่วย งานระหว่าง
ประเทศ จะด้าเนินการประสานความร่วมมือโดยการจัดท้าบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน (MOU) หนังสือ
ราชการ การประชุมร่วมกัน เพ่ือให้มีการด้าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

4.2.5  แปลงแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการ โดยน้ากลยุทธ์และแนวทาง 
การด้าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยในกระบวนการวางแผนได้มีการหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ก้าหนดค่าเป้าหมายและแผนงาน/โครงการรองรับในเบื องต้นไว้แล้ว  

4.2.6  มอบหมายหน่วยงานติดตามประเมินผลของก รมทรัพยากรน ้ าบาดาล  
(ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงาน) ท้าหน้าที่การติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด้าเนิน  
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อประเด็นเป้าหมายการพัฒนาน ้าบาดาล เป้าประสงค์ และ
บรรลุตัวชี วัด รวมทั งสามารถติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการได้อย่ างเป็นรูปธรรมด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

4.3   การพัฒนากลไก ก้ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
4.3.1  สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาลมีการก้าหนดตัวชี วัดที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 
4.3.2  น้าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท้าแผนงาน/โครงการ 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.3.3  สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ด้าเนินการช้ากว่าที่ก้าหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและการด้าเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่้าเสมอ 

4.3.4  พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและ 
การก้าหนดตัวชี วัด แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล  
และสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

4.3.5  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานตามประเด็นเป้าหมาย
การพัฒนาน ้าบาดาลอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนา
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ฐานข้อมูลเ พ่ือประกอบการจัดท้าแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลให้มีความแม่นย้า 
และเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั งเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

4.3.6  ก้าหนดให้มีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ 
ราชการ 5 ปี ไดก้้าหนดขั นตอนการติดตามประเมินผลออกเป็น 4 ระยะ คือ 

 1)  การติดตามเป็นรายเดือน และรายไตรมาส เป็นการติดตามความก้าวหน้า
ของผลการด้าเนินงาน โครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ของแต่ละ ส้านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วนป.  
และ สทบ.เขต 1-12 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ภารกิจด้านต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2)  การติดตามผลความก้าวหน้าประจ้าปี (Annual Review) เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของตัวชี วัดต่างๆ ในแต่ละนโยบาย เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายที่ก้าหนด
ไว้กับผลที่เกิดขึ นจริง ซึ่งจะน้าไปสู่การแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างด้าเนินการ ตลอดจน 
การทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ น 

 3)  การประเมินในระยะครึ่งแผน (Mid-term Evolution) เป็นการประเมินผล
ในระหว่างที่มีการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี  โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคต่างๆ รวมทั งวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นทั งในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือน้าไปสู่ 
การทบทวนประเด็นนโยบายตัวชี วัด และเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก รวมทั งการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  
ในกรณีที่มีความจ้าเป็นให้เหมาะสมต่อไป 

 4)   การประเมินผลเมื่ อสิ นสุดแผน (Summative Evaluation)  เป็นการ
ประเมินผลเมื่อครบก้าหนดระยะเวลาการใช้แผน เพ่ือสรุปการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ น 
รวมทั งผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ นตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

4.3.7  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากร/ผู้สนใจทราบอย่างต่อเนื่อง 
4.4   การพัฒนากลไกในการประเมิน 

การติดตามประเมินผล เพ่ือให้มีการปรับปรุงผลการด้าเนินงานอย่างสม่้าเสมอ และเพ่ือให้
ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงาน มีกรอบการด้าเนินงาน ดังนี  

4.4.1  ก้าหนดแผนการติดตาม ก้ากับ และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมี 
การสร้างตัวชี วัดผลส้าเร็จที่มีความชัดเจน 

4.4.2  การติดตามผลการด้าเนินงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี วัดผลส้าเร็จที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี  
และจัดท้ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั ง  
ส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 หน้า 7  
 

 แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

4.4.3  การประเมินผล 
  ตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 22 ก้าหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด้าเนินการอยู่ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรด้าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั ง
งบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป อนึ่ง ในการประเมินความคุ้มค่า จะค้านึงถึงประเภท สภาพ และ 
ความเป็นไปได้ของภารกิจ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนพึงได้ ซึ่งรวมถึงประโยชน์และผลเสียต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ค้านวณเป็นตัวเลขได้ด้วย ซึ่งมีกระบวนการประเมินผล ดังนี  

1)  ก้าหนดวิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการประเมินผล ตัวชี วัด
และเกณฑ์การประเมินผล วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล  
พร้อมทั งระยะเวลาการประเมินผล ซึ่งต้องชี แจงท้าความเข้าใจกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลส้าคัญที่ต้องการใช้ในการประเมิน รวมทั งข้อมูลปัญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

2)  จัดเก็บข้อมูลและน้ามาประมวลผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบว่า ผลผลิต/
กิจกรรม/โครงการประจ้าปีประสบความส้าเร็จ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ปัจจัยใด
ที่ท้าให้ประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลว และผลผลิต/กิจกรรม/โครงการประจ้าปีตอบสนองหรือสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการฯ หรือไม่เพียงใด การวิเคราะห์อาจเปรียบเทียบกับตัวชี วัดและเป้าประสงค์ที่ก้าหนดไว้ได้ 

3)  สรุปผลการประเมิน พร้อมทั งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด้าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น รวมทั งแนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
น้าเสนอผลการประเมินให้ที่ประชุมกรมทรัพยากรน ้าบาดาลรับทราบ 
 4.5  การตรวจสอบเชิงนโยบาย (Policy Surveillance)  
   เป็นการทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์อย่างมีระบบ 
เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม ทั งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ทั งด้านนโยบายและการน้า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะน้าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.6   หน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินผล 
ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

รวมทั งผู้ประเมินจากภายนอกจะเป็นกลไกส้าคัญในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯต่อไป 
 


