หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1) ในการพิ จ ารณาผู้ ไ ด้ รั บ การสนับ สนุน เงิ นช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการฯ จะพิ จ ารณาคุ ณ ภาพและ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการร้อยละ 100 โดยพิจารณาการจ้างคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ลาดับ
ข้อพิจารณา
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในด้านความชานาญด้านพื้นที่
2. ประสบการณ์และผลงานของผู้เสนอราคา ในการทางานด้านการจัดทา
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ เครือข่ายหรือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
3. ประสบการณ์ แ ละผลงานของผู้ เ สนอราคา ในการท างานด้ า นอุ ท ก
ธรณีวิทยาหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
4. คุณลักษณะทางเทคนิค และแผนการดาเนินงานโครงการ
5. คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรของผู้เสนอราคา
6. ราคาที่เสนอราคา (Price)
รวม
2)

ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ตามเอกสารแนบ 2

คะแนน
10
20
20
30
10
10
100

โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง
ส้ำนักควบคุมกิจกำรน้ำบำดำล เป็นหน่วยงำนรำชกำรที่มภี ำรกิจควบคุม ก้ำกับ ดูแล เกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำบำดำลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยน้ำ
บำดำล รวมทังควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรน้ำบำดำลให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้ทรัพยำกรน้ำบำดำลแห่งชำติและแผนกำรจัดสรรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืน /
ในปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลของประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรโดยทุกภำคมีส่วนร่วม ส่งผลให้กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลของประเทศไม่เป็นไปอย่ำงบูรณำกำรและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนเท่ำที่ควร
ดังนั น เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรจั ดกำรทรั พยำกรน้ ำบำดำลเป็ นรำยแอ่ งผ่ ำนแนวคิด ธรรมำภิ บำลน้ ำบำดำล (Groundwater
Governance) จะท้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับน้ำบำดำลและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำล เพื่อให้เกิดกำร
น้ำทรัพยำกรน้ำบำดำลขึนมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินกำร
แอ่งน้ำบำดำลเชียงใหม่-ล้ำพูน
ประสบปัญหำควำมสมดุล
ของระดับน้ำบำดำลและ
หำน้ำยำก

แอ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร
ประสบปัญหำน้ำเค็มและชันน้ำ
ข้ำมพรมแดน

แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง
บำงพืนที่เป็นเขตวิกฤตน้ำบำดำล
มีกำรใช้น้ำบำดำลเกินสมดุล

เป้ำหมำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่งน้ำบำดำล

วัตถุประสงค์
1. ศึ กษำหำรู ปแบบกำรบริ หำรจั ดกำรทรั พยำกรน้ ำบำดำลที่ เหมำะสมตำมแนวคิ ด
ธรรมำภิบำลในพืนที่ 5 แอ่งน้ำบำดำล
2. สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย
และระบบกำรสื่อสำรกำรบริหำรจัดน้ำบำดำลอย่ำงเป็นระบบใน 5 แอ่งน้ำบำดำล
3. เสริมสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ำบำดำล รวมทังส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรที่ดีของ ทบ. และ กพน. ให้เป็นที่รู้จัก
4. จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล (ระยะยำว 20 ปี) และ
แผนปฏิบัติกำร (ระยะสัน 5 ปี) ใน 5 แอ่งน้ำบำดำล

กิจกรรม

1. ประชุมเริ่มโครงกำรฯ (Kick-Off Meeting) โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม
จ้ำนวน 50 รำย (ทบ.)
2. กำรทบทวนวรรณกรรม ลงพืนที่ ส้ำรวจ รวบรวมข้อมูลเบืองต้น และ
วำงแผนปฏิบัติงำน (ที่ปรึกษำ)
3. ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ส้ำหรับผู้เชี่ยวชำญ ครังที่ 1 จ้ำนวน 50 รำย (ทบ.)
แอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่
4. จั ด ท้ ำ กลยุ ท ธ์ แ ละคู่ มื อ สื่ อ สำรองค์ ก รบริ ห ำรเครื อ ข่ ำ ยและสื่ อ
ประสบปัญหำของกำรรุกล้ำของน้ำทะเล
และกำรปนเปื้อนของสิ่งปฏิกลู
ประชำสัมพันธ์ รวมทังลงพืนที่ส้ำรวจแบบสอบถำม (ที่ปรึกษำ)
ลงสู่ชันน้ำบำดำล
5. ด้ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (IN depth Interview) (ที่ปรึกษำ)
6. จัดประชุมกลุ่มย่อยกำรสร้ำงเครือข่ำย (ที่ปรึกษำ)
ประโยชน์ที่ได้รับ
7. จัดท้ำระบบฐำนข้อมูลสมำชิกเครือข่ำย (ที่ปรึกษำ)
ได้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแอ่งน้ำบำดำลตำมแนวทำงกำรบริหำรภำยใต้หลัก 8. ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ส้ำหรับผู้เชี่ยวชำญ ครังที่ 2 จ้ำนวน 50
ธรรมำภิบำลน้ำบำดำล /แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและ รำย (ทบ.)
9. ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแอ่งน้ำบำดำลฯ แผนยุทธศำสตร์กำร
แผนปฏิบัติกำรรำยแอ่งในพืนที่ 5 แอ่งน้ำบำดำล
บริหำรจัดกำรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติกำร (ที่ปรึกษำ)
กลุ่มเป้ำหมำย
10. ประชุ ม ใหญ่ เ ครื อ ข่ ำ ยกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล
- บุคลำกร/ผู้มีส่วนได้เสีย ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน
(ที่ปรึกษำ)
11. กำรฝึกอบรมหลักสูตรธรรมำภิบำลน้ำบำดำล จ้ำนวน 1 ครัง จ้ำนวน
ตัวชี้วัด
80 คน (ทบ.)
1. มีรูปแบบ/แผนยุทธศำสตร์ /และแผนปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรแอ่งน้ำบำดำล 12. ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ส้ำหรับผู้เชี่ยวชำญ ครังที่ 3 จ้ำนวน 50
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
รำย (ทบ.)
13. รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแอ่งน้ำบำดำลฯ แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
วิธีดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
จัดกำรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติกำร (ที่ปรึกษำ)
ส้ำนักควบคุมกิจกำรน้ำบำดำล
 ด้ำเนินกำรเอง
14. จัดกำรประชุมและนิทรรศกำร (ทบ.)
ส้ำนักบริหำรกลำง
 จ้ำงที่ปรึกษำ
15. ติ ดตำมและประเมิน ผลโครงกำร โดย เป็น ผู้ส้ำ รวจควำมพึงพอใจ
ส้ำนักทรัพยำกรน้ำบำดำล เขต 1-4, 8-10,12
(ทบ.)
แอ่งน้ำบำดำลระยองประสบกับปัญหำ
กำรปนเปื้อนในชันน้ำบำดำล/หำน้ำยำก

1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR: Terms of Reference)
โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง
พืนที่แอ่งนำบำดำลระยอง
-----------------------1. ควำมเป็นมำ
น้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของประชำชนและมีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศ จำกข้อมู ล สถำนกำรณ์ น้ ำในภำพรวมของประเทศไทยในปัจจุบั น (กรมทรัพ ยำกร
น้ำบำดำล, 2555) พบว่ำประเทศไทยมีปริมำณฝนโดยเฉลี่ย 1,573 มิลลิเมตรต่อปี ปริมำณน้ำฝนโดยเฉลี่ยที่
ได้รับแต่ละปีอยู่ที่ 804,372 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยทรัพยำกรน้ำสำมำรถกักเก็บอยู่ในแหล่งต่ำงๆ ทั่วประเทศมี
ปริ ม ำณ 75,360 ล้ ำนลู ก บำศกเมตร ในส่ ว นของทรัพ ยำกรน้ ำ บำดำลมี ป ริ ม ำณน้ ำ บำดำลกั ก เก็ บ ในแอง
น้ำบำดำล ทัง 27 แอง จ้ำนวน 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศกเมตร และมีปริมำณน้ำบำดำลไหลเติมปละประมำณ
102,000 ลำนลูกบำศกเมตร ทังนี จำกกำรประเมินปริมำณกำรใชน้ำบำดำลทังประเทศ พบวำ สัดส่วนกำรใช้
น้ ำของประเทศไทยจ้ ำแนกตำมภำคส่ วนส้ ำคั ญ สำมำรถแบ่งได้ดังนี น้ำเพื่อ กำรอุปโภคบริโภคของชุมชน
(Domestic Use) ประมำณปละ 1,100 ลำนลู ก บำศก์ เมตร น้ ำ เพื่ อ ภำคอุ ต สำหกรรม (Industrial Use)
ประมำณปละ 1,970 ลำนลูกบำศกเมตร น้ำเพื่อภำคเกษตรกรรม (Agricultural Use) ประมำณปีละ 5,700
ล้ำนลูกบำศกเมตร และกำรใชน้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆทั่วประเทศ ประมำณปละ 8,700 ลำนลูกบำศกเมตร
อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึนของจ้ำนวนประชำกร กำรขยำยตัวของเมือง และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม ท้ำให้ป ริมำณควำมต้องกำรใช้น้ำในประเทศเพิ่มสูงขึนและก่อให้เกิดปัญหำขำดแคลนน้ำและ
ควำมเสื่อมโทรมของคุณภำพน้ำ ซึ่งปัจ จัยต่ำงๆ เหล่ำนี ส่งผลให้มีกำรใช้น้ำบำดำลในปริมำณที่เพิ่มมำกขึนจน
ท้ำให้ในหลำยพืนที่มีกำรพัฒนำน้ำน้ำบำดำลขึนมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งเกินควำมสมดุลของธรรมชำติที่
จะสำมำรถทดแทนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทังทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรทรุดตัวของแผ่นดิ น
กำรแทรกซึมของน้ำทะเลสู่ชันน้ำบำดำลในบริเวณใกล้ชำยฝั่งทะเล และกำรปนเปื้อนของมลพิษในชันน้ำบำดำล
เป็น ต้น นอกจำกนี กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และสภำพแวดล้อม ท้ำให้หลำย
พืนที่ของประเทศไทยต้องประสบกับควำมแห้งแล้งและภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุน แรงมำกขึนเมื่อปริมำณน้ำฝน
ลดน้อยลงเป็นเหตุให้แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอและมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ำอันเนื่องจำกกำรปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูล และมูล สำร ประกอบกับ พืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ ของประเทศอยู่นอกเขตชลประทำน (ประมำณ
152,000 ตำรำงกิโลเมตร) ท้ำให้น้ำบำดำลเป็นแหล่งน้ำส้ำ รองทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Reserve) ที่ส้ำคัญ
ในกำรพัฒ นำขึนมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ประชำชน ภำคเกษตรกรรม และภำคอุตสำหกรรมซึ่งมี
แนวโน้มควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลในอัตรำที่เพิ่มสูงในอนำคต
นอกจำกนี ตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) พบว่ำ มีจุดเน้นในกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
และกำรบูรณำกำรที่ยึดพืนที่เป็นหลักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงเครื่องมือ
และกลไกในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อ มให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ กำรพั ฒ นำฐำนข้อมู ล เพื่ อ
ประกอบกำรก้ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เข้มงวด เป็นธรรม และโปร่งใส กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
กำรจั ดสรรทรัพ ยำกรอย่ ำงทั่ว ถึง เท่ ำ เที ยมและเป็ นธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนั กและจิต ส้ ำนึ ก
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รับผิดชอบของทุกภำคส่วน และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงำนในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น และตำมร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรน้ำในพืนที่ 25 ลุ่มน้ำของประเทศอย่ำง มั่นคง ปลอดภัยและเท่ำเทียม โดยมีแนวทำงสนับสนุน
ให้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบบูรณำกำร และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ทังระบบ เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
นอกจำกนี ในส่วนของรัฐบำลได้ก้ำหนดนโยบำยด้ำนน้ำของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ (ปี พ.ศ. 2558-2569)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำอุปโภคบริโภค (2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงของน้ำภำคกำรผลิต (เกษตรและอุตสำหกรรม) (3) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำท่วมและอุทกภัย (4)
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ (5) ยุทธศำสตร์ กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำร
พังทลำยของดิน และ (6) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร รวมทังแนวทำงกำรด้ำเนินงำนในระยะเร่งด่วน/สัน
(ปี 2558-2559) ระยะกลำง (ปี 2560-2564) และระยะยำว (ปี 2565 ขึนไป) ซึ่งน้ำบำดำลมีบทบำทที่ส้ำคัญใน
กำรตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในทุกยุทธศำสตร์กำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ รวมถึงเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป้ำหมำยที่ 2 สร้ำงควำมมั่งคั่งด้ำนน้ำและบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำทังน้ำผิวดิน และน้ ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพฯ ทังนี จำกแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ พบว่ำมีสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
กำรบริ ห ำรจั ดกำรน้ ำบำดำล (Paradigm Shift in Groundwater Management) ที่ มุ่ งเน้ น กำรบู รณำกำร
บริ ห ำรจั ด กำรแบบ มี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Management) และกระบวนกำรตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น
(Collaborative Decision Making) รวมถึงกำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบยืดหยุ่น สำมำรถ
ปรับตัวได้ตำมบริบทของแต่ละพืนที่ (Flexible and Adaptive Management Approach) โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งตำมลักษณะชันน้ำบำดำล (Aquifer-based Approach)
ดั ง นั น กำรน้ ำ หลั ก ธรรมำภิ บ ำล อั น ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม/กฎระเบี ย บ หลั ก คุ ณ ธรรม/
ขนบธรรมเนียม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ มำใช้เป็น
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่ง ที่ด้ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง จึงมีควำมจ้ำเป็น เพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นธรรม โดยจะช่วย
ปรับปรุงและพัฒ นำกลไกกำรจัดกำรน้ำบำดำลแบบองค์รวม ทังในด้ำนระดับชำติ ระดับองค์กร และระดับ
บุคคล ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงำนท้องถิ่นในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล สำมำรถวิเครำะห์และออกแบบสถำบัน กฎเกณฑ์ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลในท้องถิ่นตำมรำยแอ่งน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำกำรรวมกลุ่มและระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อประโยชน์ในกำรออกแบบนโยบำยด้ำนน้ำบำดำลที่เป็นธรรมและเหมำะสมในแต่
ละบริบทพืนที่และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแต่ละภำคส่วน โดยส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำในแต่ละพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำร
วำงแผนและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลด้วยภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นผสำนกับแนวคิดธรรมำภิ
บำล (Governance) เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ำบำดำลสมัยใหม่ และกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรระหว่ำง
น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (Integrated Water Resources Management: IWRM)
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2. หลักกำรและเหตุผล
“น้ำบำดำล” เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกกักเก็บไว้อยู่ใต้พืนดิน เปรียบเสมือนแหล่งน้ำทำงเลือก
โดยเฉพำะในพืนที่ที่ไม่สำมำรถหำแหล่งน้ำผิวดิน ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบชลประทำน หรือประสบปัญหำขำดแคลน
น้ำในบำงช่วงเวลำ เช่น ฤดูแล้ง หรือในยำมที่ประเทศเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชำติ อันส่ งผลให้น้ำผิวดินเกิดกำร
ปนเปื้อนและขำดแคลนน้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ด้วยศักยภำพของแหล่งน้ำบำดำลในประเทศไทยที่มี
ปริมำณน้ำกักเก็บในแอ่งน้ำบำดำลทัง 27 แอ่ง รวมจ้ำนวนกว่ำ 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร ถือได้เป็นแหล่งน้ำที่มี
ปริมำณเพียงพอและคุณภำพดี สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมครบทุกด้ำน
ในปัจจุบัน ควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดกำรพัฒ นำน้ำบำดำลมำใช้ในอัตรำที่สูงขึน อย่ำงไรก็ดี ในหลำย
พืนที่ยังประสบกับปัญหำและอุปสรรคในกำรพั ฒนำแหล่งน้ำบำดำล ทังในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ท้ำให้
พืนที่แอ่งน้ำบำดำลประสบทังปัญหำควำมสมดุลของระดับน้ำบำดำลและปัญหำกำรหำน้ำยำก ซึ่งหำกยังไม่มี
กำรบริห ำรจัดกำรที่เหมำะสม จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี กำรบริห ำร
จัดกำรทรัพ ยำกรน้ ำบำดำลของประเทศไทยยังประสบกับควำมท้ำทำยที่ส้ ำคัญ เช่น ในด้ำนนโยบำยและ
แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วม (Participatory Management)
และสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชน (Community Partnership) ระหว่ำงประชำชนภำครัฐและภำคเอกชน
(3P: People, Public and Private) อย่ำงเป็นระบบและรูปธรรมยังไม่มีควำมชัดเจนและเข้มแข็งเพียงพอ
ทังในส่วนของกำรสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้ถึงควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้ำบำดำลและแนวทำงกำร
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำลให้ แ ก่ ป ระชำชน กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำล รวมทั ง
แนวทำงกำรจัดตังคณะกรรมกำรบริหำรแอ่งน้ำบำดำลในแต่ละพืนที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของ
ภำครัฐ ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและอ้ำนำจแก่ประชำชนในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลตำม
แนวทำงที่ท้องถิ่นเห็นพ้อง ประสำนกำรท้ำงำนในเชิงพืนที่ และกระตุ้นชุมชนมีส่ว นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ำบำดำล ซึ่งปัญหำควำมไม่เข้มแข็งของกระบวนกำรมีส่วนร่วมในเชิงพืนที่ดังกล่ำวส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำร
ทรั พ ยำกรน้ ำบำดำลของประเทศไม่ เป็ น ไปอย่ ำงบู รณำกำรและไม่ก่ อให้ เกิด ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ป ระชำชน
เนื่องจำก ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขำดควำมเข้ำใจในเรื่องทรัพยำกรน้ำบำดำลและไม่สำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจออกนโยบำยและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำลได้
จำกประเด็นปัญหำและควำมท้ำทำยดังกล่ำวข้ำงต้น กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ซึ่งมีบทบำทในกำร
ให้ควำมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ส้ำรวจ วิจัย และกำรวำงแผนแมบทเพื่อกำรพัฒ นำ และอนุรักษแหลง น้ำ
บำดำลและสิ่งแวดลอม ได้เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำย
แอ่ง โดยผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ เสริ มสร้ำงองค์ควำมรู้ และพั ฒ นำเครือข่ำยกำรมีส่ วนร่วม จึงร่ว มมือกับ
กรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี ภ ำรกิ จ ตำมกฎหมำยในกำรเสนอแนะนโยบำย กฎหมำย
กฎระเบี ยบ ก้ ำหนดมำตรฐำนและจั ด ท้ ำแผนบริห ำรจั ด กำรทรัพ ยำกรน้ ำบำดำลแบบบู รณำกำรเป็ น เขต
น้ำบำดำล/แอ่งน้ำบำดำลทั่วประเทศ ตลอดจนกำรส้ำรวจ ประเมินศักยภำพ พัฒนำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ควบคุมดูแล
ส่งเสริม พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำองค์กร บุคลำกร และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล ด้ำเนินกำรจัดท้ำ “โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้าบาดาลและ
เครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่งผ่ำนแนวคิดธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) และกำร
บริหำรจัดกำรแบบเครือข่ำย (Network Management) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนได้รับควำมรู้
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เกี่ยวกับน้ำบำดำลและเข้ำมำช่วยกันบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลตำมหลักแนวคิดด้ำนธรรมำภิบำล (Governance)
ของส้ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nation Development Program : UNDP) ซึ่งมี
จุดเน้นให้กำรด้ำเนินภำรกิจและกิจกรรมต่ำงๆในทุกระดับ มีกลไก กระบวนกำร และสถำบัน ที่ประชำชนและ
กลุ่มต่ำงๆ สำมำรถแสดงออกถึงควำมต้องกำรผลประโยชน์ กำรใช้สิ ทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำย ตลอดจน
สำมำรถประสำนควำมแตกต่ำงโดยผ่ำนกลไก กระบวนกำรและสถำบันเหล่ำนัน
กำรด้ ำ เนิ น กำรโดยใช้ ก ลไกเครื อ ข่ ำยผ่ ำนกระบวนกำรและส่ งเสริม สถำบั น กำรมี ส่ ว นร่ ว มนี
เป็ น กำรศึกษำและแสวงหำแนวทำงธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) ที่เหมำะสมกับ
ประเทศไทยและน้ ำมำประยุ กต์ใช้สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชนและน้ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภ ำพในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลอย่ ำ งบู ร ณำกำรและยั่ ง ยื น เนื่ อ งจำก กำรที่ เครื อข่ ำยกำรบริ ห ำรจั ด
กำรทรัพยำกรน้ำบำดำลมีควำมเข้มแข็งจะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรเท่ำทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกำยภำพใน
แต่ละพืนที่ และยังถือเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำลน้ำบำดำลผ่ำนงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ รวมทังยัง
เป็นกำรใช้กลไกสื่อสำรองค์กรในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรที่ดี (Organizational
Image and Branding) ให้ กั บ กองทุ น พั ฒ นำน้ ำบำดำลและกรมทรั พ ยำกรน้ ำบำดำล นอกจำกนี ภำยใต้
กิจกรรมดังกล่ำวยังรวมไปถึงกำรน้ำโครงกำรหรือกิจกรรมที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลได้ให้กำรสนับสนุน เช่น
โครงกำรศึกษำใช้น้ำบำดำลอย่ำงมีประสิทธิภำพในภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรพัฒ นำ และอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ ำบำดำลในพืนที่เขตวิกฤตกำรณ์ น้ ำบำดำล โครงกำรจัดท้ ำแผนบูรณำกำรน้ำบำดำลร่วมกับ น้ำผิ ว ดินทั่ ว
ประเทศและน้ำร่องกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลร่วมกับน้ำผิวดิน พืนที่ภำคกลำง โครงกำรน้ำร่องกำรศึกษำ
กำรพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร โครงกำรศึกษำ ส้ำรวจและจัด ท้ำแผนที่น้ำบำดำลขันรำยละเอียด มำตรำ
ส่วน 1 : 50,000 พืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และโครงกำรติดตำมกำรปนเปื้อนของน้ำบำดำลและ
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังระดับน้ำและคุณภำพบ่อน้ำบำดำล เป็นต้น มำเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกร
น้ำบำดำล เพื่อให้ ป ระชำชน หน่ วยงำนท้องถิ่น ภำคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ล ะแอ่งน้ำบำดำล
สำมำรถน้ำไปต่อยอดปฏิบัติจริงซึ่งจะน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป ซึ่งทังหมดนีจะท้ำให้
สำมำรถตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล อันได้แก่ “บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืน เพื่อควำมผำสุกของประชำชน” ได้อย่ำงสมบูรณ์
ด้วยเหตุนี กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ร่วมกับกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้พิจำรณำจัดท้ำ “โครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง” ขึน
โดยลักษณะควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำรเป็นไป
ตำมแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำร

1. กำรทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลเพื่อ
ประเมินทรัพยำกร (สภำพทำงอุทกธรณีวิทยำ
ศักยภำพ ควำมต้องกำรใช้น้ำ ข้อมูลพืนฐำน
ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ฯลฯ)

ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำย

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ/
นโยบำยรัฐบำล

พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

แผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
บำดำลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

โครงกำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและ
เครือข่ำยเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรนำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง

2. ส้ำรวจและวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis) รวมทังวิเครำะห์
ช่องว่ำง (Gap Analysis) ในกำรบริหำรจัดกำร
แอ่งน้ำบำดำล เพื่อหำรูปแบบ องค์กร และ
มำตรกำรเพื่อส่งเสริมเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม
3. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและองค์ควำมรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทังพัฒนำ
กลุ่มเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ในแอ่งน้ำบำดำลและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย

4.จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล

รูปแบบธรรมำภิบำล
นำบำดำล
(Groundwater Governance)
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ทังนี แอ่งน้าบาดาลระยอง ครอบคลุมพืนที่บำงส่วนของจังหวัดระยองและจันทบุรี มีพืนที่ทังสิน
2,215 ตำรำงกิโลเมตร จ้ำนวนประชำกรประมำณ 272,000 คน ในแอ่งน้ำบำดำลนี มีปริมำณน้ำกักเก็บ 4,997
ล้ำน ลูกบำศก์เมตร และปริมำณน้ำเพิ่มเติม 523 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี รวมทัง มีจ้ำนวนบ่อบำดำล ประมำณ
946 บ่ อ และบ่อน้ำตืนประมำณ 21,967 บ่อ โดยลักษณะพืนที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึง และ
บำงส่วนเป็นที่ตังของนิคมอุตสำหกรรมและชุมชนขนำดใหญ่ ท้ำให้บำงพืนที่ประสบกับปัญหำและอุ ปสรรคใน
กำรพัฒนำแหล่งน้ำบำดำล ทังในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ นอกจำกนี ยังเป็นบริเวณที่มีควำมเสี่ยงตอกำร
ปนเปอนของมลสำรอันตรำยในกลุมสำรอินทรียระเหยงำย (Volatile Organic Compounds: VOCs) และกลุ
มโลหะหนั ก (Heavy metal) ซึ่งจัดเปนสำรเคมีที่มีอันตรำยตอคุณ ภำพน้ำบำดำลเนื่องจำกเมื่อมีกำรปนเป
อนลงสูชันน้ำบำดำลแลวจะคงอยูเปนเวลำนำน และกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพำะผลกระทบต
อสุขภำพมนุษยเมื่อมีกำรสูบน้ำบำดำลขึนมำใชประโยชน์ ดังนัน กำรให้ควำมรู้และกำรมีสวนรวมของประชำชน
ในทองถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกรของตนเอง จะช่วยสนับสนุนกำรอนุรักษและฟื้นฟูใหมีทรัพยำกรน้ำบำดำลใช
ไดอย่ำงยั่งยืนตอไป รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 : ข้อมูลแอ่งนำบำดำลระยอง
ลำดับ
ที่
1

แอ่งนำบำดำล

จังหวัด

แอ่งน้ำบำดำลระยอง พืนที่บำงส่วนของจังหวัด
ระยองและจันทบุรี

พืนที่
(ตร.กม.)

ลักษณะสำคัญ

ปริมำณกักเก็บ
(ล้ำน ลบ.ม.)

2,215

- พื น ที่ ส่ ว น ให ญ่ เป็ น
บริ เวณที่ น้ ำ ทะเลท่ ว มถึ ง
และพืนที่บำงส่วนเป็นที่ตัง
ของนิคมอุตสำหกรรมและ
ชุมชนขนำดใหญ่
- จ้ ำ น ว น บ่ อ บ ำ ด ำ ล
ประมำณ 946 บ่ อ และบ่ อ
น้ำตืนประมำณ 21,967 บ่อ

4,997

ปริมำณนำ
เพิ่มเติมรำยปี
(ล้ำน ลบ.ม.)
523

ปัญหำ/ ควำมท้ำทำย
- บ ำงพื น ที่ ป ระ ส บ กั บ
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
พัฒนำแหล่งน้ำบำดำล ทัง
ในเชิ ง ป ริ ม ำณ และเชิ ง
คุณภำพ รวมทังเกิดปัญหำ
กำรป น เปื้ อนใน ชั นน้ ำ
บำดำล
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ทังนี ในส่วนของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นัน จะด้ำเนินกำรโดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพืนฐำน
ของสมำชิกเครือข่ำยกำรบริห ำรจั ดกำรทรัพ ยำกรน้ำบำดำล อย่ำงเป็นระบบและครอบคลุ มพืนที่ ทังจำก
โครงกำรที่ ก รมทรั พ ยำกรน้ ำบำดำลได้ ด้ ำเนิ น กำรไว้ แ ล้ ว และโครงกำรที่ ก องทุ น พั ฒ นำน้ ำบำดำลให้ ก ำร
สนั บ สนุ น จ้ ำแนกออกเป็ น กลุ่ ม ผู้ ใช้ น้ ำบำดำลเพื่ อ กำรเกษตร กลุ่ ม ผู้ ใช้ น้ ำบำดำลเพื่ อ กำรอุ ต สำหกรรม
กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยวและพำณิชย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลในส่วนของโครงกำรน้ำโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้
น้ำบำดำลภำยใต้โครงกำรกำรจัดหำน้ำบำดำลในพืนที่หำน้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น รวมทัง แสวงหำเครือข่ำยจำกกำรลงพืนที่พบประชำชน และประสำนงำนกับ
เครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) เพื่อให้สมำชิกเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ท้ำหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยำกรน้ำบำดำลใน
ท้องถิ่นของตนเองอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงศักยภำพควำมเข้มแข็งกระบวนกำรเรียนรู้และพึ่ง ตนเองของ
ชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในท้องถิ่น และเชื่อมร้อยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ระหว่ำงระดับนโยบำยและระดับชุมชน ทังนีเพื่อให้กำรบริหำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เป็นไปอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ฯ จะด้ำเนินกำรออกแบบและพัฒนำระบบสื่อสำร
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยมีกำรจัดท้ำเว็บไซต์แบบโต้ตอบ (Interactive Website)
เพื่อด้ำเนินกำรตอบค้ำถำมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับผู้สนใจและเครือข่ำย ซึ่งสำมำรถน้ำข้อมูลเชื่อมโยง
กับ Mobile Application ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้ รวมทังด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสื่อสำรสังคมออนไลน์
(Facebook) ตลอดจนแสวงหำรูปแบบองค์กรและกฎระเบียบที่เหมำะสมในกำรด้ำเนินงำนและจัดกิจกรรม
เพื่อบริหำรจัดกำรเครือข่ำยผ่ำนกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติกำร
3. วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษำหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่เหมำะสมตำมแนวคิดธรรมำภิบำล
ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลระยอง
3.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล และจัดท้ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยในพืนที่
แอ่งน้ำบำดำลระยอง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 เสริมสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
รวมทังส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรที่ดีของกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้เป็นที่รู้จัก
3.4 จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในพืนทีแ่ อ่งน้ำบำดำลระยอง
4. เป้ำหมำยโครงกำร
4.1 มี รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำลน้ ำ บำดำล
ในพื นที่ แ อ่ ง น้ ำ บำดำลระยอง เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชำชน และสำมำรถบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกร
น้ำบำดำลในระดับภูมิภำคให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทังสำมำรถต่อยอดไปยังพืนที่แอ่งน้ำบำดำลอื่นๆ
ทัง 27 แอ่งน้ำบำดำลได้
4.2 ได้เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล และมีฐำนข้อมูลเครือข่ำยในพืนที่แอ่ง
น้ำบำดำลระยอง ที่เป็นรูปแบบเดียวกันและสำมำรถเชื่องโยงกับระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย
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4.3 ประชำชนได้รับควำมรู้พืนฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำบำดำลและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
เกิดควำมตระหนัก และร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และอนุ รักษ์ทรัพยำกรน้ ำบำดำล รวมทัง ส่งเสริมภำพลักษณ์ ที่ดีของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุน
พัฒนำน้ำบำดำล
4.4 มีแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในพืนทีแ่ อ่งน้ำบำดำลระยอง
5. ขอบเขตและวิธีกำรดำเนินงำน
ด้ำเนินงำนเพื่อจัดท้ำโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง โดยมีรำยละเอียดขอบเขตและวิธีกำรด้ำเนินกำร ดังนี
5.1 กำรทบทวนวรรณกรรม ลงพืนทีส่ ้ำรวจ รวบรวมข้อมูลเบืองต้น และวำงแผนปฏิบัติงำน
5.1.1 กำรทบทวนวรรณกรรมทั งในและต่ ำงประเทศที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรสร้ำงเครือข่ ำยและ
ธรรมำภิบำลน้ำบำดำล ศึกษารูปแบบการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้า เพื่อออกแบบวิธีการให้ได้มาซึ่ง
เครือข่ายน้าบาดาลที่ยั่งยืน ลงพืนที่ส้ำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ทังในส่วนของ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในด้ำนอุทกธรณีวิทยำ ศักยภำพ น้ำบำดำล
สภำพพื นที่ ประชำกรศำสตร์ ควำมต้ อ งกำรใช้ น้ ำ ควำมต้ อ งกำรในด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกร
น้ำบำดำล รวมทัง ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรเมืองในแต่ละบริบทพืนที่ โดยพืนที่และประชำกรที่
ท้ำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของจ้ำนวนบ่อน้ำบำดำลในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ตลอดจน ศึกษำและรวบรวม
ข้อมูลเครือข่ำยกำรด้ำเนินโครงกำรที่เคยมีกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและที่กองทุน
พัฒนำน้ ำบำดำลให้ กำรสนั บสนุน เพื่อเป็ นข้อมูลพืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย รวมทั ง ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ/
ข้อจ้ำกัดของสภำพพืนที่แอ่งน้ำบำดำลที่จะส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลในแอ่งน้ำบำดำล
5.1.2 ด้ำเนิ นกำรศึกษำ จ้ำแนก และวิเครำะห์ รูปแบบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Analysis) ตำมแต่ ละภำคส่ วน (Sector) ประเภทกำรใช้ น้ ำ (Water-Use Classes) และแนวโน้ มกำรก่ อมลพิ ษ
(Polluting Processes) เพื่ อก้ ำหนดแผนงำน/โครงกำร สนั บสนุ นกำรมี ส่ วนร่ วม รวมทั ง เลื อกกระบวนกำรที่
เหมำะสมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทในแต่ละพืนที่ชุมชน พร้อมทังจัดท้ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ใช้ในโครงกำร
5.1.3 วำงแผนและจั ดท้ ำแผนปฏิ บั ติ ในกำรลงพื นที่ แต่ ละชุ ม ชนในแอ่ งน้ ำบำดำล รวมทั ง
ด้ ำเนิ นกำรขั นตอนในกำรเลื อกและเก็ บรำยละเอี ยดกลุ่ มตั วอย่ ำงของแต่ ละกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย บุ คลำกร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน
5.1.4 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรส้ำรวจวิจัย โดยเครื่องมือดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรเห็นชอบหรือ
มีกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรท้ำงำนติดตำมและประเมินผล หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
มอบหมำย
5.1.5 ศึกษำ วิจัย และส้ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำล รวมถึงปัญหำ
อุปสรรค และควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อน้ำมำเป็นฐำนข้อมูล โดยใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงคุณภำพ เช่น กำร
สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหำรระดับสูงของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กำรสัมภำษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) และใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงปริมำณผ่ำนกำรเก็บข้อมูล
ทำงสถิติ จำกฐำนข้อมูลเดิ มและแบบสอบถำม (Questionnaire) กำรวิเครำะห์ SWOT/ Gap Analysis รวมทั ง
จัดท้ำรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรศึกษำ วิจัย และส้ำรวจ
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5.2 จั ด ท้ ำคู่ มื อ กลยุ ท ธ์ สื่ อสำรองค์ ก รเพื่ อ บริห ำรเครือข่ ำยและส่ งเสริม ภำพลั ก ษณ์ โครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็น
รำยแอ่ง
5.2.1 ท้ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลพืนฐำนกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒนำ
น้ำบำดำล เพื่อน้ ำเสนอแนวคิด และออกแบบ (Concept) กลยุทธ์และคู่มือสื่อสำรองค์กร ได้แก่ ระบบตรำ
สัญลักษณ์โครงกำรและกำรน้ำไปใช้ ออกแบบสิ่งของและอุปกรณ์พืนฐำนที่โครงกำรจ้ำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ ทรำบ
ว่ำเป็นกำรด้ำเนินงำนโครงกำรฯ ภำยใต้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล โดยน้ำไปใช้ใน
กำรประกอบกำรจั ดตังเครือข่ำย เช่น รู ป แบบนิทรรศกำรสั ญ จร แนวทำงและระบบกำรสื่ อสำรเพื่อสร้ำง
เครือข่ำย ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย เป็นต้น
5.2.2 ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูลผลกำรศึกษำให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรในพืนที่แอ่ง
น้ ำบำดำลเจ้ ำ พระยำตอนล่ ำ ง เพื่ อ ออกแบบและจั ด ท้ ำ คู่ มื อ กลยุ ท ธ์ สื่ อ สำรองค์ ก รเพื่ อ บริ ห ำรเครือ ข่ ำ ย
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
5.3 ก้ำหนดรูปแบบกิจกรรมและพืนที่คัดเลือกตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เป็นรำยแอ่ง ให้มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบไปด้วย
5.3.1 ด้ ำ เนิ น กำรสั ม ภำษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู้ บ ริ ห ำรกรมทรั พ ยำกร
น้ ำบำดำลและหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง จ้ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 10 รำย เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล และรับ ทรำบควำม
คำดหวัง/ควำมต้องกำรที่มีต่อรูปแบบกำรสร้ำงและพัฒ นำเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ตลอดจนแนวทำงเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป
5.3.2 กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เพื่อรวบรวมข้อมูลพืนฐำนทรัพยำกรน้ ำบำดำล สภำพพืนที่ และทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ รวมไปถึง ควำม
คำดหวั ง /ควำมต้ อ งกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลในพื นที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ที่ ตั งอยู่ ในบริ เวณ
แอ่ ง น้ ำ บำดำลระยอง เพื่ อ รั บ ทรำบสภำพปั ญ หำและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ นจำกกำรใช้ ทรั พ ยำกร
น้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆ ของประชำชนในพืนที่ และรับฟังควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละพืนที่ รวมทัง รับรู้ควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรร่วมกัน (Share Expectation/ Function) ในกำร
พัฒ นำองค์ควำมรู้และเครือข่ำยน้ำบำดำลของหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภ ำค ตลอดจน ด้ำเนินกำร
วิเครำะห์ ช่อ งว่ำงกำรบริ ห ำรจั ด กำร (Gap Analysis) เพื่ อ น้ ำข้อ มูล ที่ ได้ รับ ไปศึก ษำและวิเครำะห์ ในกำร
ปรั บ ปรุงแนวทำงกำรสร้ ำงและพั ฒ นำเครื อข่ ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพ ยำกรน้ ำบำดำลให้ เป็ น ระบบและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วน
นอกจำกนี ในกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ยังรวมไปถึงกำรด้ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังเชิญชวนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำล คนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน
องค์กรพัฒนำเอกชน และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ ทรัพยำกรน้ำบำดำล เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำบำดำลใน 5 พืนที่แอ่งน้ำบำดำล เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวแทนในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ ให้แก่ประชำชนทั่วไปได้อย่ำงถูกต้อง จ้ำนวน 2 ครัง
ครังละ 60 คน
5.3.3 กำรจั ด กำรประชุ ม ใหญ่ เครือ ข่ ำยกำรบริห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล พร้ อ ม
ด้ำเนินกำรกิจกรรมเครือข่ำยบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ประกอบไปด้วย สัมมนำทำงวิชำกำร กำรทัศน
ศึกษำโครงกำรของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล
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ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังกิจกรรมนิทรรศกำร
และคลิ นิ ก น้ ำ บำดำลสั ญ จร เพื่ อ รั บ ฟั ง และแก้ ไ ขปั ญ หำให้ กั บ ประชำชน หน่ วยงำนท้ อ งถิ่ น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละพืนที่ จ้ำนวน 1 ครัง ครังละ 100 คน
5.4 จั ด ท้ ำ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรัพ ยำกรน้ ำ บำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร โดยเน้นกำรมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปี รวมทังวิเครำะห์และปรับกระบวนงำน
และองค์กร โดยมีกำรก้ำหนดรูป แบบโครงสร้ำงกำรบริห ำรจัด กำรเครือข่ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำ บำดำลที่ มี บุ ค ลำกรก้ ำ กั บ ดู แ ลอย่ ำ งชั ด เจน ตลอดจนมี รู ป แบบกำรจั ด กำรองค์ ค วำมรู้ (Knowledge
Management) ที่เหมำะสม เช่น กำรก้ำหนดหัวข้อกำรฝึกอบรมและกิจกรรมให้แก่บุคลำกรกรมทรัพยำกร
น้ำบำดำลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลไม่น้อยกว่ำ 3
หลักสูตรในแต่ละปี
5.5 จัดท้ำฐำนข้อมูลสมำชิกเครือข่ำ ย โดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพืนฐำนของสมำชิกเครือข่ำย
อย่ ำงเป็ น ระบบและครอบคลุ มพื นที่ แอ่งน้ ำบำดำลระยอง ทั งจำกโครงกำรที่ ก รมทรัพ ยำกรน้ ำบำดำลได้
ด้ำเนินกำรไว้แล้วและโครงกำรที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้กำรสนับสนุน จ้ำแนกออกเป็น กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำล
เพื่อกำรเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรอุตสำหกรรม กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยวและพำณิชย์ กลุ่ม
ผู้ใช้น้ำบำดำลในส่วนของโครงกำรน้ำโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลภำยใต้โครงกำรกำรจัดหำน้ำบำดำลในพืนที่
หำน้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และสำมำรถเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลเข้ำกับระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยและระบบสื่อสำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
นอกจำกนี ให้ด้ำเนินกำรจัดท้ำอุปกรณ์และสื่อประชำสัมพันธ์เมื่อมีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่
ละพืนที่ ประกอบกำรด้ำเนินโครงกำร ได้แก่
- ฉำกหลัง (Backdrop) ส้ำหรับถ่ำยรูปผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นที่ระลึก จ้ำนวน 4 ชุด
- แผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำรสองภำษำ (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 2,000 แผ่น
- Roll-Up ส้ำหรับน้ำเสนอโครงกำร (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 8 ชิน 4 ชุด
5.6 กำรจัดท้ำรำยงำน ประกอบด้วย
5.6.1 รำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรขันต้น (Inception Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.2 รำยงำนขันกลำง (Interim Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.3 ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 40 ชุด
5.6.5 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ จ้ำนวน 20 ชุด
5.6.6 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ้ำเดือนๆ ละ 5 ชุด
6. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำ 270 วัน (9 เดือน) นับจำกที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำจ้ำง
7. พืนที่ดำเนินกำร

แอ่งน้ำบำดำลระยอง ครอบคลุมพืนที่บำงส่วนของจังหวัดระยองและจันทบุรี
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8. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
ได้รับกำรสนับ สนุนเงินช่วยเหลือ จะต้องเป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐ หรือในก้ำกับของรัฐ ที่มี
ประสบกำรณ์ท้ำงำนในกำรศึกษำวิจั ยและด้ำเนินกำรโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท้ำ ยุทธศำสตร์ภ ำครัฐ
เครือข่ำยหรือกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำลให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนและ
อุทกธรณีวิทยำหรือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ทังนี คณะท้ำงำนของสถำบันกำรศึกษำต้องจัดให้มี
บุคลำกรหลักที่เหมำะสมอย่ำงน้อยดังต่อไปนี
- หัวหน้ำโครงกำร ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำเอก โดยมีประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- ที่ ป รึ กษำโครงกำร ต้ องมีวุฒิ กำรศึก ษำไม่ ต่้ำกว่ำปริญ ญำโท โดยมี ป ระสบกำรณ์ 10-20 ปี
จ้ำนวน 1 คน
- นั กวิจั ยด้ ำนรัฐประศำสนศำสตร์ ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์
10-20 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นั กวิ จัยด้ ำนบริหำรเครือข่ำยและกำรมีส่ วนร่วม ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นั กวิจั ยด้ำนเศรษฐศำสตร์ / กำรบริหำรจัดกำร ต้ องมี วุฒิ กำรศึกษำไม่ ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 10-20
ปี จ้ำนวน 1 คน
9. กำรส่งมอบงำน
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนต้องก้ำหนดแผนกำรด้ำเนินงำนให้สอดคล้องกับก้ำหนดกำรส่งมอบงำนตำมล้ำดับ
ดังนี
9.1 งวดที่ 1 ส่ งรำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนิน กำรขันต้ น (Inception Report) (Inception
Report) ประกอบด้วย แผนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงขันตอน วิธีกำรด้ำเนินงำน กิจกรรมและก้ำหนดระยะเวลำ
พร้อมทังกรอบแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีกำรวิจัย ตำมกรอบของวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรด้ำเนินงำน
รวมถึงผลกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ
PDF.File และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 30 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.2 งวดที่ 2 ส่งรำยงำนขันกลำง (Interim Report) ประกอบด้วยรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน
9.2.1 ข้อมูลเบืองต้นจำกกำรเก็บข้อมูลในพืนที่ศึกษำและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
9.2.2 กำรประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ครังที่ 1-2
โดยให้จัดท้ำรำยงำน พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ PDF.File
และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 120 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.3 งวดที่ 3 ส่งร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วยผลกำรด้ำเนินงำน
9.3.1 กำรประชุมเครือข่ำยใหญ่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
9.3.2 (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร และระบบฐำนข้อมูลและกำรสื่อสำรสมำชิกเครือข่ำย
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พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 210 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
9.4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย
9.4.1 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
9.4.2 แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็น
รำยแอ่ง
9.4.3 ฐำนข้อมูลสมำชิกแอ่งน้ำบำดำลระยอง
9.4.4 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ
พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ ำนวน 20 ชุด ภำยใน 270 วัน หลั งจำกวันลงนำมในสัญ ญำ หรือตำมที่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
9.5 รำยงำนควำมก้ำวหน้ ำของกำรด้ำเนิน งำนเสนอต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนิน งำน
โครงกำรเป็นประจ้ำทุก 30 วัน นับตังแต่ที่ได้มีกำรลงนำมสัญญำ ครังละ 5 ชุด ภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ครบ
ก้ำหนดส่งรำยงำน
10. งวดกำรจ่ำยเงิน
ด้ำเนินกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุนโครงกำรของสถำนบันฯ
เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำร ได้ตรวจสอบและยอมรับผลงำนตำมขันตอนต่ำงๆ ที่ผู้ได้รับ
กำรสนับสนุนได้ปฏิบัติครบถ้วนตำมรำยละเอียดและข้อก้ำหนดในสัญญำ โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี
งวดที่ 1 จ้ำนวนร้อยละ 15 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ให้กำรสนับสนุนและผู้
ได้รับกำรสนับสนุนลงนำมในสัญญำรับเงินช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุน
โครงกำรของสถำบันฯ
งวดที่ 2 จ้ำนวนร้อยละ 30 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.1 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 จ้ำนวนร้อยละ 25 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.2 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 จ้ำนวนร้อยละ 20 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.3 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 จ้ำนวนร้อยละ 10 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.4 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
11. ข้อสงวนสิทธิ์และกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
11.1 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรตกลงนี เพื่อประโยชน์ทำงรำชกำรเป็น
ส้ำคัญ ผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสินมิได้
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11.2 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
ทังนีเพื่อประโยชน์ของรำชกำรเป็นส้ำคัญและผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะต้องด้ำเนินกำรโดยไม่มีเงื่อนไข
11.3 ผู้ได้รับกำรสนับสนุน ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตลอดระยะเวลำด้ำเนินกำร โดยไม่ได้
รับควำมเห็นชอบจำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.4 ผลงำนต่ำงๆ ทังในรูปแบบ PDF.File และ CD ROM เป็นลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.5 หำกผู้ได้รับกำรสนับสนุนส่งมอบรำยงำนและผลงำนฉบับสมบูรณ์ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก้ำหนด
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนยินยอมให้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลปรับเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.1 ของรำคำค่ำใช้จ่ำยที่
ขอรับกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือรวมทังหมดตำมสัญญำ เว้นแต่เวลำล่ำช้ำนันเกิดขึนโดยเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิด
จำกควำมผิดของผู้ได้รับกำรสนับสนุน ตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 139 และ
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12. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลจะออกหนั งสื อรับรองให้ ผู้ ได้รับกำรสนั บ สนุ น เพื่ อแสดงต่อหน่ วยงำน
รำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของพืนที่ และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและวิธีกำร
ปฏิ บั ติ งำนเพื่ อให้ หน่ วยงำนรำชกำรนั นๆ อนุ ญำตหรืออ้ ำนวยควำมสะดวกให้ ตำมแต่ กรณี ทั งนี ผู้ ได้ รับ กำร
สนับสนุนจะต้องร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษร
-------------------------------------
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ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR: Terms of Reference)
โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง
พืนที่แอ่งนำบำดำลหำดใหญ่
-----------------------1. ควำมเป็นมำ
น้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของประชำชนและมีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศ จำกข้อมูล สถำนกำรณ์น้ำในภำพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน (กรมทรัพยำกร
น้ำบำดำล, 2555) พบว่ำประเทศไทยมีปริมำณฝนโดยเฉลี่ย 1,573 มิลลิเมตรต่อปี ปริมำณน้ำฝนโดยเฉลี่ยที่
ได้รับแต่ละปีอยู่ที่ 804,372 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยทรัพยำกรน้ำสำมำรถกักเก็บอยู่ในแหล่งต่ำงๆ ทั่วประเทศมี
ปริ ม ำณ 75,360 ล้ ำ นลู ก บำศกเมตร ในส่ ว นของทรั พ ยำกรน้ำ บำดำลมี ป ริม ำณน้ ำบำดำลกั ก เก็ บ ในแอ ง
น้ำบำดำล ทัง 27 แอง จ้ำนวน 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศกเมตร และมีปริมำณน้ำบำดำลไหลเติมปละประมำณ
102,000 ลำนลูกบำศกเมตร ทังนี จำกกำรประเมินปริมำณกำรใชน้ำบำดำลทังประเทศ พบวำ สัดส่วนกำรใช้
น้ ำของประเทศไทยจ้ ำแนกตำมภำคส่ ว นส้ ำคัญ สำมำรถแบ่งได้ดังนี น้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโ ภคของชุมชน
(Domestic Use) ประมำณปละ 1,100 ลำนลู ก บำศก์ เ มตร น้ ำ เพื่ อ ภำคอุ ต สำหกรรม (Industrial Use)
ประมำณปละ 1,970 ลำนลูกบำศกเมตร น้ำเพื่อภำคเกษตรกรรม (Agricultural Use) ประมำณปีละ 5,700
ล้ำนลูกบำศกเมตร และกำรใชน้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆทั่วประเทศ ประมำณปละ 8,700 ลำนลูกบำศกเมตร
อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึนของจ้ำนวนประชำกร กำรขยำยตัวของเมือง และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม ท้ำให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ำในประเทศเพิ่มสูงขึนและก่อให้เกิดปัญหำขำดแคลนน้ำและ
ควำมเสื่อมโทรมของคุณภำพน้ำ ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี ส่ง ผลให้มีกำรใช้น้ำบำดำลในปริมำณที่เพิ่มมำกขึนจน
ท้ำให้ในหลำยพืนที่มีกำรพัฒนำน้ำน้ำบำดำลขึนมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งเกินควำมสมดุลของธรรมชำติที่
จะสำมำรถทดแทนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทังทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรทรุดตัวของแผ่นดิน
กำรแทรกซึมของน้ำทะเลสู่ชันน้ำบำดำลในบริเวณใกล้ชำยฝั่งทะเล และกำรปนเปื้อนของมลพิษในชันน้ำบำดำล
เป็นต้น นอกจำกนี กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และสภำพแวดล้อม ท้ำให้หลำย
พืนที่ของประเทศไทยต้องประสบกับควำมแห้งแล้งและภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึนเมื่อปริมำณน้ำฝน
ลดน้อยลงเป็นเหตุให้แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอและมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ำอันเนื่องจำกกำรปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูลและมูลสำร ประกอบกับ พืนที่เกษตรกรรมส่ว นใหญ่ของประเทศอยู่นอกเขตชลประทำน (ประมำณ
152,000 ตำรำงกิโลเมตร) ท้ำให้น้ำบำดำลเป็นแหล่งน้ำส้ำรองทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Reserve) ที่ส้ำคัญ
ในกำรพัฒนำขึนมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ประชำชน ภำคเกษตรกรรม และภำคอุตสำหกรรมซึ่งมี
แนวโน้มควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลในอัตรำที่เพิ่มสูงในอนำคต
นอกจำกนี ตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) พบว่ำ มีจุดเน้นในกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและ
กำรบูรณำกำรที่ยึดพืนที่เป็นหลักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงเครื่องมือและ
กลไกในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กำร พั ฒ นำฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบกำรก้ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เข้มงวด เป็นธรรม และโปร่งใส กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
กำรจั ดสรรทรั พยำกรอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส้ ำนึก
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รับผิดชอบของทุกภำคส่วน และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงำนในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น และตำมร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรน้ำในพืนที่ 25 ลุ่มน้ำของประเทศอย่ำง มั่นคง ปลอดภัยและเท่ำเทียม โดยมีแนวทำงสนับสนุน
ให้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบบูรณำกำร และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ทังระบบ เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
นอกจำกนี ในส่วนของรัฐบำลได้ก้ำหนดนโยบำยด้ำนน้ำของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ (ปี พ.ศ. 2558-2569)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำอุปโภคบริโภค (2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงของน้ำภำคกำรผลิต (เกษตรและอุตสำหกรรม) (3) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำท่วมและอุทกภัย (4)
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ (5) ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำร
พังทลำยของดิน และ (6) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร รวมทังแนวทำงกำรด้ำเนินงำนในระยะเร่งด่วน/สัน
(ปี 2558-2559) ระยะกลำง (ปี 2560-2564) และระยะยำว (ปี 2565 ขึนไป) ซึ่งน้ำบำดำลมีบทบำทที่ส้ำคัญใน
กำรตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในทุ กยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ รวมถึงเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป้ำหมำยที่ 2 สร้ำงควำมมั่งคั่งด้ำนน้ำและบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำทังน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพฯ ทังนี จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ พบว่ำมีสอดคล้องกับ กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
กำรบริ ห ำรจั ดกำรน้ ำบำดำล (Paradigm Shift in Groundwater Management) ที่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำร
บริ ห ำรจั ด กำรแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Management) และกระบวนกำรตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น
(Collaborative Decision Making) รวมถึงกำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบยืดหยุ่น สำมำรถ
ปรับตัวได้ตำมบริบทของแต่ละพืนที่ (Flexible and Adaptive Management Approach) โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งตำมลักษณะชันน้ำบำดำล (Aquifer-based Approach)
ดั ง นั น กำรน้ ำ หลั ก ธรรมำภิ บ ำล อั น ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม/กฎระเบี ย บ หลั ก คุ ณ ธรรม/
ขนบธรรมเนียม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ มำใช้เป็น
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่ง ที่ด้ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง จึงมีควำมจ้ำเป็น เพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นธรรม โดยจะช่วย
ปรับปรุงและพัฒนำกลไกกำรจัดกำรน้ำบำดำลแบบองค์รวม ทังในด้ำนระดับชำติ ระดับองค์กร และระดับ
บุคคล ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงำนท้องถิ่นในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล สำมำรถวิเครำะห์และออกแบบสถำบัน กฎเกณฑ์ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลในท้องถิ่นตำมรำยแอ่งน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำกำรรวมกลุ่มและระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อประโยชน์ในกำรออกแบบนโยบำยด้ำนน้ำบำดำลที่เป็นธรรมและเหมำะสมในแต่
ละบริบทพืนที่และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแต่ละภำคส่วน โดยส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำในแต่ละพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำร
วำงแผนและบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญำและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ผสำนกั บ แนวคิ ด
ธรรมำภิบำล (Governance) เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ำบำดำลสมัยใหม่ และกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
ระหว่ำงน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (Integrated Water Resources Management: IWRM)
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2. หลักกำรและเหตุผล
“น้ำบำดำล” เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกกักเก็บไว้อยู่ใต้พืนดิน เปรียบเสมือนแหล่งน้ำทำงเลือก
โดยเฉพำะในพืนที่ที่ไม่สำมำรถหำแหล่งน้ำผิวดิน ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบชลประทำน หรือประสบปัญหำขำดแคลน
น้ำในบำงช่วงเวลำ เช่น ฤดูแล้ง หรือในยำมที่ประเทศเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชำติ อันส่ งผลให้น้ำผิวดินเกิดกำร
ปนเปื้อนและขำดแคลนน้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ด้วยศักยภำพของแหล่งน้ำบำดำลในประเทศไทยที่มี
ปริมำณน้ำกักเก็บในแอ่งน้ำบำดำลทัง 27 แอ่ง รวมจ้ำนวนกว่ำ 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร ถือได้เป็นแหล่งน้ำที่มี
ปริมำณเพียงพอและคุณภำพดี สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมครบทุกด้ำน
ในปัจจุบัน ควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำน้ำบำดำลมำใช้ในอัตรำที่สูงขึน อย่ำงไรก็ดี ในหลำยพืนที่
ยังประสบกับปัญหำและอุปสรรคในกำรพั ฒนำแหล่งน้ำบำดำล ทังในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ท้ำให้พืนที่
แอ่งน้ำบำดำลประสบทังปัญหำควำมสมดุลของระดับน้ำบำดำลและปัญหำกำรหำน้ำยำก ซึ่งหำกยังไม่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่เหมำะสม จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี กำรบริหำรจัดกำร
ทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลของประเทศไทยยั ง ประสบกั บ ควำมท้ ำ ทำยที่ ส้ ำ คั ญ เช่ น ในด้ ำ นนโยบำยและ
แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วม (Participatory Management)
และสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชน (Community Partnership) ระหว่ำงประชำชนภำครัฐและภำคเอกชน
(3P: People, Public and Private) อย่ำงเป็นระบบและรูปธรรมยังไม่มีควำมชัดเจนและเข้มแข็งเพียงพอ
ทังในส่วนของกำรสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้ถึงควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้ำบำดำลและแนวทำงกำร
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำลให้ แ ก่ ป ระชำชน กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำล รวมทั ง
แนวทำงกำรจัดตังคณะกรรมกำรบริหำรแอ่งน้ำบำดำลในแต่ละพืนที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุ นกำรด้ำเนินงำนของ
ภำครัฐ ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและอ้ำนำจแก่ประชำชนในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลตำม
แนวทำงที่ท้องถิ่นเห็นพ้อง ประสำนกำรท้ำงำนในเชิงพืนที่ และกระตุ้นชุมชนมีส่วนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ำบำดำล ซึ่งปัญหำควำมไม่เข้มแข็งของกระบวนกำรมีส่วนร่วมในเชิ งพืนที่ดังกล่ำวส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำร
ทรั พยำกรน้ ำบำดำลของประเทศไม่เป็ นไปอย่ำงบูรณำกำรและไม่ก่ อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ประชำชน
เนื่องจำก ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขำดควำมเข้ำใจในเรื่องทรัพยำกรน้ำบำดำลและไม่สำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจออกนโยบำยและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำลได้
จำกประเด็นปัญหำและควำมท้ำทำยดังกล่ำวข้ำงต้น กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ซึ่งมีบทบำทในกำร
ให้ควำมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ส้ำรวจ วิจัย และกำรวำงแผนแมบทเพื่อกำรพัฒนำ และอนุรักษแหลง น้ำ
บำดำลและสิ่งแวดลอม ได้เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำย
แอ่ง โดยผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ และพัฒนำเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม จึงร่วมมือกับ
กรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี ภ ำรกิ จ ตำมกฎหมำยในกำรเสนอแนะนโยบำย กฎหมำย
กฎระเบี ยบ ก้ำหนดมำตรฐำนและจั ด ท้ำ แผนบริ ห ำรจัด กำรทรั พยำกรน้ำ บำดำลแบบบู ร ณำกำรเป็ น เขต
น้ำบำดำล/แอ่งน้ำบำดำลทั่วประเทศ ตลอดจนกำรส้ำรวจ ประเมินศักยภำพ พัฒนำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ควบคุมดูแล
ส่งเสริม พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำองค์กร บุคลำกร และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล ด้ำเนินกำรจัดท้ำ “โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้าบาดาลและ
เครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่งผ่ำนแนวคิดธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) และกำร
บริหำรจัดกำรแบบเครือข่ำย (Network Management) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนได้รับควำมรู้
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เกี่ยวกับน้ำบำดำลและเข้ำมำช่วยกันบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลตำมหลักแนวคิดด้ำนธรรมำภิบำล (Governance)
ของส้ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nation Development Program : UNDP) ซึ่งมี
จุดเน้นให้กำรด้ำเนินภำรกิจและกิจกรรมต่ำงๆในทุกระดับ มีกลไก กระบวนกำร และสถำบัน ที่ประชำชนและ
กลุ่มต่ำงๆ สำมำรถแสดงออกถึงควำมต้องกำรผลประโยชน์ กำรใช้สิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำย ตลอดจน
สำมำรถประสำนควำมแตกต่ำงโดยผ่ำนกลไก กระบวนกำรและสถำบันเหล่ำนัน
กำรด้ ำ เนิ น กำรโดยใช้ก ลไกเครือ ข่ ำ ยผ่ ำ นกระบวนกำรและส่ ง เสริม สถำบั นกำรมี ส่ ว นร่ว มนี
เป็นกำรศึกษำและแสวงหำแนวทำงธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) ที่เหมำะสมกับ
ประเทศไทยและน้ำมำประยุกต์ใช้สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชนและน้ำไปสู่กำรเพิ่ มประสิทธิภำพในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลอย่ ำ งบู ร ณำกำรและยั่ ง ยื น เนื่ อ งจำกกำรที่ เครื อข่ ำยกำรบริ ห ำรจั ด
กำรทรัพยำกรน้ำบำดำลมีควำมเข้มแข็งจะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรเท่ำทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกำยภำพใน
แต่ละพืนที่ และยังถือเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำลน้ำบำดำลผ่ำนงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ รวมทังยัง
เป็นกำรใช้กลไกสื่อสำรองค์กรในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรที่ดี (Organizational
Image and Branding) ให้ กั บ กองทุ น พั ฒ นำน้ ำ บำดำลและกรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล นอกจำกนี ภำยใต้
กิจกรรมดังกล่ำวยังรวมไปถึงกำรน้ำโครงกำรหรือกิจกรรมที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลได้ให้กำรสนับสนุน เช่น
โครงกำรศึกษำใช้น้ำบำดำลอย่ำงมีประสิทธิภำพในภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรพัฒนำ และอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ ำบำดำลในพืนที่เขตวิกฤตกำรณ์น้ ำบำดำล โครงกำรจัดท้ำแผนบูรณำกำรน้ำบำดำลร่วมกับน้ำผิวดินทั่ว
ประเทศและน้ำร่องกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลร่วมกับน้ำผิวดิน พืนที่ภำคกลำง โครงกำรน้ำร่องกำรศึกษำ
กำรพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร โครงกำรศึกษำ ส้ำรวจและจัดท้ำแผนที่น้ำบำดำลขันรำยละเอียด มำตรำ
ส่วน 1 : 50,000 พืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และโครงกำรติดตำมกำรปนเปื้อ นของน้ำบำดำลและ
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังระดับน้ำและคุณภำพบ่อน้ำบำดำล เป็นต้น มำเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกร
น้ำบำดำล เพื่อให้ประชำชน หน่วยงำนท้องถิ่น ภำคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละแอ่งน้ำบำดำล
สำมำรถน้ำไปต่อยอดปฏิบัติจริงซึ่งจะน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชี วิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป ซึ่งทังหมดนีจะท้ำให้
สำมำรถตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล อันได้แก่ “บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืน เพื่อควำมผำสุกของประชำชน” ได้อย่ำงสมบูรณ์
ด้วยเหตุนี กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ร่วมกับกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้พิจำรณำจัดท้ำ “โครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง” ขึน
โดยลักษณะควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำรเป็นไป
ตำมแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำร

1. กำรทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลเพื่อ
ประเมินทรัพยำกร (สภำพทำงอุทกธรณีวิทยำ
ศักยภำพ ควำมต้องกำรใช้น้ำ ข้อมูลพืนฐำน
ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ฯลฯ)

ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำย

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ/
นโยบำยรัฐบำล

พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

แผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
บำดำลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

โครงกำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและ
เครือข่ำยเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรนำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง

2. ส้ำรวจและวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis) รวมทังวิเครำะห์
ช่องว่ำง (Gap Analysis) ในกำรบริหำรจัดกำร
แอ่งน้ำบำดำล เพื่อหำรูปแบบ องค์กร และ
มำตรกำรเพื่อส่งเสริมเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม
3. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและองค์ควำมรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทังพัฒนำ
กลุ่มเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ในแอ่งน้ำบำดำลและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย

4.จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล

รูปแบบธรรมำภิบำล
นำบำดำล
(Groundwater Governance)
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ทังนี แอ่งน้าบาดาลหาดใหญ่ ครอบคลุมพืนที่บริเวณ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอหำดใหญ่ อ้ำเภอบำง
กล่้ำ อ้ำเภอควนเนียง อ้ำเภอนำหม่อม อ้ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ มีพืนที่ 2,856 ตำรำงกิโลเมตร มี
ปริมำณน้ำกักเก็บ 6,942 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และปริมำณน้ำเพิ่มเติม 551 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยมีจ้ำนวน
บ่อบำดำลประมำณ 1,528 บ่อ และบ่อน้ำตืนประมำณ 18,956 บ่อ ในบริเวณนี แหล่งน้ำบำดำลอยู่ในหินชนิด
ต่ำงๆ หลำยชนิด ทังที่เป็นตะกอนหินร่วนและหินแข็ง โดยมีปัญหำของกำรรุกล้ำของน้ำทะเล และกำรปนเปื้อน
ของสิ่งปฏิกูลลงสู่ชันน้ำบำดำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบ่อขยะในบริเวณต่ำงๆ และน้ำ เสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
รวมทังเมื่อเกิดอุทกภัยขึนในบริเวณดังกล่ำว รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 : ข้อมูลแอ่งนำบำดำลหำดใหญ่
ลำดับ
ที่
1

แอ่งนำบำดำล

จังหวัด

แ อ่ ง น้ ำ บ ำ ด ำ ล ครอบคลุมพืนที่บริเวณ
หำดใหญ่
อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอ
หำดใหญ่ อ้ำเภอบำงกล่้ำ
อ้ำเภอควนเนียง อ้ำเภอนำ
หม่อม อ้ำเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลำ

พืนที่
(ตร.กม.)

ลักษณะสำคัญ

ปริมำณกักเก็บ
(ล้ำน ลบ.ม.)

2,856

- แหล่งน้ำบำดำลอยู่ในหิน
ชนิดต่ำงๆ หลำยชนิด ทัง
ที่เป็นตะกอนหินร่วนและ
หินแข็ง
- ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ทศ
ประกอบด้วย ที่รำบชำยฝั่ง
ทะเล ที่รำบระหว่ำงภูเขำ
และบริเวณภูเขำสูง
- จ้ ำ น ว น บ่ อ บ ำ ด ำ ล
ประมำณ 1,528 บ่อ และ
บ่อน้ำตืนประมำณ 18,956
บ่อ

6,942

ปริมำณนำ
เพิ่มเติมรำยปี
(ล้ำน ลบ.ม.)
551

ปัญหำ/ ควำมท้ำทำย
ปั ญ หำของกำรรุ ก ล้ ำ ของ
น้ำทะเล และกำรปนเปื้อน
ของสิ่ ง ปฏิ กู ล ลงสู่ ชั นน้ ำ
บำดำล จำกบ่ อ ขยะใน
บริ เ วณต่ ำ งๆ และน้ ำ เสีย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรม
รวมทังเมื่อเกิดอุทกภัยขึน
ในบริเวณดังกล่ำว
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ทังนี ในส่วนของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นัน จะด้ำเนินกำรโดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพืนฐำน
ของสมำชิกเครื อข่ำยกำรบริ หำรจัดกำรทรั พยำกรน้ำบำดำล อย่ำงเป็นระบบและครอบคลุ มพืนที่ ทังจำก
โครงกำรที่ ก รมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลได้ ด้ ำ เนิ นกำรไว้แ ล้ ว และโครงกำรที่ ก องทุ นพั ฒ นำน้ ำ บำดำลให้ กำร
สนั บ สนุ น จ้ ำแนกออกเป็ น กลุ่ มผู้ ใช้น้ ำบำดำลเพื่ อ กำรเกษตร กลุ่ มผู้ ใช้น้ำบำดำลเพื่ อ กำรอุ ตสำหกรรม
กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยวและพำณิชย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลในส่วนของโครงกำรน้ำโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้
น้ำบำดำลภำยใต้โครงกำรกำรจัดหำน้ำบำดำลในพืนที่หำน้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทัง แสวงหำเครือข่ำยจำกกำรลงพืนที่พบประชำชน และประสำนงำนกับ
เครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) เพื่อให้สมำชิกเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ท้ำหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยำกรน้ำบำดำลใน
ท้องถิ่นของตนเองอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงศักยภำพควำมเข้มแข็งกระบวนกำรเรียนรู้และพึ่งตนเองของ
ชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในท้องถิ่น และเชื่อมร้อยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ระหว่ำงระดับนโยบำยและระดับชุมชน ทังนีเพื่อให้กำรบริหำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เป็นไปอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ฯ จะด้ำเนินกำรออกแบบและพัฒนำระบบสื่อสำร
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยมีกำรจัดท้ำเว็บไซต์แบบโต้ตอบ (Interactive Website)
เพื่อด้ำเนินกำรตอบค้ำถำมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับผู้สนใจและเครือข่ำย ซึ่งสำมำรถน้ำข้อมูลเชื่อมโยง
กับ Mobile Application ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้ รวมทังด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสื่อสำรสังคมออนไลน์
(Facebook) ตลอดจนแสวงหำรูปแบบองค์กรและกฎระเบียบที่เหมำะสมในกำรด้ำเนินงำนและจัดกิจกรรม
เพื่อบริหำรจัดกำรเครือข่ำยผ่ำนกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติกำร
3. วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษำหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่เหมำะสมตำมแนวคิดธรรมำภิบำล
ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่
3.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล และจัดท้ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยในพืนที่
แอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 เสริมสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
รวมทังส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรที่ดีของกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้เป็นที่รู้จัก
3.4 จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในพืนทีแ่ อ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่
4. เป้ำหมำยโครงกำร
4.1 มีรูปแบบกำรบริ หำรจั ดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลตำมหลั กธรรมำภิบำลน้ำบำดำล ในพืนที่
แอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในระดับ
ภูมิภำคให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดและยั่ งยื น รวมทังสำมำรถต่อยอดไปยังพืนที่แอ่ งน้ำบำดำลอื่นๆ ทัง 27 แอ่ง
น้ำบำดำลได้
4.2 ได้เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล และมีฐำนข้อมูลเครือข่ำยในพืนที่แอ่ง
น้ำบำดำลหำดใหญ่ ที่เป็นรูปแบบเดียวกันและสำมำรถเชื่องโยงกับระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย
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4.3 ประชำชนได้รับควำมรู้พืนฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำบำดำลและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
เกิดควำมตระหนัก และร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำบำดำล รวมทัง ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุน
พัฒนำน้ำบำดำล
4.4 มีแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในพืนทีแ่ อ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่
5. ขอบเขตและวิธีกำรดำเนินงำน
ด้ำเนินงำนเพื่อจัดท้ำโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง โดยมีรำยละเอียดขอบเขตและวิธีกำรด้ำเนินกำร ดังนี
5.1 กำรทบทวนวรรณกรรม ลงพืนทีส่ ้ำรวจ รวบรวมข้อมูลเบืองต้น และวำงแผนปฏิบัติงำน
5.1.1 กำรทบทวนวรรณกรรมทังในและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเครือข่ ำยและ
ธรรมำภิบำลน้ำบำดำล ศึกษารูปแบบการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้า เพื่อออกแบบวิธีการให้ได้มาซึ่ง
เครือข่ายน้าบาดาลที่ยั่งยืน ลงพืนที่ส้ำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ทังในส่วนของ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในด้ำนอุทกธรณีวิทยำ ศักยภำพน้ำบำดำล
สภำพพื นที่ ประชำกรศำสตร์ ควำมต้ อ งกำรใช้ น้ ำ ควำมต้ อ งกำรในด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร ทรั พ ยำกร
น้ำบำดำล รวมทัง ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรเมืองในแต่ละบริบทพืนที่ โดยพืนที่และประชำกรที่
ท้ำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของจ้ำนวนบ่อน้ำบำดำลในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ตลอดจน ศึกษำและรวบรวม
ข้อมูลเครือข่ำยกำรด้ำเนินโครงกำรที่เคยมีกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและที่กองทุน
พัฒนำน้ำบำดำลให้กำรสนับสนุ น เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย รวมทัง ศึกษำและวิเครำะห์ปั ญหำ/
ข้อจ้ำกัดของสภำพพืนที่แอ่งน้ำบำดำลที่จะส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลในแอ่งน้ำบำดำล
5.1.2 ด้ำเนินกำรศึกษำ จ้ำแนก และวิเครำะห์รูปแบบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Analysis) ตำมแต่ละภำคส่ วน (Sector) ประเภทกำรใช้น้ำ (Water-Use Classes) และแนวโน้ มกำรก่ อมลพิ ษ
(Polluting Processes) เพื่อก้ำหนดแผนงำน/โครงกำร สนับสนุนกำรมีส่ วนร่ วม รวมทัง เลื อกกระบวนกำรที่
เหมำะสมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทในแต่ละพืนที่ชุมชน พร้อมทังจัดท้ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ใช้ในโครงกำร
5.1.3 วำงแผนและจั ดท้ ำแผนปฏิ บั ติ ในกำรลงพื นที่ แต่ ละชุ มชนในแอ่ งน้ ำบำดำล รวมทั ง
ด้ำเนิ นกำรขั นตอนในกำรเลื อกและเก็ บรำยละเอี ยดกลุ่ มตั วอย่ ำงของแต่ละกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย บุ คลำกร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน
5.1.4 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรส้ำรวจวิจัย โดยเครื่องมือดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรเห็นชอบหรือ
มีกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรท้ำงำนติดตำมและประเมินผล หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
มอบหมำย
5.1.5 ศึกษำ วิจัย และส้ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำล รวมถึงปัญหำ
อุปสรรค และควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อน้ำมำเป็นฐำนข้อมูล โดยใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงคุณภำพ เช่น กำร
สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหำรระดับสูงของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กำรสัมภำษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) และใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงปริมำณผ่ำนกำรเก็บข้อมูล
ทำงสถิติจำกฐำนข้อมูลเดิมและแบบสอบถำม (Questionnaire) กำรวิเครำะห์ SWOT/ Gap Analysis รวมทัง
จัดท้ำรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรศึกษำ วิจัย และส้ำรวจ
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5.2 จั ดท้ำคู่มือ กลยุ ทธ์ สื่ อสำรองค์ กรเพื่อ บริห ำรเครื อข่ ำยและส่ ง เสริมภำพลั กษณ์ โ ครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็น
รำยแอ่ง
5.2.1 ท้ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลพืนฐำนกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒ นำ
น้ำบำดำล เพื่อน้ำเสนอแนวคิดและออกแบบ (Concept) กลยุทธ์และคู่มือสื่อสำรองค์กร ได้แก่ ระบบตรำ
สัญลักษณ์โครงกำรและกำรน้ำไปใช้ ออกแบบสิ่งของและอุปกรณ์พืนฐำนที่โครงกำรจ้ำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ทรำบ
ว่ำเป็นกำรด้ำเนินงำนโครงกำรฯ ภำยใต้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล โดยน้ำไปใช้ใน
กำรประกอบกำรจั ดตังเครื อข่ำย เช่น รูป แบบนิทรรศกำรสั ญจร แนวทำงและระบบกำรสื่ อสำรเพื่อสร้ำง
เครือข่ำย ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย เป็นต้น
5.2.2 ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูลผลกำรศึกษำให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรในพืนที่แอ่ง
น้ ำ บำดำลเจ้ ำ พระยำตอนล่ ำ ง เพื่ อ ออกแบบและจั ด ท้ ำ คู่ มื อ กลยุ ท ธ์ สื่ อ สำรองค์ ก รเพื่ อ บริ ห ำรเครื อ ข่ ำ ย
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
5.3 ก้ำหนดรูปแบบกิจกรรมและพืนที่คัดเลือกตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เป็นรำยแอ่ง ให้มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบไปด้วย
5.3.1 ด้ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหำรกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 รำย เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับทรำบควำมคำดหวัง/ควำม
ต้องกำรที่มีต่อรูปแบบกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ตลอดจนแนวทำง
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป
5.3.2 กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพืนฐำนทรัพยำกรน้ำบำดำล สภำพพืนที่ และทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ รวมไปถึงควำมคำดหวัง/
ควำมต้ อ งกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก ทรั พ ยำกร น้ ำ บำดำลในพื นที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ที่ ตั งอยู่ ใ นบริ เ ว ณ
แอ่ ง น้ ำ บำดำลหำดใหญ่ เพื่ อ รั บ ทรำบสภำพปั ญ หำและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ นจำกกำรใช้ ท รั พ ยำกร
น้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆ ของประชำชนในพืนที่ และรับฟังควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละพืนที่ รวมทัง รับรู้ควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรร่วมกัน (Share Expectation/ Function) ในกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้และเครือข่ำยน้ำบำดำลของหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภ ำค ตลอดจน ด้ำเนินกำร
วิเครำะห์ ช่องว่ำงกำรบริ ห ำรจั ดกำร (Gap Analysis) เพื่อน้ำข้อมูล ที่ได้รับไปศึกษำและวิเครำะห์ ในกำร
ปรั บ ปรุ งแนวทำงกำรสร้ ำงและพัฒ นำเครื อข่ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลให้ เป็นระบบและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วน
นอกจำกนี ในกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ยังรวมไปถึงกำรด้ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังเชิญชวนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำล คนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน
องค์กรพัฒนำเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ ทรัพยำกรน้ำบำดำล เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลใน 5 พืนที่แอ่งน้ำบำดำล เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวแทนในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ ให้แก่ประชำชนทั่วไปได้อย่ำงถูกต้อง จ้ำนวน 2 ครัง
ครังละ 60 คน
5.3.3 กำรจั ดกำรประชุ มใหญ่เ ครื อ ข่ ำยกำรบริห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ำ บำดำล พร้ อ ม
ด้ำเนินกำรกิจกรรมเครือข่ำยบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ประกอบไปด้วย สัมมนำทำงวิชำกำร กำรทัศน
ศึกษำโครงกำรของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล
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ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังกิจกรรมนิทรรศกำร
และคลิ นิ ก น้ ำ บำดำลสั ญ จร เพื่ อ รั บ ฟั ง และแก้ ไ ขปั ญ หำให้ กั บ ประชำชน หน่ วยงำนท้ อ งถิ่ น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละพืนที่ จ้ำนวน 1 ครัง ครังละ 100 คน
5.4 จั ด ท้ ำ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร โดยเน้นกำรมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปี รวมทังวิเครำะห์และปรับกระบวนงำน
และองค์กร โดยมีกำรก้ำหนดรูป แบบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำ บำดำลที่ มี บุ ค ลำกรก้ ำ กั บ ดู แ ลอย่ ำ งชั ด เจน ตลอดจนมี รู ป แบบกำรจั ด กำรองค์ ค วำมรู้ ( Knowledge
Management) ที่เหมำะสม เช่น กำรก้ำหนดหัวข้อกำรฝึกอบรมและกิจกรรมให้แก่บุคลำกรกรมทรัพยำกร
น้ำบำดำลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลไม่น้อยกว่ำ 3
หลักสูตรในแต่ละปี
5.5 จัดท้ำฐำนข้อมูลสมำชิกเครือข่ำ ย โดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพืนฐำนของสมำชิกเครือข่ำย
อย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมพืนที่ แอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่ ทังจำกโครงกำรที่กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้
ด้ำเนินกำรไว้แล้วและโครงกำรที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้กำรสนับสนุน จ้ำแนกออกเป็น กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำล
เพื่อกำรเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรอุตสำหกรรม กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยวและพำณิชย์ กลุ่ม
ผู้ใช้น้ำบำดำลในส่วนของโครงกำรน้ำโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลภำยใต้โครงกำรกำรจัดหำน้ำบำดำลในพืนที่
หำน้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และสำมำรถเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลเข้ำกับระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย และระบบสื่อสำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
นอกจำกนี ให้ด้ำเนินกำรจัดท้ำอุปกรณ์และสื่อประชำสัมพันธ์เมื่อมีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่
ละพืนที่ ประกอบกำรด้ำเนินโครงกำร ได้แก่
- ฉำกหลัง (Backdrop) ส้ำหรับถ่ำยรูปผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นที่ระลึก จ้ำนวน 4 ชุด
- แผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำรสองภำษำ (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 2,000 แผ่น
- Roll-Up ส้ำหรับน้ำเสนอโครงกำร (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 8 ชิน 4 ชุด
5.6 กำรจัดท้ำรำยงำน ประกอบด้วย
5.6.1 รำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรขันต้น (Inception Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.2 รำยงำนขันกลำง (Interim Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.3 ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 40 ชุด
5.6.5 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ จ้ำนวน 20 ชุด
5.6.6 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ้ำเดือนๆ ละ 5 ชุด
6. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำ 270 วัน (9 เดือน) นับจำกที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำจ้ำง
7. พืนที่ดำเนินกำร

แอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่ ครอบคลุมพืนที่บริเวณ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอหำดใหญ่ อ้ำเภอบำงกล่้ำ
อ้ำเภอควนเนียง อ้ำเภอนำหม่อม อ้ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ

12
8. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือ จะต้องเป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐ หรือในก้ำกับของรัฐ ที่มี
ประสบกำรณ์ท้ำงำนในกำรศึกษำวิจัยและด้ำเนินกำรโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท้ำ ยุทธศำสตร์ภ ำครัฐ
เครือข่ำยหรือกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำลให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนและ
อุทกธรณีวิทยำหรือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ทังนี คณะท้ำงำนของสถำบันกำรศึกษำต้องจัดให้มี
บุคลำกรหลักที่เหมำะสมอย่ำงน้อยดังต่อไปนี
- หัวหน้ำโครงกำร ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- ที่ป รึ กษำโครงกำร ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 10-20 ปี
จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนรั ฐประศำสนศำสตร์ ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์
10-20 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนบริหำรเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนเศรษฐศำสตร์ / กำรบริหำรจัดกำร ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริ ญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 10-20 ปี
จ้ำนวน 1 คน
9. กำรส่งมอบงำน
ที่ปรึกษำจะต้องก้ำหนดแผนกำรด้ำเนินงำนให้สอดคล้องกับก้ำหนดกำรส่งมอบงำนตำมล้ำดับ ดังนี
9.1 งวดที่ 1 ส่ งรำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรขันต้น (Inception Report) (Inception
Report) ประกอบด้วย แผนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงขันตอน วิธีกำรด้ำเนินงำน กิจกรรมและก้ำหนดระยะเวลำ
พร้อมทังกรอบแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีกำรวิจัย ตำมกรอบของวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรด้ำเนินงำน
รวมถึงผลกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ
PDF.File และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 30 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.2 งวดที่ 2 ส่งรำยงำนขันกลำง (Interim Report) ประกอบด้วยรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน
9.2.1 ข้อมูลเบืองต้นจำกกำรเก็บข้อมูลในพืนที่ศึกษำและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
9.2.2 กำรประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ครังที่ 1-2
โดยให้จัดท้ำรำยงำน พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ PDF.File
และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 120 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.3 งวดที่ 3 ส่งร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วยผลกำรด้ำเนินงำน
9.3.1 กำรประชุมเครือข่ำยใหญ่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
9.3.2 (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร และระบบฐำนข้อมูลและกำรสื่อสำรสมำชิกเครือข่ำย
พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 210 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
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9.4 งวดที่ 4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย
9.4.1 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
9.4.2 แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็น
รำยแอ่ง
9.4.3 ฐำนข้อมูลสมำชิกแอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่
9.4.4 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ
พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ำนวน 20 ชุด ภำยใน 270 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
9.5 รำยงำนควำมก้ำวหน้ ำของกำรด้ำเนินงำนเสนอต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำน
โครงกำรเป็นประจ้ำทุก 30 วัน นับตังแต่ที่ได้มีกำรลงนำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรฯ ครังละ 5 ชุด ภำยใน
5 วันนับจำกวันที่ครบก้ำหนดส่งรำยงำน
10. งวดกำรจ่ำยเงิน
ด้ำเนินกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุนโครงกำรของสถำนบันฯ
เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำร ได้ตรวจสอบและยอมรับผลงำนตำมขันตอนต่ำงๆ ที่ผู้ได้รับ
กำรสนับสนุนได้ปฏิบัติครบถ้วนตำมรำยละเอียดและข้อก้ำหนดในสัญญำ โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี
งวดที่ 1 จ้ำนวนร้อยละ 15 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ให้กำรสนับสนุนและผู้
ได้รับกำรสนับสนุนลงนำมในสัญญำรับเงินช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุน
โครงกำรของสถำบันฯ
งวดที่ 2 จ้ำนวนร้อยละ 30 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รั บกำรสนับสนุนส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.1 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 จ้ำนวนร้อยละ 25 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.2 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนิ นงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 จ้ำนวนร้อยละ 20 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.3 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 จ้ำนวนร้อยละ 10 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.4 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว

11. ข้อสงวนสิทธิ์และกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
11.1 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรตกลงนี เพื่อประโยชน์ทำงรำชกำรเป็น
ส้ำคัญ ผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสินมิได้
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11.2 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
ทังนีเพื่อประโยชน์ของรำชกำรเป็นส้ำคัญและผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะต้องด้ำเนินกำรโดยไม่มีเงื่อนไข
11.3 ผู้ได้รับกำรสนับสนุนไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตลอดระยะเวลำด้ำเนินกำร โดยไม่ได้
รับควำมเห็นชอบจำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.4 ผลงำนต่ำงๆ ทังในรูปแบบ PDF.File และ CD ROM เป็นลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.5 หำกผู้ได้รับกำรสนับสนุนส่งมอบรำยงำนและผลงำนฉบับสมบูรณ์ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก้ำหนด
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนยินยอมให้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลปรับเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.1 ของรำคำค่ำใช้จ่ำยที่
ขอรับกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือรวมทังหมดตำมสัญญำ เว้นแต่เวลำล่ำช้ำนันเกิดขึนโดยเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิด
จำกควำมผิดของผู้ได้รับกำรสนับสนุน ตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 139 และ
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12. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
กรมทรั พยำกรน้ ำบำดำลจะออกหนั งสื อรับรองให้ ผู้ ได้รับกำรสนับสนุน เพื่อแสดงต่อหน่ วยงำน
รำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของพืนที่ และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและวิธีกำร
ปฏิบั ติงำนเพื่อให้ หน่ วยงำนรำชกำรนั นๆ อนุญำตหรืออ้ ำนวยควำมสะดวกให้ ตำมแต่ กรณี ทังนี ผู้ ได้รับ กำร
สนับสนุนจะต้องร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษร
-------------------------------------

1
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR: Terms of Reference)
โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง
พืนที่แอ่งนำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร
-----------------------1. ควำมเป็นมำ
น้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของประชำชนและมีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศ จำกข้อมูล สถำนกำรณ์น้ำในภำพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน (กรมทรัพยำกร
น้ำบำดำล, 2555) พบว่ำประเทศไทยมีปริมำณฝนโดยเฉลี่ย 1,573 มิลลิเมตรต่อปี ปริมำณน้ำฝนโดยเฉลี่ยที่
ได้รับแต่ละปีอยู่ที่ 804,372 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยทรัพยำกรน้ำสำมำรถกักเก็บอยู่ในแหล่งต่ำงๆ ทั่วประเทศมี
ปริ ม ำณ 75,360 ล้ ำ นลู ก บำศกเมตร ในส่ ว นของทรั พ ยำกรน้ำ บำดำลมี ป ริม ำณน้ ำบำดำลกั ก เก็ บ ในแอง
น้ำบำดำล ทัง 27 แอง จ้ำนวน 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศกเมตร และมีปริมำณน้ำบำดำลไหลเติมปละประมำณ
102,000 ลำนลูกบำศกเมตร ทังนี จำกกำรประเมินปริมำณกำรใชน้ำบำดำลทังประเทศ พบวำ สัดส่วนกำรใช้
น้ ำของประเทศไทยจ้ ำแนกตำมภำคส่ ว นส้ ำคัญ สำมำรถแบ่งได้ดังนี น้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโ ภคของชุมชน
(Domestic Use) ประมำณปละ 1,100 ลำนลู ก บำศก์ เ มตร น้ ำ เพื่ อ ภำคอุ ต สำหกรรม (Industrial Use)
ประมำณปละ 1,970 ลำนลูกบำศกเมตร น้ำเพื่อภำคเกษตรกรรม (Agricultural Use) ประมำณปีละ 5,700
ล้ำนลูกบำศกเมตร และกำรใชน้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆทั่วประเทศ ประมำณปละ 8,700 ลำนลูกบำศกเมตร
อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึนของจ้ำนวนประชำกร กำรขยำยตัวของเมือง และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม ท้ำให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ำในประเทศเพิ่มสูงขึนและก่อให้เกิดปัญหำขำดแคลนน้ำและ
ควำมเสื่อมโทรมของคุณภำพน้ำ ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี ส่งผลให้มีกำรใช้น้ำบำดำลในปริมำณที่เพิ่มมำกขึนจน
ท้ำให้ในหลำยพืนที่มีกำรพัฒนำน้ำน้ำบำดำลขึนมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งเกินควำมสมดุลของธรรมชำติที่
จะสำมำรถทดแทนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทังทำงตรงและทำงอ้อม เช่ น กำรทรุดตัวของแผ่นดิน
กำรแทรกซึมของน้ำทะเลสู่ชันน้ำบำดำลในบริเวณใกล้ชำยฝั่งทะเล และกำรปนเปื้อนของมลพิษในชันน้ำบำดำล
เป็นต้น นอกจำกนี กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และสภำพแวดล้อม ท้ำให้หลำย
พืนที่ของประเทศไทยต้องประสบกับควำมแห้งแล้งและภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึนเมื่อปริมำณน้ำฝน
ลดน้อยลงเป็นเหตุให้แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอและมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ำอันเนื่องจำกกำรปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูลและมูลสำร ประกอบกับ พืนที่เกษตรกรรมส่ว นใหญ่ของประเทศอยู่นอกเขตชลประทำน (ประมำณ
152,000 ตำรำงกิโลเมตร) ท้ำให้น้ำ บำดำลเป็นแหล่งน้ำส้ำรองทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Reserve) ที่ส้ำคัญ
ในกำรพัฒนำขึนมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ประชำชน ภำคเกษตรกรรม และภำคอุตสำหกรรมซึ่งมี
แนวโน้มควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลในอัตรำที่เพิ่มสูงในอนำคต
นอกจำกนี ตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) พบว่ำ มีจุดเน้นในกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและ
กำรบูรณำกำรที่ยึดพืนที่เป็นหลักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงเครื่องมือและ
กลไกในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กำรพั ฒ นำฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบกำรก้ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เข้มงวด เป็นธรรม และโปร่งใส กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
กำรจั ดสรรทรั พยำกรอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส้ ำนึก
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รับผิดชอบของทุกภำคส่วน และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงำนในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น และตำมร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรน้ำในพืนที่ 25 ลุ่มน้ำของประเทศอย่ำง มั่นคง ปลอดภัยและเท่ำเทียม โดยมีแนวทำงสนับสนุน
ให้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบบูรณำกำร และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ทังระบบ เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
นอกจำกนี ในส่วนของรัฐบำลได้ก้ำหนดนโยบำยด้ำนน้ำของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ (ปี พ.ศ. 2558-2569)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำอุปโภคบริโภค (2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงของน้ำภำคกำรผลิต (เกษตรและอุตสำหกรรม) (3) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำท่วมและอุทกภัย (4)
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ (5) ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำร
พังทลำยของดิน และ (6) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร รวมทังแนวทำงกำรด้ำเนินงำนในระยะเร่งด่วน/สัน
(ปี 2558-2559) ระยะกลำง (ปี 2560-2564) และระยะยำว (ปี 2565 ขึนไป) ซึ่งน้ำบำดำลมีบทบำทที่ส้ำคัญใน
กำรตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในทุกยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ รวมถึงเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป้ำหมำยที่ 2 สร้ำงควำมมั่งคั่งด้ำนน้ำและบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำทังน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพฯ ทังนี จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ พบว่ำมีสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
กำรบริ ห ำรจั ดกำรน้ ำบำดำล (Paradigm Shift in Groundwater Management) ที่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำร
บริ ห ำรจั ด กำรแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Management) และกระบวนกำรตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น
(Collaborative Decision Making) รวมถึงกำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบยืดหยุ่น สำมำรถ
ปรับตัวได้ตำมบริบทของแต่ละพืนที่ (Flexible and Adaptive Management Approach) โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งตำมลักษณะชันน้ำบำดำล (Aquifer-based Approach)
ดั ง นั น กำรน้ ำ หลั ก ธรรมำภิ บ ำล อั น ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม/กฎระเบี ย บ หลั ก คุ ณ ธรรม/
ขนบธรรมเนียม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ มำใช้เป็น
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่ง ที่ด้ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง จึงมีควำมจ้ำเป็น เพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นธรรม โดยจะช่วย
ปรับปรุงและพัฒนำกลไกกำรจัดกำรน้ำบำดำลแบบองค์รวม ทังในด้ำนระดับชำติ ระดับองค์กร และระดับ
บุคคล ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงำนท้องถิ่นในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล สำมำรถวิเครำะห์และออกแบบสถำบัน กฎเกณฑ์ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลในท้องถิน่ ตำมรำยแอ่งน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำกำรรวมกลุ่มและระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อประโยชน์ในกำรออกแบบนโยบำยด้ำนน้ำบำดำลที่เป็นธรรมและเหมำะสมในแต่
ละบริบทพืนที่และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแต่ละภำคส่วน โดยส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำในแต่ละพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำร
วำงแผนและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลด้วยภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นผสำนกับแนวคิดธรรมำภิ
บำล (Governance) เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ำบำดำลสมัยใหม่ และกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรระหว่ำง
น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (Integrated Water Resources Management: IWRM)
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2. หลักกำรและเหตุผล
“น้ำบำดำล” เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกกักเก็บไว้อยู่ใต้พืนดิน เปรียบเสมือนแหล่งน้ำทำงเลือก
โดยเฉพำะในพืนที่ที่ไม่สำมำรถหำแหล่งน้ำผิวดิน ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบชลประทำน หรือประสบปัญหำขำดแคลน
น้ำในบำงช่วงเวลำ เช่น ฤดูแล้ง หรือในยำมที่ประเทศเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชำติ อันส่ งผลให้น้ำผิวดินเกิดกำร
ปนเปื้อนและขำดแคลนน้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ด้วยศักยภำพของแหล่งน้ำบำดำลในประเทศไทยที่มี
ปริมำณน้ำกักเก็บในแอ่งน้ำบำดำลทัง 27 แอ่ง รวมจ้ำนวนกว่ำ 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร ถือได้เป็นแหล่งน้ำที่มี
ปริมำณเพียงพอและคุณภำพดี สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมครบทุกด้ำน
ในปัจจุบัน ควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำน้ำบำดำลมำใช้ในอัตรำที่สูงขึน อย่ำงไรก็ดี ในหลำยพืนที่
ยังประสบกับปัญหำและอุปสรรคในกำรพั ฒนำแหล่งน้ำบำดำล ทังในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ท้ำให้พืนที่
แอ่งน้ำบำดำลประสบทังปัญหำควำมสมดุลของระดับน้ำบำดำลและปัญหำกำรหำน้ำยำก ซึ่งหำกยังไม่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่เหมำะสม จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี กำรบริหำรจัดกำร
ทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลของประเทศไทยยั ง ประสบกั บ ควำมท้ ำ ทำยที่ ส้ ำ คั ญ เช่ น ในด้ ำ นนโยบำยและ
แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วม (Participatory Management)
และสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชน (Community Partnership) ระหว่ำงประชำชนภำครัฐและภำคเอกชน
(3P: People, Public and Private) อย่ำงเป็นระบบและรูปธรรมยังไม่มีควำมชัดเจนและเข้มแข็งเพียงพอ
ทังในส่วนของกำรสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้ถึงควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้ำบำดำลและแนวทำงกำร
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำลให้ แ ก่ ป ระชำชน กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำล รวมทั ง
แนวทำงกำรจัดตังคณะกรรมกำรบริหำรแอ่งน้ำบำดำลในแต่ละพืนที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของ
ภำครัฐ ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและอ้ำนำจแก่ประชำชนในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลตำม
แนวทำงที่ท้องถิ่นเห็นพ้อง ประสำนกำรท้ำงำนในเชิงพืนที่ และกระตุ้นชุมชนมีส่ว นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ำบำดำล ซึ่งปัญหำควำมไม่เข้มแข็งของกระบวนกำรมีส่วนร่วมในเชิงพืนที่ดังกล่ำวส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำร
ทรั พยำกรน้ ำบำดำลของประเทศไม่เป็ นไปอย่ำงบูรณำกำรและไม่ก่ อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ประชำชน
เนื่องจำก ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขำดควำมเข้ำใจในเรื่องทรัพยำกรน้ำบำดำลและไม่สำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจออกนโยบำยและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำลได้
จำกประเด็นปัญหำและควำมท้ำทำยดังกล่ำวข้ำงต้น กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ซึ่งมีบทบำทในกำร
ให้ควำมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ส้ำรวจ วิจัย และกำรวำงแผนแมบทเพื่อกำรพัฒนำ และอนุรักษแหลง น้ำ
บำดำลและสิ่งแวดลอม ได้เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำย
แอ่ง โดยผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ และพัฒนำเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม จึงร่วมมือกับ
กรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี ภ ำรกิ จ ตำมกฎหมำยในกำรเสนอแนะนโยบำย กฎหมำย
กฎระเบี ยบ ก้ำหนดมำตรฐำนและจั ด ท้ำ แผนบริ ห ำรจัด กำรทรั พยำกรน้ำ บำดำลแบบบู ร ณำกำรเป็ น เขต
น้ำบำดำล/แอ่งน้ำบำดำลทั่วประเทศ ตลอดจนกำรส้ำรวจ ประเมินศักยภำพ พัฒนำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ควบคุมดูแล
ส่งเสริม พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำองค์กร บุคลำกร และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล ด้ำเนินกำรจัดท้ำ “โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้าบาดาลและ
เครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่งผ่ำนแนวคิดธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) และกำร
บริหำรจัดกำรแบบเครือข่ำย (Network Management) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนได้รับควำมรู้
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เกี่ยวกับน้ำบำดำลและเข้ำมำช่วยกันบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลตำมหลักแนวคิดด้ำนธรรมำภิบำล (Governance)
ของส้ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nation Development Program : UNDP) ซึ่งมี
จุดเน้นให้กำรด้ำเนินภำรกิจและกิจกรรมต่ำงๆในทุกระดับ มีกลไก กระบวนกำร และสถำบัน ที่ประชำชนและ
กลุ่มต่ำงๆ สำมำรถแสดงออกถึงควำมต้องกำรผลประโยชน์ กำรใช้สิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำย ตลอดจน
สำมำรถประสำนควำมแตกต่ำงโดยผ่ำนกลไก กระบวนกำรและสถำบันเหล่ำนัน
กำรด้ ำ เนิ น กำรโดยใช้ก ลไกเครือ ข่ ำ ยผ่ ำ นกระบวนกำรและส่ ง เสริม สถำบั นกำรมี ส่ ว นร่ว มนี
เป็นกำรศึกษำและแสวงหำแนวทำงธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) ที่เหมำะสมกับ
ประเทศไทยและน้ำมำประยุกต์ใช้สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชนและน้ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลอย่ ำ งบู ร ณำกำรและยั่ ง ยื น เนื่ อ งจำกกำรที่ เครื อข่ ำยกำรบริ ห ำรจั ด
กำรทรัพยำกรน้ำบำดำลมีควำมเข้มแข็งจะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรเท่ำทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกำยภำพใน
แต่ละพืนที่ และยังถือเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำลน้ำบำดำลผ่ำนงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ รวมทังยัง
เป็นกำรใช้กลไกสื่อสำรองค์กรในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ ำงภำพลักษณ์องค์กรที่ดี (Organizational
Image and Branding) ให้ กั บ กองทุ น พั ฒ นำน้ ำ บำดำลและกรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล นอกจำกนี ภำยใต้
กิจกรรมดังกล่ำวยังรวมไปถึงกำรน้ำโครงกำรหรือกิจกรรมที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลได้ให้กำรสนับสนุน เช่น
โครงกำรศึกษำใช้น้ำบำดำลอย่ำงมีประสิทธิ ภำพในภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรพัฒนำ และอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ ำบำดำลในพืนที่เขตวิกฤตกำรณ์น้ ำบำดำล โครงกำรจัดท้ำแผนบูรณำกำรน้ำบำดำลร่วมกับน้ำผิวดินทั่ว
ประเทศและน้ำร่องกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลร่วมกับน้ำผิวดิน พืนที่ภำคกลำง โครงกำรน้ำร่องกำรศึกษำ
กำรพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร โครงกำรศึกษำ ส้ำรวจและจัดท้ำแผนที่น้ำบำดำลขันรำยละเอียด มำตรำ
ส่วน 1 : 50,000 พืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และโครงกำรติดตำมกำรปนเปื้อนของน้ำบำดำลและ
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังระดับน้ำและคุณภำพบ่อน้ำบำดำล เป็นต้น มำเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกร
น้ำบำดำล เพื่อให้ประชำชน หน่วยงำนท้องถิ่น ภำคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละแอ่งน้ำบำดำล
สำมำรถน้ำไปต่อยอดปฏิบัติจริงซึ่งจะน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป ซึ่งทังหมดนีจะท้ำให้
สำมำรถตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล อันได้แก่ “บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืน เพื่อควำมผำสุกของประชำชน” ได้อย่ำงสมบูรณ์
ด้วยเหตุนี กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ร่วมกับกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้พิจำรณำจัดท้ำ “โครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง” ขึน
โดยลักษณะควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำรเป็นไป
ตำมแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำร

1. กำรทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลเพื่อ
ประเมินทรัพยำกร (สภำพทำงอุทกธรณีวิทยำ
ศักยภำพ ควำมต้องกำรใช้น้ำ ข้อมูลพืนฐำน
ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ฯลฯ)

ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำย

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ/
นโยบำยรัฐบำล

พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

แผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
บำดำลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

โครงกำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและ
เครือข่ำยเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรนำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง

2. ส้ำรวจและวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis) รวมทังวิเครำะห์
ช่องว่ำง (Gap Analysis) ในกำรบริหำรจัดกำร
แอ่งน้ำบำดำล เพื่อหำรูปแบบ องค์กร และ
มำตรกำรเพื่อส่งเสริมเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม
3. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและองค์ควำมรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทังพัฒนำ
กลุ่มเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ในแอ่งน้ำบำดำลและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย

4.จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล

รูปแบบธรรมำภิบำล
นำบำดำล
(Groundwater Governance)
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ทังนี แอ่งน้าบาดาลอุดรธานี -สกลนคร ครอบคลุมพืนที่จังหวัดมุกดำหำร นครพนม สกลนคร
หนองคำย และบำงส่วนของอุดรธำนีและหนองบัวล้ำภู มีพืนที่ทังสิน 38,660 ตำรำงกิโลเมตร ประชำกร 4.6
ล้ำนคน ในส่วนของข้อมูลทรัพยำกรน้ำบำดำล มีปริมำณกำรกักเก็บน้ำ 60,200 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และปริมำณ
น้ำเพิ่มเติม 5,640 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี นอกจำกนี พืนที่ในบริเวณนีมีบ่อบำดำลประมำณ 15,663 บ่อ และ
บ่ อ น้ ำ ตื นประมำณ 6 ,610 บ่ อ โดยในบริ เ วณนี คุ ณ ภำพน้ ำ บำดำลส่ ว นใหญ่ กร่ อ ยและเค็ ม
ท้ำให้ เกิดปั ญหำน้ ำบำดำลเค็ม นอกจำกนี ยังเป็นพืนที่ที่ประสบปัญหำกำรหำน้ำยำก ทังๆที่เป็นบริเวณที่
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และที่ส้ำคัญ พืนที่แอ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี -สกลนคร มีลักษณะ
ของกำรเป็ น ชั นน้ ำ บำดำลข้ ำ มพรมแดน (Transboundary Aquifer) ร่ ว มกั บ สำธำรณรั ฐ ประชำธิ ป ไตย
ประชำชนลำว ซึ่งกำรศึกษำในพืนที่ นี จะช่วยในกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรชันน้ำบำดำลแบบข้ำม
พรมแดน รวมทังเป็นสอดคล้องกับควำมท้ำทำยในกำรเตรียมควำมพร้อมของประเทศไทยด้ำนกำรจัดกำรน้ำ
บำดำลร่ ว มกั บ ประเทศสมำชิ ก อำเซี ย นเพื่ อ รองรั บ กำรเข้ ำ สู่ ป ระชำคมอำเซี ย นในปลำยปี พ.ศ. 2558
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 : ข้อมูลแอ่งนำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร
ลำดับ
ที่
1

แอ่งนำบำดำล

จังหวัด

แ อ่ ง น้ ำ บ ำ ด ำ ล มุกดำหำร นครพนม
อุดรธำนี-สกลนคร สกลนคร หนองคำย และ
บำงส่วนของอุดรธำนีและ
หนองบัวล้ำภู

พืนที่
(ตร.กม.)

ลักษณะสำคัญ

ปริมำณกักเก็บ
(ล้ำน ลบ.ม.)

38,660

- ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ที่
รำบเรียบ ประกอบ ด้วย
พืนที่ลุ่มและหนองน้ำ เช่น
ห น อ ง ห ำ น จั ง ห วั ด
อุ ด ร ธำ นี ห นองญำติ
จั ง หวั ด นครพนม และ
ห น อ ง ห ำ น จั ง ห วั ด
สกลนคร

60,200

- แม่ น้ ำ มี ข นำดเล็ ก และ
ส ำ ย สั น ๆ เ กิ ด จ ำ ก
เทื อ กเขำภู พ ำน ได้ แ ก่
แม่น้ำสงครำม และแม่น้ำ
พุง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขง
ทำงทิศตะวันออก
- จ้ ำ น ว น บ่ อ บ ำ ด ำ ล
ประมำณ 15,663 บ่อ และ
บ่อน้ำตืนประมำณ 6,610
บ่อ

ปริมำณนำ
เพิ่มเติมรำยปี
(ล้ำน ลบ.ม.)
5,640

ปัญหำ/ ควำมท้ำทำย
- คุ ณ ภำพน้ ำ บำดำล
ส่ ว นใหญ่ กร่ อ ยและ
เค็ ม ท้ ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หำ
น้ำบำดำลเค็ม
เ ป็ น พื น ที่ ที่ ป ร ะ ส บ
ปัญหำกำรหำน้ำยำก
- มีลักษณะของกำร
เป็นชันน้ำบำดำลข้ำม
พรมแดน (Transboundary
Aquifer) ร่วมกับ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
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ทังนี ในส่วนของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นัน จะด้ำเนินกำรโดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพืนฐำน
ของสมำชิกเครื อข่ำยกำรบริ หำรจัดกำรทรั พยำกรน้ำบำดำล อย่ำงเป็นระบบและครอบคลุ มพืนที่ ทังจำก
โครงกำรที่ ก รมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลได้ ด้ ำ เนิ นกำรไว้แ ล้ ว และโครงกำรที่ ก องทุ นพั ฒ นำน้ ำ บำดำลให้ กำร
สนั บ สนุ น จ้ ำแนกออกเป็ น กลุ่ มผู้ ใช้น้ ำบำดำลเพื่ อ กำรเกษตร กลุ่ มผู้ ใช้น้ำบำดำลเพื่ อ กำรอุ ตสำหกรรม
กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยวและพำณิชย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลในส่วนของโครงกำรน้ำโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้
น้ำบำดำลภำยใต้โครงกำรกำรจัดหำน้ำบำดำลในพืนที่หำน้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทัง แสวงหำเครือข่ำยจำกกำรลงพืนที่พบประชำชน และประสำนงำนกับ
เครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) เพื่อให้สมำชิกเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ท้ำหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยำกรน้ำบำดำลใน
ท้องถิ่นของตนเองอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงศักยภำพควำมเข้มแข็งกระบวนกำรเรียนรู้และพึ่ง ตนเองของ
ชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในท้องถิ่น และเชื่อมร้อยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ระหว่ำงระดับนโยบำยและระดับชุมชน ทังนีเพื่อให้กำรบริหำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เป็นไปอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ฯ จะด้ำเนินกำรออกแบบและพัฒนำระบบสื่อสำร
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยมีกำรจัดท้ำเว็บไซต์แบบโต้ตอบ (Interactive Website)
เพื่อด้ำเนินกำรตอบค้ำถำมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับผู้สนใจและเครือข่ำย ซึ่งสำมำรถน้ำข้อมูลเชื่อมโยง
กับ Mobile Application ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้ รวมทังด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสื่อสำรสังคมออนไลน์
(Facebook) ตลอดจนแสวงหำรูปแบบองค์กรและกฎระเบียบที่เหมำะสมในกำรด้ำเนินงำนและจัดกิจกรรม
เพื่อบริหำรจัดกำรเครือข่ำยผ่ำนกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติกำร
3. วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษำหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่เหมำะสมตำมแนวคิดธรรมำภิบำล
ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร
3.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล และจัดท้ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยในพืนที่
แอ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 เสริมสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
รวมทังส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรที่ดีของกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้เป็นที่รู้จัก
3.4 จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในพืนทีแ่ อ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร
4. เป้ำหมำยโครงกำร
4.1 มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลตำมหลักธรรมำภิบำลน้ำบำดำลในพืนที่แอ่ง
น้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลใน
ระดับภูมิภำคให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทังสำมำรถต่อยอดไปยังพืนที่แอ่งน้ำบำดำลอื่นๆ ทัง 27 แอ่ง
น้ำบำดำลได้
4.2 ได้เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล และมีฐำนข้อมูลเครือข่ำยในพืนที่แอ่ง
น้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร ที่เป็นรูปแบบเดียวกันและสำมำรถเชื่องโยงกับระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย

9
4.3 ประชำชนได้รับควำมรู้พืนฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำบำดำลและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
เกิดควำมตระหนัก และร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำบำดำล รวมทัง ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุน
พัฒนำน้ำบำดำล
4.4 มีแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในพืนทีแ่ อ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร
5. ขอบเขตและวิธีกำรดำเนินงำน
ด้ำเนินงำนเพื่อจัดท้ำโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง โดยมีรำยละเอียดขอบเขตและวิธีกำรด้ำเนินกำร ดังนี
5.1 กำรทบทวนวรรณกรรม ลงพืนทีส่ ้ำรวจ รวบรวมข้อมูลเบืองต้น และวำงแผนปฏิบัติงำน
5.1.1 กำรทบทวนวรรณกรรมทังในและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเครือข่ ำยและ
ธรรมำภิบำลน้ำบำดำล ศึกษารูปแบบการดาเนินงานของคณะกรรมการลุ่มนา เพื่อออกแบบวิธีการให้ได้มาซึ่ง
เครือข่ายนาบาดาลที่ยั่งยืน ลงพืนที่ส้ำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ทังในส่วนของ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในด้ำนอุทกธรณีวิทยำ ศักยภำพน้ำบำดำล
สภำพพื นที่ ประชำกรศำสตร์ ควำมต้ อ งกำรใช้ น้ ำ ควำมต้ อ งกำรในด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร ทรั พ ยำกร
น้ำบำดำล รวมทัง ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรเมืองในแต่ละบริบทพืนที่ โดยพืนที่และประชำกรที่
ท้ำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของจ้ำนวนบ่อน้ำบำดำลในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ตลอดจน ศึกษำและรวบรวม
ข้อมูลเครือข่ำยกำรด้ำเนินโครงกำรที่เคยมีกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและที่กองทุน
พัฒนำน้ำบำดำลให้กำรสนับสนุ น เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย รวมทัง ศึกษำและวิเครำะห์ปั ญหำ/
ข้อจ้ำกัดของสภำพพืนที่แอ่งน้ำบำดำลที่จะส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลในแอ่งน้ำบำดำล
5.1.2 ด้ำเนินกำรศึกษำ จ้ำแนก และวิเครำะห์รูปแบบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Analysis) ตำมแต่ละภำคส่ วน (Sector) ประเภทกำรใช้น้ำ (Water-Use Classes) และแนวโน้ มกำรก่ อมลพิ ษ
(Polluting Processes) เพื่อก้ำหนดแผนงำน/โครงกำร สนับสนุนกำรมีส่ วนร่ วม รวมทัง เลื อกกระบวนกำรที่
เหมำะสมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทในแต่ละพืนที่ชุมชน พร้อมทังจัดท้ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ใช้ในโครงกำร
5.1.3 วำงแผนและจั ดท้ ำแผนปฏิ บั ติ ในกำรลงพื นที่ แต่ ละชุ มชนในแอ่ งน้ ำบำดำล รวมทั ง
ด้ำเนิ นกำรขั นตอนในกำรเลื อกและเก็ บรำยละเอี ยดกลุ่ มตั วอย่ ำงของแต่ละกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย บุ คลำกร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน
5.1.4 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรส้ำรวจวิจัย โดยเครื่องมือดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรเห็นชอบหรือ
มีกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรท้ำงำนติดตำมและประเมินผล หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
มอบหมำย
5.1.5 ศึกษำ วิจัย และส้ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำล รวมถึงปัญหำ
อุปสรรค และควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อน้ำมำเป็นฐำนข้อมูล โดยใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงคุณภำพ เช่น กำร
สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหำรระดับสูงของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กำรสัมภำษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) และใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงปริมำณผ่ำนกำรเก็บข้อมูล
ทำงสถิติจำกฐำนข้อมูลเดิมและแบบสอบถำม (Questionnaire) กำรวิเครำะห์ SWOT/ Gap Analysis รวมทัง
จัดท้ำรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรศึกษำ วิจัย และส้ำรวจ
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5.2 จั ดท้ำคู่มือ กลยุ ทธ์ สื่ อสำรองค์ กรเพื่อ บริห ำรเครื อข่ ำยและส่ ง เสริมภำพลั กษณ์ โ ครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็น
รำยแอ่ง
5.2.1 ท้ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลพืนฐำนกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒ นำ
น้ำบำดำล เพื่อน้ำเสนอแนวคิดและออกแบบ (Concept) กลยุทธ์และคู่มือสื่อสำรองค์กร ได้แก่ ระบบตรำ
สัญลักษณ์โครงกำรและกำรน้ำไปใช้ ออกแบบสิ่งของและอุปกรณ์พืนฐำนที่โครงกำรจ้ำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ทรำบ
ว่ำเป็นกำรด้ำเนินงำนโครงกำรฯ ภำยใต้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล โดยน้ำไปใช้ใน
กำรประกอบกำรจั ดตังเครื อข่ำย เช่น รูป แบบนิทรรศกำรสั ญจร แนวทำงและระบบกำรสื่ อสำรเพื่อสร้ำง
เครือข่ำย ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย เป็นต้น
5.2.2 ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูลผลกำรศึกษำให้กับผู้รั บผิดชอบโครงกำรในพืนที่แอ่ง
น้ ำ บำดำลเจ้ ำ พระยำตอนล่ ำ ง เพื่ อ ออกแบบและจั ด ท้ ำ คู่ มื อ กลยุ ท ธ์ สื่ อ สำรองค์ ก รเพื่ อ บริ ห ำรเครื อ ข่ ำ ย
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
5.3 ก้ำหนดรูปแบบกิจกรรมและพืนที่คัดเลือกตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เป็นรำยแอ่ง ให้มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบไปด้วย
5.3.1 ด้ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหำรกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 รำย เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับทรำบควำมคำดหวัง/ควำม
ต้องกำรที่มีต่อรูปแบบกำรสร้ ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ตลอดจนแนวทำง
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป
5.3.2 กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพืนฐำนทรัพยำกรน้ำบำดำล สภำพพืนที่ และทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ รวมไปถึงควำมคำดหวัง/
ควำมต้ อ งกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก ทรั พ ยำกร น้ ำ บำดำลในพื นที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ที่ ตั งอยู่ ใ นบริ เ ว ณ
แอ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี- สกลนคร เพื่อรับทรำบสภำพปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึนจำกกำรใช้ ทรัพยำกร
น้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆ ของประชำชนในพืนที่ และรับฟังควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละพืนที่ รวมทัง รับรู้ควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรร่วมกัน (Share Expectation/ Function) ในกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้และเครือข่ำยน้ำบำดำลของหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภ ำค ตลอดจน ด้ำเนินกำ ร
วิเครำะห์ ช่องว่ำงกำรบริ ห ำรจั ดกำร (Gap Analysis) เพื่อน้ำข้อมูล ที่ได้รับไปศึกษำและวิเครำะห์ ในกำร
ปรั บ ปรุ งแนวทำงกำรสร้ ำงและพัฒ นำเครื อข่ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลให้ เป็นระบบและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วน
นอกจำกนี ในกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ยังรวมไปถึงกำรด้ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังเชิญชวนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำล คนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน
องค์กรพัฒนำเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ ทรัพยำกรน้ำบำดำล เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลใน 5 พืนที่แอ่งน้ำบำดำล เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวแทนในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ ให้แก่ประชำชนทั่วไปได้อย่ำงถูกต้อง จ้ำนวน 4 ครัง
ครังละ 60 คน
5.3.3 กำรจั ดกำรประชุ มใหญ่เ ครื อ ข่ ำยกำรบริห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ำ บำดำล พร้ อ ม
ด้ำเนินกำรกิจกรรมเครือข่ำยบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ประกอบไปด้วย สัมมนำทำงวิชำกำร กำรทัศน
ศึกษำโครงกำรของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล
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ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังกิจกรรมนิทรรศกำร
และคลิ นิ ก น้ ำ บำดำลสั ญ จร เพื่ อ รั บ ฟั ง และแก้ ไ ขปั ญ หำให้ กั บ ประชำชน หน่ ว ยงำนท้ อ งถิ่ น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละพืนที่ จ้ำนวน 1 ครัง ครังละ 150 คน
5.4 จั ด ท้ ำ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร โดยเน้นกำรมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปี รวมทังวิเครำะห์และปรับกระบวนงำน
และองค์กร โดยมีกำรก้ำหนดรูป แบบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำ บำดำลที่ มี บุ ค ลำกรก้ ำ กั บ ดู แ ลอย่ ำ งชั ด เจน ตลอดจนมี รู ป แบบกำรจั ด กำรองค์ ค วำมรู้ ( Knowledge
Management) ที่เหมำะสม เช่น กำรก้ำหนดหัวข้อกำรฝึกอบรมและกิจกรรมให้แก่บุคลำกรกรมทรัพยำกร
น้ำบำดำลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลไม่น้อยกว่ำ 3
หลักสูตรในแต่ละปี
5.5 จัดท้ำฐำนข้อมูลสมำชิกเครือข่ำ ย โดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพืนฐำนของสมำชิกเครือข่ำย
อย่ ำ งเป็ น ระบบและครอบคลุ ม พื นที่ แอ่ ง น้ ำ บำดำลอุ ด รธำนี - สกลนคร ทั งจำกโครงกำรที่ ก รมทรัพ ยำกร
น้ำบำดำลได้ด้ำเนินกำรไว้แล้วและโครงกำรที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้กำรสนับสนุน จ้ำแนกออกเป็น กลุ่ม
ผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร กลุ่มผู้ใช้ น้ำบำดำลเพื่อกำรอุตสำหกรรม กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยว
และพำณิชย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลในส่วนของโครงกำรน้ำโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลภำยใต้โครงกำรกำรจัดหำ
น้ำบำดำลในพืนที่หำน้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และ
สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเข้ำกับ ระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยและระบบสื่อสำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัด กำร
ทรัพยำกรน้ำบำดำล
นอกจำกนี ให้ด้ำเนินกำรจัดท้ำอุปกรณ์และสื่อประชำสัมพันธ์เมื่อมีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่
ละพืนที่ ประกอบกำรด้ำเนินโครงกำร ได้แก่
- ฉำกหลัง (Backdrop) ส้ำหรับถ่ำยรูปผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นที่ระลึก จ้ำนวน 4 ชุด
- แผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำรสองภำษำ (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 2,000 แผ่น
- Roll-Up ส้ำหรับน้ำเสนอโครงกำร (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 8 ชิน 4 ชุด
5.6 กำรจัดท้ำรำยงำน ประกอบด้วย
5.6.1 รำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรขันต้น (Inception Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.2 รำยงำนขันกลำง (Interim Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.3 ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 40 ชุด
5.6.5 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ จ้ำนวน 20 ชุด
5.6.6 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ้ำเดือนๆ ละ 5 ชุด
6. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำ 360 วัน (12 เดือน) นับจำกที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำจ้ำง
7. พืนที่ดำเนินกำร

แอ่ ง น้ ำ บำดำลอุ ด รธำนี - สกลนคร ครอบคลุ ม พื นที่ จั ง หวั ด มุ ก ดำหำร นครพนม สกลนคร
หนองคำย และบำงส่วนของอุดรธำนีและหนองบัวล้ำภู
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8. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือ จะต้องเป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐ หรือในก้ำกับของรัฐ ที่มี
ประสบกำรณ์ท้ำงำนในกำรศึกษำวิ จัยและด้ำเนินกำรโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท้ำ ยุทธศำสตร์ภ ำครัฐ
เครือข่ำยหรือกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำลให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนและ
อุทกธรณีวิทยำหรือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ทังนี คณะท้ำงำนของสถำบันกำรศึกษำต้องจัดให้มี
บุคลำกรหลักที่เหมำะสมอย่ำงน้อยดังต่อไปนี
- หัวหน้ำโครงกำร ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- ที่ป รึ กษำโครงกำร ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 21-30 ปี
จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนรั ฐประศำสนศำสตร์ ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์
10-20 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนบริหำรเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนเศรษฐศำสตร์ / กำรบริหำรจัดกำร ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริ ญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนมำนุษยวิทยำ ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 5-10 ปี
จ้ำนวน 1 คน
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 21-30 ปี
จ้ำนวน 1 คน
9. กำรส่งมอบงำน
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนต้องก้ำหนดแผนกำรด้ำเนินงำนให้สอดคล้องกับก้ำหนดกำรส่งมอบงำนตำมล้ำดับ
ดังนี
9.1 งวดที่ 1 ส่ งรำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรขันต้น (Inception Report) (Inception
Report) ประกอบด้วย แผนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงขันตอน วิธีกำรด้ำเนินงำน กิจกรรมและก้ำหนดระยะเวลำ
พร้อมทังกรอบแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีกำรวิจัย ตำมกรอบของวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรด้ำเนินงำน
รวมถึงผลกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ
PDF.File และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 30 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.2 งวดที่ 2 ส่งรำยงำนขันกลำง (Interim Report) ประกอบด้วยรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน
9.2.1 ข้อมูลเบืองต้นจำกกำรเก็บข้อมูลในพืนที่ศึกษำและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
9.2.2 กำรประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ครังที่ 1-4
โดยให้จัดท้ำรำยงำน พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ PDF.File
และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 150 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.3 งวดที่ 3 ส่งร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วยผลกำรด้ำเนินงำน
9.3.1 กำรประชุมเครือข่ำยใหญ่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
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9.3.2 (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร และระบบฐำนข้อมูลและกำรสื่อสำรสมำชิกเครือข่ำย
พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 300 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
9.4 งวดที่ 4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย
9.4.1 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
9.4.2 แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็น
รำยแอ่ง
9.4.3 ฐำนข้อมูลสมำชิกแอ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร
9.4.4 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ
พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ำนวน 20 ชุด ภำยใน 360 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
9.5 รำยงำนควำมก้ำวหน้ ำของกำรด้ำเนินงำนเสนอต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำน
โครงกำรเป็นประจ้ำทุก 30 วัน นับตังแต่ที่ได้มีกำรลงนำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรฯ ครังละ 5 ชุด ภำยใน
5 วันนับจำกวันที่ครบก้ำหนดส่งรำยงำน
10. งวดกำรจ่ำยเงิน
ด้ำเนินกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุนโครงกำรของสถำนบันฯ
เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำร ได้ตรวจสอบและยอมรับผลงำนตำมขันตอนต่ำงๆ ที่ผู้ได้รับ
กำรสนับสนุนได้ปฏิบัติครบถ้วนตำมรำยละเอียดและข้อก้ำหนดในสัญญำ โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี
งวดที่ 1 จ้ำนวนร้อยละ 15 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ให้กำรสนับสนุนและผู้
ได้รับกำรสนับสนุนลงนำมในสัญญำรับเงินช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุน
โครงกำรของสถำบันฯ
งวดที่ 2 จ้ำนวนร้อยละ 30 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.1 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 จ้ำนวนร้อยละ 25 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.2 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 จ้ำนวนร้อยละ 20 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.3 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 จ้ำนวนร้อยละ 10 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.4 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
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11. ข้อสงวนสิทธิ์และกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
11.1 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรตกลงนี เพื่อประโยชน์ทำงรำชกำรเป็น
ส้ำคัญ ผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสินมิได้
11.2 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
ทังนีเพื่อประโยชน์ของรำชกำรเป็นส้ำคัญและผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะต้องด้ำเนินกำรโดยไม่มีเงื่อนไข
11.3 ผู้ได้รับกำรสนับสนุนไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตลอดระยะเวลำด้ำเนินกำร โดยไม่ได้
รับควำมเห็นชอบจำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.4 ผลงำนต่ำงๆ ทังในรูปแบบ PDF.File และ CD ROM เป็นลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.5 หำกผู้ได้รับกำรสนับสนุนส่งมอบรำยงำนและผลงำนฉบับสมบูรณ์ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก้ำหนด
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนยินยอมให้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลปรับเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.1 ของรำคำค่ำใช้จ่ำยที่
ขอรับกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือรวมทังหมดตำมสัญญำ เว้นแต่เวลำล่ำช้ำนันเกิดขึนโดยเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิด
จำกควำมผิดของผู้ได้รับกำรสนับสนุน ตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 139 และ
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12. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
กรมทรั พยำกรน้ ำบำดำลจะออกหนั งสื อรับรองให้ ผู้ ได้รับกำรสนับสนุน เพื่อแสดงต่อหน่ วยงำน
รำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของพืนที่ และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและวิธีกำร
ปฏิบั ติงำนเพื่อให้ หน่ วยงำนรำชกำรนั นๆ อนุญำตหรืออ้ ำนวยควำมสะดวกให้ ตำมแต่ กรณี ทังนี ผู้ ได้รับ กำร
สนับสนุนจะต้องร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษร
-------------------------------------
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ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR: Terms of Reference)
โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง
พืนที่แอ่งเจ้ำพระยำตอนล่ำง
-----------------------1. ควำมเป็นมำ
น้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของประชำชนและมีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศ จำกข้อมูล สถำนกำรณ์น้ำในภำพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน (กรมทรัพยำกร
น้ำบำดำล, 2555) พบว่ำประเทศไทยมีปริมำณฝนโดยเฉลี่ย 1,573 มิลลิเมตรต่อปี ปริมำณน้ำฝนโดยเฉลี่ยที่
ได้รับแต่ละปีอยู่ที่ 804,372 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยทรัพยำกรน้ำสำมำรถกักเก็บอยู่ในแหล่งต่ำงๆ ทั่วประเทศมี
ปริ ม ำณ 75,360 ล้ ำ นลู ก บำศกเมตร ในส่ ว นของทรั พ ยำกรน้ำ บำดำลมี ป ริม ำณน้ ำบำดำลกั ก เก็ บ ในแอ ง
น้ำบำดำล ทัง 27 แอง จ้ำนวน 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศกเมตร และมีปริมำณน้ำบำดำลไหลเติมปละประมำณ
102,000 ลำนลูกบำศกเมตร ทังนี จำกกำรประเมินปริมำณกำรใชน้ำบำดำลทังประเทศ พบวำ สัดส่วนกำรใช้
น้ ำของประเทศไทยจ้ ำแนกตำมภำคส่ ว นส้ ำคัญ สำมำรถแบ่งได้ดังนี น้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโ ภคของชุ มชน
(Domestic Use) ประมำณปละ 1,100 ลำนลู ก บำศก์ เ มตร น้ ำ เพื่ อ ภำคอุ ต สำหกรรม (Industrial Use)
ประมำณปละ 1,970 ลำนลูกบำศกเมตร น้ำเพื่อภำคเกษตรกรรม (Agricultural Use) ประมำณปีละ 5,700
ล้ำนลูกบำศกเมตร และกำรใชน้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆทั่วประเทศ ประมำณปละ 8,700 ลำนลูกบำศกเมตร
อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึนของจ้ำนวนประชำกร กำรขยำยตัวของเมือง และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม ท้ำให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ำในประเทศเพิ่มสูงขึนและก่อให้เกิดปัญหำขำดแคลนน้ำและ
ควำมเสื่อมโทรมของคุณภำพน้ำ ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี ส่งผลให้มี กำรใช้น้ำบำดำลในปริมำณที่เพิ่มมำกขึนจน
ท้ำให้ในหลำยพืนที่มีกำรพัฒนำน้ำน้ำบำดำลขึนมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งเกินควำมสมดุลของธรรมชำติที่
จะสำมำรถทดแทนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทังทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรทรุดตัวของแผ่นดิน
กำรแทรกซึมของน้ำทะเลสู่ชันน้ำบำดำลในบริเวณใกล้ชำยฝั่งทะเล และกำรปนเปื้อนของมลพิษในชันน้ำบำดำล
เป็นต้น นอกจำกนี กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และสภำพแวดล้อม ท้ำให้หลำย
พืนที่ของประเทศไทยต้องประสบกับควำมแห้งแล้งและภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึนเมื่อปริมำณน้ำฝน
ลดน้อยลงเป็นเหตุให้แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอและมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ำอันเนื่องจำกกำรปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูลและมูลสำร ประกอบกับ พืนที่เกษตรกรรมส่ว นใหญ่ของประเทศอยู่นอกเขตชลประทำน (ประมำณ
152,000 ตำรำงกิโลเมตร) ท้ำให้น้ำบำดำลเป็นแหล่งน้ำส้ำรองทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Reserve) ที่ส้ำคัญ
ในกำรพัฒนำขึนมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ประชำชน ภำคเกษตรกรรม และภำคอุตสำหกรรมซึ่งมี
แนวโน้มควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลในอัตรำที่เพิ่มสูงในอนำคต
นอกจำกนี ตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) พบว่ำ มีจุดเน้นในกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและ
กำรบูรณำกำรที่ยึดพืนที่เป็นหลักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงเครื่องมือและ
กลไกในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กำรพั ฒ นำฐ ำนข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบกำรก้ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เข้มงวด เป็นธรรม และโปร่งใส กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
กำรจั ดสรรทรั พยำกรอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส้ ำนึก
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รับผิดชอบของทุกภำคส่วน และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงำนในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น และตำมร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรน้ำในพืนที่ 25 ลุ่มน้ำของประเทศอย่ำง มั่นคง ปลอดภัยและเท่ำเทียม โดยมีแนวทำงสนับสนุน
ให้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบบูรณำกำร และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ทังระบบ เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
นอกจำกนี ในส่วนของรัฐบำลได้ก้ำหนดนโยบำยด้ำนน้ำของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ (ปี พ.ศ. 2558-2569)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำอุปโภคบริโภค (2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงของน้ำภำคกำรผลิต (เกษตรและอุตสำหกรรม) (3) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ำท่วมและอุทกภัย (4)
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ (5) ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้น น้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำร
พังทลำยของดิน และ (6) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร รวมทังแนวทำงกำรด้ำเนินงำนในระยะเร่งด่วน/สัน
(ปี 2558-2559) ระยะกลำง (ปี 2560-2564) และระยะยำว (ปี 2565 ขึนไป) ซึ่งน้ำบำดำลมีบทบำทที่ส้ำคัญใน
กำรตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในทุกยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ รวมถึงเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป้ำหมำยที่ 2 สร้ำงควำมมั่งคั่งด้ำนน้ำและบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำทังน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพฯ ทังนี จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ พบว่ำมีสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
กำรบริ ห ำรจั ดกำรน้ ำบำดำล (Paradigm Shift in Groundwater Management) ที่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำร
บริ ห ำรจั ด กำรแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Management) และกระบวนกำรตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น
(Collaborative Decision Making) รวมถึงกำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบยืดหยุ่น สำมำรถ
ปรับตัวได้ตำมบริบทของแต่ละพืนที่ (Flexible and Adaptive Management Approach) โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งตำมลักษณะชันน้ำบำดำล (Aquifer-based Approach)
ดั ง นั น กำรน้ ำ หลั ก ธรรมำภิ บ ำล อั น ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม/กฎระเบี ย บ หลั ก คุ ณ ธรรม/
ขนบธรรมเนียม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ มำใช้เป็น
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่ง ที่ด้ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง จึงมีควำมจ้ำเป็น เพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นธรรม โดยจะช่วย
ปรับปรุงและพัฒนำกลไกกำรจัดกำรน้ำบำดำลแบบองค์รวม ทังในด้ำนระดับชำติ ระดับองค์กร และระดับ
บุคคล ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงำนท้องถิ่นในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล สำมำรถวิเครำะห์และออกแบบสถำบัน กฎเกณฑ์ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลในท้องถิ่นตำมรำยแอ่งน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำกำรรวมกลุ่มและระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อประโยชน์ในกำรออกแบบนโยบำยด้ำนน้ำบำดำลที่เป็นธรรมและเหมำะสมในแต่
ละบริบทพืนที่และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแต่ละภำคส่วน โดยส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำในแต่ละพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำร
วำงแผนและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลด้วยภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นผสำนกับแนวคิดธรรมำภิ
บำล (Governance) เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ำบำดำลสมัยใหม่ และกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรระหว่ำง
น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (Integrated Water Resources Management: IWRM)
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2. หลักกำรและเหตุผล
“น้ำบำดำล” เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกกักเก็บไว้อยู่ใต้พืนดิน เปรียบเสมือนแหล่งน้ำทำงเลือก
โดยเฉพำะในพืนที่ที่ไม่สำมำรถหำแหล่งน้ำผิวดิน ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบชลประทำน หรือประสบปัญหำขำดแคลน
น้ำในบำงช่วงเวลำ เช่น ฤดูแล้ง หรือในยำมที่ประเทศเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชำติ อันส่ งผลให้น้ำผิวดินเกิดกำร
ปนเปื้อนและขำดแคลนน้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ด้วยศักยภำพของแหล่งน้ำบำดำลในประเทศไทยที่มี
ปริมำณน้ำกักเก็บในแอ่งน้ำบำดำลทัง 27 แอ่ง รวมจ้ำนวนกว่ำ 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร ถือได้เป็นแหล่งน้ำที่มี
ปริมำณเพียงพอและคุณภำพดี สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมครบทุกด้ำน
ในปัจจุบัน ควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชน
เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำน้ำบำดำลมำใช้ในอัตรำที่สูงขึน อย่ำงไรก็ดี ในหลำยพืนที่
ยังประสบกับปัญหำและอุปสรรคในกำรพั ฒนำแหล่งน้ำบำดำล ทังในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ท้ำให้พืนที่
แอ่งน้ำบำดำลประสบทังปัญหำควำมสมดุลของระดับน้ำบำดำลและปัญหำกำรหำน้ำยำก ซึ่งหำกยังไม่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่เหมำะสม จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี กำรบริหำรจัดกำร
ทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลของประเทศไทยยั ง ประสบกั บ ควำมท้ ำ ทำยที่ ส้ ำ คั ญ เช่ น ในด้ ำ นนโยบำยและ
แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วม (Participatory Management)
และสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชน (Community Partnership) ระหว่ำงประชำชนภำครัฐและภำคเอกชน
(3P: People, Public and Private) อย่ำงเป็นระบบและรูปธรรมยังไม่มีควำมชัดเจนและเข้มแข็งเพียงพอ
ทังในส่วนของกำรสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้ถึงควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้ำบำดำลและแนวทำงกำร
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำลให้ แ ก่ ป ระชำชน กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรน้ ำ บำดำล รวมทั ง
แนวทำงกำรจัดตังคณะกรรมกำรบริหำรแอ่งน้ำบำดำลในแต่ละพืนที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของ
ภำครัฐ ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและอ้ำนำจแก่ประชำชนในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลตำม
แนวทำงที่ท้องถิ่นเห็นพ้อง ประสำนกำรท้ำงำนในเชิงพืนที่ และกระตุ้นชุมชนมีส่ว นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ำบำดำล ซึ่งปัญหำควำมไม่เข้มแข็งของกระบวนกำรมีส่วนร่วมในเชิงพืนที่ดังกล่ำวส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำร
ทรั พยำกรน้ ำบำดำลของประเทศไม่เป็ นไปอย่ำงบูรณำกำรและไม่ก่ อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ประชำชน
เนื่องจำก ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขำดควำมเข้ำใจในเรื่องทรัพยำกรน้ำบำดำลและไม่สำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจออกนโยบำยและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำลได้
จำกประเด็นปัญหำและควำมท้ำทำยดังกล่ำวข้ำงต้น กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ซึ่งมีบทบำทในกำร
ให้ ควำมสนั บ สนุ น ด้ำนกำรศึกษำ ส้ ำรวจ วิจัย และกำรวำงแผนแม บทเพื่อกำรพัฒ นำ และอนุรักษแหล่ ง
น้ำบำดำลและสิ่งแวดลอม ได้เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็น
รำยแอ่ง โดยผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ และพัฒนำเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม จึงร่วมมือกับ
กรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี ภ ำรกิ จ ตำมกฎหมำยในกำรเสนอแนะนโยบำย กฎหมำย
กฎระเบี ยบ ก้ำหนดมำตรฐำนและจั ด ท้ำ แผนบริ ห ำรจัด กำรทรั พยำกรน้ำ บำดำลแบบบู ร ณำกำรเป็ น เขต
น้ำบำดำล/แอ่งน้ำบำดำลทั่วประเทศ ตลอดจนกำรส้ำรวจ ประเมินศักยภำพ พัฒนำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ควบคุมดูแล
ส่งเสริม พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล รวมทังพัฒนำองค์กร บุคลำกร และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำล ด้ำเนินกำรจัดท้ำ “โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้าบาดาลและ
เครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการน้าบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็นรำยแอ่งผ่ำนแนวคิดธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) และกำร
บริหำรจัดกำรแบบเครือข่ำย (Network Management) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนได้รับควำมรู้
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เกี่ยวกับน้ำบำดำลและเข้ำมำช่วยกันบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลตำมหลักแนวคิดด้ำนธรรมำภิบำล (Governance)
ของส้ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nation Development Program : UNDP) ซึ่งมี
จุดเน้นให้กำรด้ำเนินภำรกิจและกิจกรรมต่ำงๆในทุกระดับ มีกลไก กระบวนกำร และสถำบัน ที่ประชำชนและ
กลุ่มต่ำงๆ สำมำรถแสดงออกถึงควำมต้องกำรผลประโยชน์ กำรใช้สิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำย ตลอดจน
สำมำรถประสำนควำมแตกต่ำงโดยผ่ำนกลไก กระบวนกำรและสถำบันเหล่ำนัน
กำรด้ ำ เนิ น กำรโดยใช้ก ลไกเครือ ข่ ำ ยผ่ ำ นกระบวนกำรและส่ ง เสริม สถำบั นกำรมี ส่ ว นร่ว มนี
เป็นกำรศึกษำและแสวงหำแนวทำงธรรมำภิบำลน้ำบำดำล (Groundwater Governance) ที่เหมำะสมกับ
ประเทศไทยและน้ำมำประยุกต์ใช้สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในชุมชนและน้ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลอย่ ำ งบู ร ณำกำรและยั่ ง ยื น เนื่ อ งจำกกำรที่ เครื อข่ ำยกำรบริ ห ำรจั ด
กำรทรัพยำกรน้ำบำดำลมีควำมเข้มแข็งจะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรเท่ำทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกำยภำพใน
แต่ละพืนที่ และยังถือเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำลน้ำบำดำลผ่ำนงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ รวมทังยัง
เป็นกำรใช้กลไกสื่อสำรองค์กรในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรที่ดี (Organizational
Image and Branding) ให้ กั บ กองทุ น พั ฒ นำน้ ำ บำดำลและกรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล นอกจำกนี ภำยใต้
กิจกรรมดังกล่ำวยังรวมไปถึงกำรน้ำโครงกำรหรือกิจกรรมที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลได้ให้กำรสนับสนุน เช่น
โครงกำรศึกษำใช้น้ำบำดำลอย่ำงมีประสิทธิภำพในภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรพัฒนำ และอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้ ำบำดำลในพืนที่เขตวิกฤตกำรณ์น้ ำบำดำล โครงกำรจัดท้ำแผนบูรณำกำรน้ำบำดำลร่วมกับน้ำผิวดินทั่ว
ประเทศและน้ำร่องกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลร่วมกับน้ำผิวดิน พืนที่ภำคกลำง โครงกำรน้ำร่องกำรศึกษำ
กำรพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร โครงกำรศึกษำ ส้ำรวจและจัด ท้ำแผนที่น้ำบำดำลขันรำยละเอียด มำตรำ
ส่วน 1 : 50,000 พืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และโครงกำรติดตำมกำรปนเปื้อนของน้ำบำดำลและ
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังระดับน้ำและคุณภำพบ่อน้ำบำดำล เป็นต้น มำเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกร
น้ำบำดำล เพื่อให้ประชำชน หน่วยงำนท้องถิ่น ภำคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละแอ่งน้ำบำดำล
สำมำรถน้ำไปต่อยอดปฏิบัติจริงซึ่งจะน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป ซึ่งทังหมดนีจะท้ำให้
สำมำรถตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล อันได้แก่ “บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืน เพื่อควำมผำสุกของประชำชน” ได้อย่ำงสมบูรณ์
ด้วยเหตุนี กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล ร่วมกับกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้พิจำรณำจัดท้ำ “โครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง” ขึน
โดยลักษณะควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำรเป็นไป
ตำมแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำยระดับชำติและระดับหน่วยงำน และรูปแบบโครงกำร

1. กำรทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลเพื่อ
ประเมินทรัพยำกร (สภำพทำงอุทกธรณีวิทยำ
ศักยภำพ ควำมต้องกำรใช้น้ำ ข้อมูลพืนฐำน
ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ฯลฯ)

ควำมเชื่อมโยงของแผนและนโยบำย

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ/
นโยบำยรัฐบำล

พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

แผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
บำดำลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

โครงกำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนนำบำดำลและ
เครือข่ำยเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรนำบำดำลอย่ำง
ยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง

2. ส้ำรวจและวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis) รวมทังวิเครำะห์
ช่องว่ำง (Gap Analysis) ในกำรบริหำรจัดกำร
แอ่งน้ำบำดำล เพื่อหำรูปแบบ องค์กร และ
มำตรกำรเพื่อส่งเสริมเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม
3. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและองค์ควำมรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทังพัฒนำ
กลุ่มเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ในแอ่งน้ำบำดำลและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำย

4.จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล

รูปแบบธรรมำภิบำล
นำบำดำล
(Groundwater Governance)
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ทังนี แอ่งน้ ำบำดำลเจ้ ำ พระยำตอนล่ ำ ง ครอบคลุ ม พืนที่จั งหวั ดชัย นำท สิ งห์ บุรี นครนำยก
อ่ำงทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสำคร สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม
และกรุงเทพมหำนคร รวมถึงพืนที่บำงส่วนของจังหวัดกำญจนบุรี นครสวรรค์ รำชบุรี ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ
ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดอุทัยธำนี มีเนือที่ทังหมดประมำณ 43,317 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณกักเก็บ น้ำ
บำดำลประมำณ 269,355 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีจ้ำนวนบ่อน้ำบำดำลประมำณ 32,457 บ่อ และบ่อน้ำตืน
ประมำณ 53,627 บ่อ เป็นพืนที่ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มักประสบปัญหำอุทกภัยในฤดูน้ำหลำก และในฤดูแล้ง
ประสบปัญหำภัยแล้งขำดแคลนน้ำในกำรอุปโภคบริโภคในทุกปี ซึ่งปัญหำดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อวิถี
กำรด้ำเนินชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนและระบบเศรษฐกิจในพืนที่และของประเทศอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกใน
พืนที่ดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นพืนที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอู่ข้ำวอู่น้ำหลักของประเทศ และเป็นพืนที่นิคมอุตสำหกรรม
ขนำดใหญ่ นอกจำกนี ควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำลในบริเวณดังกล่ำวเพิ่มสูงขึน อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของ
ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำน้ำบำดำลมำใช้ในอัตรำที่
สูงขึนและน้ำไปสู่กำรใช้น้ำบำดำลเกินสมดุล น้ำไปสู่กำรก้ำหนดเขตวิกฤตน้ำบำดำลในพืนที่กรุงเทพมหำนคร
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนีสมุทรปรำกำร สมุทรสำคร นครปฐม และจั งหวัดพระนครศรีอยุธยำ นอกจำกนี บำง
พืนที่ในบริเวณแอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำงยังประสบกับปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำแหล่งน้ำบำดำล
ทังในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 : ข้อมูลแอ่งนำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง
ลำดับ
ที่
1

แอ่งนำบำดำล

จังหวัด

แ อ่ ง น้ ำ บ ำ ด ำ ล ชัยนำท สิงห์บุรี นครนำยก
เจ้ำพระยำตอนล่ำง
อ่ำงทอง สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี
นครปฐม นนทบุรี สมุทรสำคร
สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม
และกรุงเทพมหำนคร รวมถึง
พืนที่บำงส่วนของจังหวัด
กำญจนบุรี นครสวรรค์
รำชบุรี ปรำจีนบุรี
ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี สระบุรี
และอุทัยธำนี

พืนที่
(ตร.กม.)

ลักษณะสำคัญ

ปริมำณกักเก็บ
(ล้ำน ลบ.ม.)

43,317

- ที่ ร ำบลุ่ ม ภำคกลำง
ตอนล่ำง
- แม่น้ำสำยส้ำคัญที่ไหล
ผ่ำน คือ แม่น้ำเจ้ำพระยำ
- เป็นแหล่งน้ำบำดำลที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศ
- เ กิ ด อ ยู่ ใ น หิ น ร่ ว น
ประเภทตะกอนน้ ำพำ
ตะกอนตะพักลุ่มน้ำยุคใหม่
และยุคเก่ำ ในระดับควำม
ลึกไม่เกิน 700 เมตร
- บ่ อ น้ ำ บ ำ ด ำ ล
ประมำณ 32,457 บ่อ บ่อ
น้ ำ ตื นประมำณ 53,627
บ่อ

269,355

ปริมำณนำเพิ่มเติม
รำยปี
(ล้ำน ลบ.ม.)
20,556

ปัญหำ/ ควำมท้ำทำย
- เป็นพืนที่เกษตรกรรม
และนิคมอุตสำหกรรม
ขนำดใหญ่ของประเทศ
- บำงพืนที่เป็นเขตวิกฤต
น้ ำ บ ำ ด ำ ล มี ก ำ ร ใ ช้
น้ำบำดำลเกินสมดุล
- ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ห ล่ ง
น้ ำ บำดำลและคุ ณ ภำพ
น้ำบำดำลในบำงพืนที่
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ทังนี ในส่วนของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นัน จะด้ำเนินกำรโดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพืนฐำน
ของสมำชิกเครื อข่ำยกำรบริ หำรจัดกำรทรั พยำกรน้ำบำดำล อย่ำงเป็นระบบและครอบคลุ มพืนที่ ทังจำก
โครงกำรที่ ก รมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลได้ ด้ ำ เนิ นกำรไว้แ ล้ ว และโครงกำรที่ ก องทุ นพั ฒ นำน้ ำ บำดำลให้ กำร
สนั บ สนุ น จ้ ำแนกออกเป็ น กลุ่ มผู้ ใช้น้ ำบำดำลเพื่ อ กำรเกษตร กลุ่ มผู้ ใช้น้ำบำดำลเพื่ อ กำรอุ ตสำหกรรม
กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยวและพำณิชย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลในส่วนของโครงกำรน้ำโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้
น้ำบำดำลภำยใต้โครงกำรกำรจัดหำน้ำบำดำลในพืนที่หำน้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทัง แสวงหำเครือข่ำยจำกกำรลงพืนที่พบประชำชน และประสำนงำนกับ
เครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) เพื่อให้สมำชิกเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ท้ำหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยำกรน้ำบำดำลใน
ท้องถิ่นของตนเองอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงศักยภำพควำมเข้มแข็งกระบวนกำรเรียนรู้และพึ่งตนเองของ
ชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในท้องถิ่น และเชื่อมร้อยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
ระหว่ำงระดับนโยบำยและระดับชุมชน ทังนีเพื่อให้กำรบริหำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
เป็นไปอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ฯ จะด้ำเนินกำรออกแบบและพัฒนำระบบสื่อสำร
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยมีกำรจัดท้ำเว็บไซต์แบบโต้ตอบ (Interactive Website)
เพื่อด้ำเนินกำรตอบค้ำถำมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับผู้สนใจและเครือข่ำย ซึ่งสำมำรถน้ำข้อมูลเชื่อมโยง
กับ Mobile Application ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้ รวมทังด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสื่อสำรสังคมออนไลน์
(Facebook) ตลอดจนแสวงหำรูปแบบองค์กรและกฎระเบียบที่เหมำะสมในกำรด้ำเนินงำนและจัดกิจกรรม
เพื่อบริหำรจัดกำรเครือข่ำยผ่ำนกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติกำร
3. วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษำหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลที่เหมำะสมตำมแนวคิดธรรมำภิบำล
ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง
3.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง
และจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยและระบบกำรสื่อสำรกำรบริหำรจัดน้ำบำดำลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 เสริมสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
รวมทังส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรที่ดีของกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้เป็นที่รู้จัก
3.4 จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในแอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง
4. เป้ำหมำยโครงกำร
4.1 มี รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำลน้ ำ บำดำล
ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำบำดำลในระดับภูมิภำคให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทังสำมำรถต่อยอดไปยังพืนที่แอ่งน้ำบำดำลอื่นๆ
ทัง 27 แอ่งน้ำบำดำลได้
4.2 ได้เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง
และมีระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยและระบบกำรสื่อสำรกำรบริหำรจัดน้ำบำดำลอย่ำงเป็นระบบ

9
4.3 ประชำชนได้รับควำมรู้พืนฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำบำดำลและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำบำดำล
เกิดควำมตระหนัก และร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำบำดำล รวมทัง ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุน
พัฒนำน้ำบำดำล
4.4 มีแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและแผนปฏิบัติ
กำรในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง
5. ขอบเขตและวิธีกำรดำเนินงำน
ด้ำเนินงำนเพื่อจัดท้ำโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็นรำยแอ่ง โดยมีรำยละเอียดขอบเขตและวิธีกำรด้ำเนินกำร ดังนี
5.1 กำรทบทวนวรรณกรรม ลงพืนทีส่ ้ำรวจ รวบรวมข้อมูลเบืองต้น และวำงแผนปฏิบัติงำน
5.1.1 กำรทบทวนวรรณกรรมทังในและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเครือข่ ำยและ
ธรรมำภิบำลน้ำบำดำล ศึกษารูปแบบการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้า เพื่อออกแบบวิธีการให้ได้มาซึ่ง
เครือข่ายน้าบาดาลที่ยั่งยืน ลงพืนที่ส้ำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ทังในส่วนของ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในด้ำนอุทกธรณีวิทยำ ศักยภำพน้ำบำดำล
สภำพพื นที่ ประชำกรศำสตร์ ควำมต้ อ งกำรใช้ น้ ำ ควำมต้ อ งกำรในด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร ทรั พ ยำกร
น้ำบำดำล รวมทัง ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรเมืองในแต่ละบริบทพืนที่ โดยพืนที่และประชำกรที่
ท้ำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของจ้ำนวนบ่อน้ำบำดำลในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล ตลอดจน ศึกษำและรวบรวม
ข้อมูลเครือข่ำยกำรด้ำเนินโครงกำรที่เคยมีกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและที่กองทุน
พัฒนำน้ำบำดำลให้กำรสนับสนุ น เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย รวมทัง ศึกษำและวิเครำะห์ปั ญหำ/
ข้อจ้ำกัดของสภำพพืนที่แอ่งน้ำบำดำลที่จะส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนน้ำบำดำลและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลในแอ่งน้ำบำดำล
5.1.2 ด้ำเนินกำรศึกษำ จ้ำแนก และวิเครำะห์รูปแบบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Analysis) ตำมแต่ละภำคส่ วน (Sector) ประเภทกำรใช้น้ำ (Water-Use Classes) และแนวโน้ มกำรก่ อมลพิ ษ
(Polluting Processes) เพื่อก้ำหนดแผนงำน/โครงกำร สนับสนุนกำรมีส่ วนร่ วม รวมทัง เลื อกกระบวนกำรที่
เหมำะสมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทในแต่ละพืนที่ชุมชน พร้อมทังจัดท้ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ใช้ในโครงกำร
5.1.3 วำงแผนและจั ดท้ ำแผนปฏิ บั ติ ในกำรลงพื นที่ แต่ ละชุ มชนในแอ่ งน้ ำบำดำล รวมทั ง
ด้ำเนิ นกำรขั นตอนในกำรเลื อกและเก็ บรำยละเอี ยดกลุ่ มตั วอย่ ำงของแต่ละกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย บุ คลำกร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน
5.1.4 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรส้ำรวจวิจัย โดยเครื่องมือดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรเห็นชอบหรือ
มีกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรท้ำงำนติดตำมและประเมินผล หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
มอบหมำย
5.1.5 ศึกษำ วิจัย และส้ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมต้องกำรใช้น้ำบำดำล รวมถึงปัญหำ
อุปสรรค และควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อน้ำมำเป็นฐำนข้อมูล โดยใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงคุณภำพ เช่น กำร
สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหำรระดับสูงของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กำรสัมภำษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) และใช้วิธีกำรวิจัยในเชิงปริมำณผ่ำนกำรเก็บข้อมูล
ทำงสถิติจำกฐำนข้อมูลเดิมและแบบสอบถำม (Questionnaire) กำรวิเครำะห์ SWOT/ Gap Analysis รวมทัง
จัดท้ำรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรศึกษำ วิจัย และส้ำรวจ
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5.2 จั ดท้ำคู่มือ กลยุ ทธ์ สื่ อสำรองค์ กรเพื่อ บริห ำรเครื อข่ ำยและส่ ง เสริมภำพลั กษณ์ โ ครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำบำดำลอย่ำงยั่งยืนเป็น
รำยแอ่ง
5.2.1 ท้ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลพืนฐำนกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒ นำ
น้ำบำดำล เพื่อน้ำเสนอแนวคิดและออกแบบ (Concept) กลยุทธ์และคู่มือสื่อสำรองค์กร ได้แก่ ระบบตรำ
สัญลักษณ์โครงกำรและกำรน้ำไปใช้ ออกแบบสิ่งของและอุปกรณ์พืนฐำนที่โครงกำรจ้ำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ทรำบ
ว่ำเป็นกำรด้ำเนินงำนโครงกำรฯ ภำยใต้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล โดยน้ำไปใช้ใน
กำรประกอบกำรจั ดตังเครื อข่ำย เช่น รูป แบบนิทรรศกำรสั ญจร แนวทำงและระบบกำรสื่ อสำรเพื่อสร้ำง
เครือข่ำย ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย เป็นต้น
5.2.2 รวบรวมผลกำรศึกษำในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง ออกแบบ และจัดท้ำ
คู่มือกลยุทธ์สื่อสำรองค์กรเพื่อบริหำรเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล จ้ำนวน 500 เล่ม พร้อม
ซีดีรอม เพื่อให้บุคลำกรที่รับผิดชอบโครงกำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีแนวทำงเดียวกันในกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับประชำชน ภำคเอกชน และหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
5.3 ก้ำหนดรูปแบบกิจ กรรมและพืนที่คัดเลื อกตำมโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
บำดำลเป็นรำยแอ่ง ให้มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบไปด้วย
5.3.1 ด้ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหำรกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 รำย เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับทรำบควำมคำดหวัง/ควำม
ต้องกำรที่มีต่อรูปแบบกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ตลอดจนแนวทำง
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป
5.3.2 กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพืนฐำนทรัพยำกรน้ำบำดำล สภำพพืนที่ และทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ รวมไปถึงควำมคำดหวัง/
ควำมต้ อ งกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก ทรั พ ยำกร น้ ำ บำดำลในพื นที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ที่ ตั งอยู่ ใ นบริ เ ว ณ
แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง เพื่อรับทรำบสภำพปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึนจำกกำรใช้ ทรัพยำกร
น้ำบำดำลในกิจกรรมต่ำงๆ ของประชำชนในพืนที่ และรับฟังควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละพืนที่ รวมทัง รับรู้ควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรร่วมกัน (Share Expectation/ Function) ในกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้และเครือข่ำยน้ำบำดำลของหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภ ำค ตลอดจน ด้ำเนินกำร
วิเครำะห์ ช่องว่ำงกำรบริ ห ำรจั ดกำร (Gap Analysis) เพื่อน้ำข้อมูล ที่ได้รับไปศึกษำและวิเครำะห์ ในกำร
ปรั บ ปรุ งแนวทำงกำรสร้ ำงและพัฒ นำเครื อข่ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลให้ เป็นระบบและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วน
นอกจำกนี ในกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ยังรวมไปถึงกำรด้ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังเชิญชวนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำล คนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน
องค์กรพัฒนำเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ ทรัพยำกรน้ำบำดำล เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลในพืนที่แอ่งน้ำบำดำลเจ้ำพระยำตอนล่ำง เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวแทนใน
กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำบำดำลและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ ให้แก่ประชำชนทั่วไปได้อย่ำงถูกต้อง
จ้ำนวน 4 ครัง ครังละ 60 คน
5.3.3 กำรจั ดกำรประชุ มใหญ่เ ครื อ ข่ ำยกำรบริห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ำ บำดำล พร้ อ ม
ด้ำเนินกำรกิจกรรมเครือข่ำยบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ประกอบไปด้วย สัมมนำทำงวิชำกำร กำรทัศน
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ศึกษำโครงกำรของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำล
ในพืนที่แอ่งน้ำบำดำล กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรน้ำบำดำล พร้อมทังกิจกรรมนิทรรศกำร
และคลิ นิ ก น้ ำ บำดำลสั ญ จร เพื่ อ รั บ ฟั ง และแก้ ไ ขปั ญ หำให้ กั บ ประชำชน หน่ วยงำนท้ อ งถิ่ น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละพืนที่ จ้ำนวน 1 ครัง ครังละ 150 คน
5.4 จั ด ท้ ำ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร โดยเน้นกำรมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปี รวมทังวิเครำะห์และปรับกระบวนงำน
และองค์กร โดยมีกำรก้ำหนดรูป แบบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำ บำดำลที่ มี บุ ค ลำกรก้ ำ กั บ ดู แ ลอย่ ำ งชั ด เจน ตลอดจนมี รู ป แบบกำรจั ด กำรองค์ ค วำมรู้ ( Knowledge
Management) ที่เหมำะสม เช่น กำรก้ำหนดหัวข้อกำรฝึกอบรมและกิจกรรมให้แก่บุคลำกรกรมทรัพยำกร
น้ำบำดำลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลไม่น้อยกว่ำ 3
หลักสูตรในแต่ละปี
5.5 จั ด ท้ ำ ระบบฐำนข้ อ มู ล สมำชิ ก เครือ ข่ ำ ย โดยท้ ำ กำรรวบรวมข้ อ มู ล พื นฐำนของสมำชิก
เครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมพืนที่ ทังจำกโครงกำรที่กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้ด้ำเนินกำรไว้แล้ว
และโครงกำรที่กองทุนพัฒนำน้ำบำดำลให้กำรสนับสนุน จ้ำแนกออกเป็น กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรอุตสำหกรรม กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท่องเที่ยวและพำณิชย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำบำดำล
ในส่ ว นของโครงกำรน้ ำ โรงเรี ย น กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ ำ บำดำลภำยใต้ โ ครงกำรกำรจั ด หำน้ ำ บำดำลในพื นที่ ห ำ
น้ำยำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจำกนี ออกแบบและ
พัฒนำระบบสื่อสำรเครื อข่ำยกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยมีกำรจัดท้ำเว็บไซต์แบบโต้ ต อบ
(Interactive Website) สองภำษำ (ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) โดยเน้นรูปแบบกำรน้ำเสนอข้อมูลที่ง่ำยต่อ
ควำมเข้ำใจ เช่น Infographic และสำมำรถเปิดได้กับอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทุกรูปแบบ (Android และ
iOS) พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ เพื่ อปรับปรุงควำมเป็นไปของหน้ำเว็บเพจทุกวัน และด้ำเนินกำรตอบ
ค้ำถำมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับผู้สนใจและเครือข่ำยตลอดระยะเวลำโครงกำร และสำมำรถน้ำข้อมูล
เชื่อมโยงกับ Mobile Application ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลได้ ทังนี เว็บไซต์ต้องสำมำรถใช้ได้ต่อไป
หลังจำกระยะเวลำโครงกำรสินสุดลงแล้ว รวมทังด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสื่อสำรสังคมออนไลน์ (Facebook)
นอกจำกนี ให้ด้ำเนินกำรจัดท้ำอุปกรณ์และสื่อประชำสัมพันธ์เมื่อมีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่
ละพืนที่ ประกอบกำรด้ำเนินโครงกำร ได้แก่
-

ฉำกหลัง (Backdrop) ส้ำหรับถ่ำยรูปผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นที่ระลึก จ้ำนวน 4 ชุด
แผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำรสองภำษำ (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 2,000 แผ่น
Roll-Up ส้ำหรับน้ำเสนอโครงกำร (ไทย-อังกฤษ) จ้ำนวน 8 ชิน 4 ชุด
สื่อมัลติมีเดีย สื่อโสตทัศน์ วีดีทัศน์ ฯลฯ จ้ำนวน 1 งำน

5.6 กำรจัดท้ำรำยงำน ประกอบด้วย
5.6.1 รำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรขันต้น (Inception Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.2 รำยงำนขันกลำง (Interim Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.3 ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 10 ชุด
5.6.4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม CD จ้ำนวน 40 ชุด
5.6.5 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ จ้ำนวน 20 ชุด
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5.6.6 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ้ำเดือนๆ ละ 5 ชุด
6. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำ 360 วัน (12 เดือน) นับจำกที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำ
7. พืนที่ดำเนินกำร

แอ่ ง น้ ำ บำดำลเจ้ ำ พระยำตอนล่ ำ ง ครอบคลุ ม จั ง หวั ด ชั ย นำท สิ ง ห์ บุ รี นครนำยก อ่ ำ งทอง
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสำคร สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม และ
กรุงเทพมหำนคร รวมถึงพืนที่บำงส่วนของจังหวัดกำญจนบุรี นครสวรรค์ รำชบุรี ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ ลพบุรี
สระบุรี และจังหวัดอุทัยธำนี
8. คุณสมบัติของผู้ได้รับกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ได้รับกำรสนับสนุน เงินช่วยเหลือจะต้องเป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐ หรือในก้ำกับของรัฐ ที่มี
ประสบกำรณ์ท้ำงำนในกำรศึกษำวิจัยและด้ำเนินกำรโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท้ำ ยุทธศำสตร์ภ ำครัฐ
เครือข่ำยหรือกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำลให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนและ
อุทกธรณีวิทยำหรือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ทังนี คณะท้ำงำนของสถำบันกำรศึกษำต้องจัดให้มี
บุคลำกรหลักที่เหมำะสมอย่ำงน้อยดังต่อไปนี
- หัวหน้ำโครงกำร ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- ที่ ป รึ ก ษำโครงกำร ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำ ไม่ ต่้ ำ กว่ ำ ปริ ญ ญำโท โดยมี ป ระสบกำรณ์
21-30 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนรั ฐประศำสนศำสตร์ ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์
21-30 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนบริหำรเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 21-30 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนเศรษฐศำสตร์ / กำรบริหำรจั ดกำร ต้องมีวุฒิ กำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมี
ประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
- นักวิจัยด้ำนมำนุษยวิทยำ ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดยมีประสบกำรณ์ 5-10 ปี
จ้ำนวน 1 คน
- ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นกฎหมำย ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำไม่ ต่้ ำกว่ ำปริ ญญำโท โดยมี ประสบกำรณ์
21-30 ปี จ้ำนวน 1 คน
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกลยุทธ์สื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่้ำกว่ำปริญญำโท โดย
มีประสบกำรณ์ 5-10 ปี จ้ำนวน 1 คน
9. กำรส่งมอบงำน
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนต้องก้ำหนดแผนกำรด้ำเนินงำนให้สอดคล้องกับก้ำหนดกำรส่งมอบงำนตำมล้ำดับ
ดังนี
9.1 งวดที่ 1 ส่ งรำยงำนกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรขันต้น (Inception Report) (Inception
Report) ประกอบด้วย แผนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงขันตอน วิธีกำรด้ำเนินงำน กิจกรรมและก้ำหนดระยะเวลำ
พร้อมทังกรอบแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีกำรวิจัย ตำมกรอบของวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรด้ำเนินงำน
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รวมถึงผลกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ
PDF.File และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 30 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.2 งวดที่ 2 ส่งรำยงำนขันกลำง (Interim Report) ประกอบด้วยรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน
9.2.1 กำรจัดท้ำคู่มือกลยุทธ์สื่อสำรองค์กรบริหำรเครือข่ำย
9.2.2 ข้อมูลเบืองต้นจำกกำรเก็บข้อมูลในพืนที่ศึกษำและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำร
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
9.2.3 กำรประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล ครังที่ 1-4
โดยให้จัดท้ำรำยงำน พร้อมแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบ PDF.File
และในรูปแบบ Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 150 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ
9.3 งวดที่ 3 ส่งร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วยผลกำรด้ำเนินงำน
9.3.1 กำรประชุมเครือข่ำยใหญ่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำล
9.3.2 (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลและ
แผนปฏิบัติกำร และระบบฐำนข้อมูลและกำรสื่อสำรสมำชิกเครือข่ำย
พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ำนวน 10 ชุด ภำยใน 300 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
9.4 งวดที่ 4 ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย
9.4.1 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
9.4.2 แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำบำดำลเป็น
รำยแอ่ง
9.4.3 ระบบฐำนข้ อ มู ล สมำชิ ก และระบบกำรสื่ อ สำรเครื อ ข่ ำ ยกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทรั พยำกรน้ ำบำดำลในแอ่งเจ้ ำพระยำตอนล่ ำง แอ่งน้ำบำดำลเชียงใหม่ - ล้ ำพูน แอ่งน้ำบำดำลอุดรธำนี สกลนคร แอ่งน้ำบำดำลระยอง และแอ่งน้ำบำดำลหำดใหญ่
9.4.4 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ
พร้ อ มแผ่ น ซี ดี ร อม (CD-ROM) ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ PDF.File และในรู ป แบบ
Microsoft office จ้ำนวน 20 ชุด ภำยใน 360 วัน หลังจำกวันลงนำมในสัญญำ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
9.5 รำยงำนควำมก้ำวหน้ ำของกำรด้ำเนินงำนเสนอต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำน
โครงกำร เป็นประจ้ำทุก 30 วัน นับตังแต่ที่ได้มีกำรลงนำมสัญญำโครงกำรฯ ครังละ 5 ชุด ภำยใน 5 วันนับจำก
วันที่ครบก้ำหนดส่งรำยงำน

10. งวดกำรจ่ำยเงิน
ด้ำเนินกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุนโครงกำรของสถำนบันฯ
เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำร ได้ตรวจสอบและยอมรับผลงำนตำมขันตอนต่ำงๆ ที่ ผู้ได้รับ
กำรสนับสนุนได้ปฏิบัติครบถ้วนตำมรำยละเอียดและข้อก้ำหนดในสัญญำ โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี
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งวดที่ 1 จ้ำนวนร้อยละ 15 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ให้กำรสนับสนุนและผู้
ได้รับกำรสนับสนุนลงนำมในสัญญำรับเงิ นช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนจำกกองทุนพัฒนำน้ำบำดำลเพื่อสนับสนุน
โครงกำรของสถำบันฯ
งวดที่ 2 จ้ำนวนร้อยละ 30 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.1 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 จ้ำนวนร้อยละ 25 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.2 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 จ้ำนวนร้อยละ 20 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.3 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 จ้ำนวนร้อยละ 10 ของงบประมำณสนับสนุนทังหมด หลังจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุน ส่ง
มอบงำนตำมข้อ 9.4 โดยส่งเอกสำรครบถ้วน และคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำเนินงำนโครงกำรได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว
11. ข้อสงวนสิทธิ์และกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
11.1 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรตกลงนี เพื่อประโยชน์ทำงรำชกำรเป็น
ส้ำคัญ ผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสินมิได้
11.2 กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
ทังนีเพื่อประโยชน์ของรำชกำรเป็นส้ำคัญและผู้ได้รับกำรสนับสนุนจะต้องด้ำเนินกำรโดยไม่มีเงื่อนไข
11.3 ผู้ได้รับกำรสนับสนุนไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักตลอดระยะเวลำด้ำเนินกำร โดยไม่ได้
รับควำมเห็นชอบจำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.4 ผลงำนต่ำงๆ ทังในรูปแบบ PDF.File และ CD ROM เป็นลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
11.5 หำกผู้ได้รับกำรสนับสนุนส่งมอบรำยงำนและผลงำนฉบับสมบูรณ์ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก้ำหนด
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนยินยอมให้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลปรับเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.1 ของรำคำค่ำใช้จ่ำยที่
ขอรับกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือรวมทังหมดตำมสัญญำ เว้นแต่เวลำล่ำช้ำนันเกิดขึนโดยเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิด
จำกควำมผิดของผู้ได้รับกำรสนับสนุน ตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 139 และ
140
12. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
กรมทรั พยำกรน้ ำบำดำลจะออกหนั งสื อรับรองให้ ผู้ ได้รับกำรสนับสนุน เพื่อแสดงต่อหน่ วยงำน
รำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของพืนที่ และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและวิธีกำร
ปฏิบั ติงำนเพื่อให้ หน่ วยงำนรำชกำรนั นๆ อนุญำตหรืออ้ ำนวยควำมสะดวกให้ ตำมแต่ กรณี ทังนี ผู้ ได้รับ กำร
สนับสนุนจะต้องร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษร

