หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520 ตามมาตรา 7 จัตวา และมาตรา 7 เบญจ จึงเห็น
สมควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ประจําปี พ.ศ.2559 – 2560
ดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนและลักษณะในการสนับสนุน
1.1 ส่วนราชการ :
1.1.1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
1.1.2 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่าระดับกรม
การสนั บ สนุ น เงิ น กองทุ น พั ฒ นาน้ํ า บาดาลสํ า หรั บ โครงการของผู้ มี สิ ท ธิ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ตามข้ อ 1.1
ให้สนับสนุนเต็มวงเงินของโครงการหรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเห็นสมควร
1.2 สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน :
การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลสําหรับโครงการของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.2
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
พิจ ารณาโครงการของสถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รเอกชนที่ จ ะได้ รั บ การช่ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น จากกองทุ น พั ฒ นา
น้ําบาดาล พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับการช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา
น้ําบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
2.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมตามมาตรา 7 จัตวา และมาตรา 7 เบญจ และเป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา
และอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาลและสิ่งแวดล้อม
2.2 กรอบการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมตามข้อ 2.1 ในปี พ.ศ.2559 – 2560 จะ
คํานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทางของยุทธศาสตร์และ
แผนระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมและระดับสาขา ตลอดจนนโยบาย มติคณะรัฐมนตรี มาตรการและข้อสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาลอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้
(1) ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) รวมทั้ง แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569)
(2) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2564) หรือ
แผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ยุท ธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) รวมทั้ง แผนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557– 2559)
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(4) นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี มาตรการและข้อสั่งการระดับชาติหรือระดับกระทรวงที่จะนําไปสู่การจัดการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตด้านน้ําทั้งในแง่ของ Supply และ Demand รวมทั้งผลกระทบ ตลอดจนประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแหล่งน้ําบาดาลและการบูรณาการทรัพยากรน้ําทั้งระบบ
3. แนวทางและเงื่อนไขการสนับสนุน
3.1 การสนับสนุนเงินกองทุนสําหรับผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1 และลักษณะโครงการ/กิจกรรมตาม
ข้อ 2 ในแต่ละปีงบประมาณจะพิจารณาให้ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมที่จะนําไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งน้ําบาดาลและสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสมดุล ดังต่อไปนี้
(1) การเสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ (เช่ น กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศ โปรแกรม และอื่ น ๆ)
เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งกลไก ระบบและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
(2) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการ
(3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งการสนองตอบต่อการจัดการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตด้านน้ํา
(4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และการถ่ายทอด สื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั่วไป
3.2 ผลผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม (ซึ่งรวมถึงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จัดซื้อหรือหามาได้โดยเงินกองทุน
พัฒนาน้ําบาดาล) จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลตามข้อ
1.1.1 ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล) สําหรับกรณีผลผลิต (ซึ่งรวมถึงครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างที่จัดซื้อหรือหามาได้โดยเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล) จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของผู้มีสิทธิขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลตามข้อ 1.1.2 และ ข้อ 1.2 จะต้องมีการกําหนดกรรมสิทธิ์ร่วมกันโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
3.3 กรณีที่ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลตามข้อ 1.1.2 และ ข้อ 1.2 จะมีการนํา
ผลงานการศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาน้ําบาดาล และหากการนําผลงานการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปใช้แล้วก่อให้เกิดความเสียหายเจ้าของโครงการ/กิจกรรม
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลแห่งการดําเนินงานนั้น
3.4 โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลทุกโครงการจะต้องจัดให้
มีกลไกและกระบวนการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบรับรองรายงานผลตามงวดงาน

4. ระยะเวลาในการยืน่ ข้อเสนอโครงการ
ให้ โ ครงการของสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ องค์ ก รเอกชนยื่ น ข้ อ เสนอเป็ น ไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 สําหรับโครงการที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลและส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่าระดับกรมให้ยื่นข้อเสนอโครงการได้ทุกช่วงเวลา
----------------------------

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
เรื่องการยื่นคําขอเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ขอรับการสนับสนุนของสถาบันการศึกษาและองค์กร
เอกชนที่จะได้รับการช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลให้ยื่นข้อเสนอโครงการ ตาม
แบบ กพน.1
ต่ อ สํ า นั ก งานกองทุ น พั ฒ นาน้ํ า บาดาลหรื อ กรมทรั พ ยากร
น้ําบาดาล ทั้งนี้ ต้องยื่นคําขอระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.groundwaterfund.go.th
------------------------

