
 
การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) 

**************************************************************************** 
 

ตรวจ
ราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามครั้งที่1 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)  
ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 
 1.1 ด้าน : จัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ 
เป้าหมาย : น้ำต้นทุนประปาชนบท /โรงเรียนและชุมชนมีระบบสะอาด /จำนวนแหล่งน้ำและน้ำบาดาลเพิ่มข้ึน 
ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการฯ  
ปี ๒๕63 

วันที่ 16 – 
17 กันยายน 

๒๕63 
ณ  

จ.นครปฐม 

๑) การพิจารณาความเหมาะสม
รูปแบบและวิธีการเติมน้ำใต้ดิน 

๑) ให้ ทบ. จัดทำคำสั่ง/ระเบียบ/แนวทางการ
ควบคุม หรือพิจารณาอนุญาตการเติมน้ำใต้ดินที่
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงของแหล่งน้ำ และ
รักษาสมดุลของทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ให้เกิดความ
ยั่งยืน รวมทั้งดำเนินงานร่วมกับ ทน. เพ่ือผันน้ำ
ส่วนเกินจากการเก็บกักและการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำธรรมชาติมาเก็บกักหรือเติมในชั้นดิน
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 
 
สรุปสาระสำคัญ 
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังศึกษาแนวทางที่จะ
ปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่ เกี่ยวข้อง
เพ่ือที่จะจัดทำระเบียบ/คำสั่ง/หลักเกณ์และขั้นตอนการ
ขออนุญาต เพ่ือนำมาใช้ควบคุมการเติมนำใต้ดิน ทั้งนี้
เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ
ขออนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ยังไม่ครอบคลุมถึง
บริบทการเติมน้ำใต้ดินเท่าใดนัก . (ความคืบหน้าการ
ดำเนินงาน) 
- .กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังศึกษาแนวทางการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่นการกำหนดหลักเกณฑ์การ
เจาะและก่อสร้างบ่ อสั งเกตการณ์ เพ่ื อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและคุณภาพน้ำที่มีผลเนื่องจาก
การเติมน้ ำใต้ดิน   (ความคืบหน้าการดำเนินงาน)           
. 

เอกสาร
ประกอบ 

๑ 

 
http://bit.ly/
2ZHZWdH 

เอกสารแนบ 2 (ทบ.) 
 

ดำเนินการได้  อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ 



ตรวจ
ราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

-.ประเด็นการดำเนินการร่วมกับ ทน . เพื่ อผันน้ ำ
ส่วนเกินจากการเก็บกักและการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ำธรรมชาติมาเก็บกักหรือเติมในชั้นดินตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่. 
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังหาแนวทางที่จะบูรณาการ
แผนงานที่จะนำน้ำส่วนเกินจากการกักเก็บเข้าสู่ระบบเติมน้ำ
ใต้ดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนและลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ฤดูน้ำหลากกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น (ความคืบหน้าการดำเนินงาน) 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 

ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 

1.2 ด้านทรัพยากรน้ำ ได้แก ่1) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 2) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนประปาหมู่บ้าน  
3) การดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 
เขต 1 11 

12 
วันที่ 23 – 
24 มีนาคม 
2564 ณ 

ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

๒) โครงการเติมน้ำใต้ดิน ของ ทบ. ที่
ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 
1,000 แห่ง โดยผู้รับจ้างรายเดียว มี
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ทำให้
เครื่องมือ อุปกรณ์ของผู้ รับจ้างไม่
เพียงพอ เกิดความล่าช้าในการทำงาน   

๒) ให้ ทบ. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
(งบลงทุน) ให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 
สรุปสาระสำคัญ 
   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(งบกลาง) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพ่ือดำเนิน
โครงการเติมน้ำใต้ดินในพ้ืนที่ตำบลทั่วประเทศ จำนวน 
1,000 แห่ง วงเงินงบประมาณ 62.9871 ล้านบาท  
มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 998 แห่ง ยกเลิก 2 แห่ง 
คิด เป็น  100% และมีผลการเบิกจ่ ายงบประมาณ   
(ณ วันที่ 24 พ.ค. 2564) จำนวน 44.5283 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 72.28 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่เหลือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเร่งรัดการเบิกจ่าย

  ดำเนินการได้  อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้ 



ตรวจ
ราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป  

เขต 13 

วันที่ 10 
มีนาคม 

2564 ณ 
ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

3) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุก
ปี เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนผิว
ดินมีไม่เพียงพอ ประกอบกับแหล่ง
น้ ำ บ า ด า ล มี ป ริ ม า ณ น้ ำ น้ อ ย 
โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ งจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำทำให้ประชาชน
ต้องซื้อน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค แต่
ขณะเดียวกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
เกิ ดน้ ำท่ วมหนั กใน พ้ืนที่ จั งห วัด
น ค รราช สี ม า  เนื่ อ งจ าก ฝ น ต ก
ต่อเนื่องมีน้ำป่าไหลหลากทำให้ลำน้ำ
สาขาและอ่างเก็บน้ำเอ่อล้นท่วม
บ้านเรือน และไม่สามารถระบายน้ำ
ไปกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้เท่าท่ีควร 

3) ควรนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็น
ข้อมูลประกอบการบริหารจัดการโครงข่ายน้ำให้
มีความเชื่อมโยงเป็นระบบและสอดรับกับสภาพ
พ้ืนที่ 

 
 
สรุปสาระสำคัญ 
    เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ ำสำหรับการอุป โภคบริ โภค  กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล มีการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและมีปัญหาคุณภาพ
น้ำเค็ม และพ้ืนที่ที่มีระบบประปาแล้ว  แต่ไม่สามารถจ่าย
น้ำให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้ำ โดยการออกแบบและก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล  
     นอกจากนี้  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำเสนอ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลแหล่งใหม่ที่ระดับความลึก 
๑,๐๐๐ เมตร รวมทั้งการสำรวจหาพ้ืนที่ที่ เหมาะสม
สำหรับการเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยการใช้เครื่องมือที่
ทันสมัยมาใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล และร่วมมือกับ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพ่ือหาแนวทาง การพัฒนาแหล่ง
น้ำในกรณีที่แหล่งน้ำบาดาลมีปริมาณและคุณภาพไม่
เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่  
ตลอดจนการส่งเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้ประโยชน์จาก
โครงการ เพ่ือแนะนำและแก้ไขปัญหากรณีพบปัญหาจาก
การใช้งาน 

 

รวม 3 ข้อ   

  ดำเนินการได้  อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ 


