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รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร  
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน  าบาดาล 

ของกรมทรัพยากรน  าบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้น าหลักการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ ได้แก่ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นระบบการส่งเสริมให้คนดี คนเก่ง ได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ และสามารถพัฒนาและรักษาให้คนดี คนเก่ง ให้อยู่ในระบบราชการ ด้วยการสร้างความก้าวหน้าที่
ชัดเจนตามผลงานและสมรรถนะ การปฏิบัติงานสอดคล้องและมีความสมดุลระหว่างหน้าที่การงานและครอบครัว 

การพัฒนาระบบราชการของรัฐบาล ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะให้ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างระบบกลไกการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน และผลักดัน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาข้าราชการและ
ระบบงานให้มีขีดความสามารถที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง   
  การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งในการบรหิารงานบุคคลที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนือ่งเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถผลักดันและพัฒนาในทุกรูปแบบเหล่านีเ้ป็นกระบวนการ
ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติให้บุคคลสามารปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
ค่านิยม ไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้วยศักยภาพสูงสุด เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และน าการ
เรียนรู้ไปพัฒนาองค์กร สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
  1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็น
ข้าราชการที่ดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้
ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีการท างานเป็นทีม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรู้จักปรับตัวรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
  3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งมั่นเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหาร
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้มีสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ มุ่งมั่นที่จะเป็น
คนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ 

3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและแผนแม่บท 
 3.1 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ตามมาตรา 7 เบญจ (1) การศึกษา ส ารวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและ
อนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาลและสิ่งแวดล้อม 
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 3.2 แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาลและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 กลยุทธ์ที่ 22 ปรับปรุงระบบบริหารราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

4. เป้าหมายโครงการ 

 เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
(ความยั่งยืน)  6.การเป็นคนที่มีคุณภาพ (Better Human Being) 

    5. การเพ่ิมผลการปฏิบัติงานไดจ้ริง (Performance Improvement) 

การพัฒนาคน  4. การปรับปรุงพฤติกรรมในการท างาน (Behavior Change หรือ 
การศึกษาของคน         Competency Development)  
การฝึกอบรมคน 

    3. การปรับทัศนคติให้เหมาะสม (Attitude Change) 

    (ไม่ยั่งยืน)  2. เพ่ิมทักษะในงาน (Skill Development) 

    1. เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge Improvement) 
 
     การพัฒนาบุคลากร      เป้าหมายท่ีคาดหวัง 

 

5. ขอบเขตการด้าเนินการ 
 การด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล 
ประกอบด้วย 
 1) แผนงานการพัฒนาระบบงานบุคลากร ด าเนินการโดยการฝึกอบรม สัมมนา จัดท าแผน จ านวน 4
หลักสูตร /1 แผนงาน บุคลากรได้รับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 540 ราย 

2) การประชุม ณ ต่างประเทศ จ านวน 5 ครั้ง ข้าราชการเข้าร่วม จ านวน 24 ราย  
6. วิธีการด าเนินการ 
  กรมทรัพยากรน้ าบาดาลด าเนินโครงการโดยการเน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคนิคการสอน
งานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง การถ่ายทอดความรู้จากบุคคลสู่หน่วยงาน ปรับวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ติดตามและประเมินผล ด้วยวิธีการประกอบด้วย 

1) ฝึกกลุ่มปฏิบัติ (Team Building)   
2) การฝึกอบรม 
3) การประชุม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
รายละเอียดโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
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6.1 ส่วนที่ 1 การฝึกอบรมภายในประเทศ เป็นแผนงานที่มุ่งเสริมทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบตามสายงาน การพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักสมรรถนะ การเสริมสร้างทักษะ การสอน
งานและการสร้างทีมงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบแผนงาน ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักบริหารกลาง ประกอบด้วย 4 หลักสูตรการฝึกอบรม และ 1 แผนงานการส่งบุคลากรไปอบรม ประชุม ที่
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ในวงเงินงบประมาณ 3,052,700 บาท (สามล้านห้าหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

6.2 ส่วนที่ 2 การประชุม ณ ต่างประเทศ  
จ านวน 4 รายการ ในวงเงินงบประมาณ 7,806,500 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) * ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้
ปรับแผนงานการประชุม ณ ต่างประเทศโครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพองค์กรและบุคลากร ประจ าปี 2553 จากเดิม
การประชุม 4 รายการ เป็น 5 รายการ ในวงเงินเดิม 7,806,500 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมจ านวน 1,362,100 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน
ทั้งสิ้น 9,168,600 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  
7. งบประมาณ /ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองทุนพัฒนาน้ าบาดาล จ านวน 10,859,200 บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 24 
สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนงานการประชุม ณ ต่างประเทศโครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพองค์กรและ
บุคลากร ประจ าปี 2553 อนุมัติงบประมาณเพ่ิมจ านวน 1,362,100 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน ) จึงท าให้มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,221,300 บาท (สิบสองล้านสองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสามร้อย
บาทถ้วน) การประชุม 5 รายการ ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2553  
8. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 การด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์และบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
กันยายน 2553 รวม 5 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,560,721.02 บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหม่ืนเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
บาทสองสตางค์) แบ่งเป็นการด าเนินงานสองส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การฝึกอบรมภายในประเทศ ด าเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้ง 4 หลักสูตรและ 1 แผนการส่ง
บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,239,650 บาท 
(สองล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) บุคลากรได้รับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 540 ราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การส้ารวจประเมินศักยภาพและการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล 
  ในพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง” 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักวิชาการรุ่นใหม่ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้มีโอกาสในการฝึก
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการท างานด้านวิชาการทั้งหมด สามารถมองภาพองค์รวมตามภารกิจได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น และได้มีความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริงด้านวิชาการทรัพยากรน้ าบาดาลในพ้ืนที่สูง แหล่ง
น้ าบาดาลแอ่งอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
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ผลส าเร็จของโครงการ  นักวิชาการน้ าบาดาล
รุ่นใหม่ได้เรียนรู้การท างานด้านวิชาการตั้งแต่การ
เริ่ มต้นกระบวนงาน โดยการเรียนรู้ ผ่ านการ
ปฏิบัติงานจริงผ่านการถ่ายทอดจากนักธรณีวิทยา
อาวุโสของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งเป็นการสอน
งานจากบุคคลสู่บุคคล ท าให้เป็นการง่ายต่อการ
เข้าใจ และมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนในสถาน
บันการศึกษาหรือจากต าราใดๆ 

 
พ้ืนที่โครงการหลวงอ่างขาง เป็นพื้นที่ภูเขาสูงใช้แหล่งน้ าผิวดินเป็นหลักโดยการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าแต่

ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งประมาณ 4 เดือนทุกปี เนื่องจากแหล่งน้ าผิวดินแห้ง อีกปัญหาหนึ่ง
คือในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกลงมา น้ าในล าห้วยสาขาต่างๆ จะไหลลงสู่ฝายที่กั้นไว้ส าหรับสูบขึ้นเก็บในอ่างเพ่ือใช้
งาน ส่วนที่ไหลล้นจากฝายจะไหลลงสู่หลุมยุบ (Sink hole) หายลงไปใต้ดินหมด จึงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้
ตลอดทั้งปี กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจึงได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของแหล่งน้ า
บาดาลที่จะน ามาใช้ทดแทนและส ารอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการส ารวจทางธรณีวิทยาเบื้องต้นและการส ารวจขั้นรายละเอียด และได้ด าเนินการเจาะบาดาล ได้

ทั้งหมดจ านวน 14 บ่อ ความลึกระหว่าง 60-120 เมตร ได้บ่อที่มีศักยภาพในการให้น้ าบาดาล 12 บ่อ สามารถสูบ
น้ าได้รวมวันละ 1,800 ลูกบาศก์เมตร โดยท าการสูบวันละ 10 ชั่วโมง ท าให้โครงการหลวงอ่างขาง มีน้ าส าหรับ
บริโภคอุปโภคและใช้ส าหรับพืชผลทางการเกษตร จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่โครงการหลวงอ่างขางเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจและ
เหมาะในการใช้เป็นพื้นที่ฝึกอบรม 

ความส าเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลใน
พ้ืนที่สู ง โครงการหลวงดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีศึกษาที่ดีส าหรับนักวิชาการ
รุ่นใหม่ ในการส ารวจสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่สูง 
จากระดับน้ าทะเล 1,400-1,800 เมตร และวิธีการ
ต่างๆในการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในโครงการฯ 
รวมถึงปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลทั้งสภาพ
พ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะธรณีสัณฐานที่
แตกต่างจากพ้ืนที่ราบ  
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โครงการหลวงอ่างขาง จึงเป็นกรณีศึกษาที่มี

ท้าทาย และจะเป็นโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักวิชาการ
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ความรู้ที่ ได้ จาก
การศึกษางานตรงนี้ สามารถช่วยให้เข้าใจงานต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศ
ไทยที่มีสภาพอุทกธรณีวิทยาเช่นเดียวกัน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งบประมาณและระยะเวลา  ด าเนินการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 658,115 บาท (หกแสนห้าหมื่น

แปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ระยะเวลาการฝึกอบรม รวม 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2553  
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2) การฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภาคสนาม” จ้านวน 4 รุ่น 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิค และ
ทักษะ ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ให้ถูกต้องเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้าง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นแบบอย่างที่
ดีอันน ามาซึ่งสู่ความเป็นผู้น าในด้านการพัฒนาบ่อ
บาดาลสามารถให้ค าปรึกษาและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้ กั บองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและ
ภาคเอกชนได ้

ผลส าเร็จของโครงการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามให้มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติและเกิดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
ประกอบกับได้แจกชุดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 5 รายการ ประกอบด้วย รองเท้าบู๊ทหัวเหล็ก 
หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง แว่นตานิรภัย และเข็มขัดพยุง
หลัง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต 1-12 จ านวน 350 ราย  

 การฝึ กอบรมหลั กสู ตรนี้  สื บเนื่ อง ทบ.  ได้
ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์ PMQA 
หมวด 5 ในหัวข้อหลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยได้แผนการ
ด าเนินการ ในประเด็นสภาพแวดล้อมการท างาน โดยใน
แผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน ที่อาจก่อให้ เกิด
อันตรายต่อร่างกายแก่  

 
 
 

   ดังนั้น ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยเจาะ ทบ. จ านวน 350 ราย 
ครอบคลุม สทบ. เขต 1-12 โดยด าเนินการจัดเป็น 4 รุ่น และได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานภาคสนามโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็น
สถาบันที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดชุดอุปกรณ์ป้องกัน
นิรภัยในการปฏิบัติงาน 5 รายการประกอบด้วย หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง รองเท้าบู๊ทหัวเหล็ก แว่นตานิรภัย และเข็ม
ขัดพยุงหลัง แจกส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจ านวน 350 ราย ในวงเงินงบประมาณ 400,050 บาท และที่
ส าคัญนอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่แจกให้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ให้มีความ
ปลอดภัย และสร้างมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงานภาคสนามของหน่วยเจาะของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
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งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณจ านวน 1,026,150 บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนหกพัน

หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) การฝึกอบรมเป็น 4 รุ่นดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค. 2553 ณ ห้องประชุมสทบ. 
เขต 1 จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย สทบ.เขต 1 (ล าปาง), สทบ.เขต 7 (ก าแพงเพชร) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 
ส.ค. 2553 ณ ห้องประชุม สทบ. เขต 6 จังหวัดตรัง ประกอบด้วย สทบ.เขต 6 (ตรัง) , สทบ.เขต 12 (สงขลา) รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. 2553 ณ โรงแรมระยองชาเลย์ จังหวัดระยอง ประกอบด้วย สทบ.เขต 3 (สระบุรี), สทบ.เขต 9 
(ระยอง), สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี), สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2553 ณ ห้องประชุม 
สทบ. เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา), สทบ.เขต 10 (อุดรธานี), สทบ.เขต 11 
(อุบลราชธานี) ,สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) 
 
3) หลักสูตร การจัดท้าขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะตามกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สร้างความเข้าใจและการยอมรับในการก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ก าหนด และเพ่ือให้ได้สมรรถนะประจ าสายงานทุกสายงานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดยส่งให้อกพ.กรมฯ 
เห็นชอบภายใน 30 กันยายน 2553 

ผลส าเร็จของโครงการ   
ด้วยมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. จัดท า

ตามมาตรา 48 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดเรื่องความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเพ่ือ
ประโยชน์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั งนี้
มาตรฐานด้ านสมรรถนะที่ จ า เป็ นส าหรั บการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนพเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ก าหนดรายละเอียด และ
ระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อย่างน้อย 3 สมรรถนะให้เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
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โดยการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวอย่างของ

พฤติกรรมสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เ พ่ือแสดงสมรรถนะของแต่ละระดับตามบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง และเสนอ 
อ.ก .พ.  กรม เ พ่ือพิจารณาเห็นชอบ และส่ ง ให้
ส านักงาน ก.พ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2553  

 
 

งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณ จ านวน 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ชั้น 3 กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
 
4) หลกัสูตร หลักการเขียนและวิเคราะห์โครงการและการตัดสินใจ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือบุคลากรของ ทบ. รู้และเข้าใจในการการเขียนโรงการที่ดี และมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ/เขียนโครงการของแต่ละส านัก สามารถเขียนโครงการ 
วิเคราะห์โครงการ ลดปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากโครงการได้ 

ผลส าเร็จของโครงการ   
 การด าเนินการฝึกอบรมการเขียนและ

วิเคราะห์โครงการและการตัดสินใจ มุ่งหมายให้ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ 
บริหารโครงการของแต่ละส านัก มีความรู้ความเข้าใจใน
การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ และด าเนิน
โครงการให้ส าเร็จ บรรลุถึงวัตุประสงค์ที่วางไว้ สามารถ
ลดปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากโครงการได้ ในการนี้
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการเชิญวิทยากร
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเขียนโครงการและการบริหาร
โครงการ เ พ่ือถ่ายทอดวิธีการ กลยุทธ์การบริ หาร
โครงการแก่ตัวแทนของทุกส านักในการรับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือให้บรรลุซึ่งภารกิจของส านักและของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลได้ 

 การฝึกอบรมจะเน้นที่การฝึกปฏิบัติการ
เขียนโครงการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 
รวมถึงการบริหารโครงการให้บรรลุผล บรรลุภารกิจของ
ส านักได้  
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งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณจ านวน 213,393 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบ
สามบาทถ้วน) ด าเนินการจัด 3 วันระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 53 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ รีสอร์ท ชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

 
5) แผนการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้รับความรู้เฉพาะทางท่ีมีความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรที่
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีความจ าเป็นและต้องการใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 

ผลส าเร็จโครงการ  กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดจ านวน 
11 ราย 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1) นางสาววิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผอ.สทบ. เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ฝึกอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 11 วงเงินงบประมาณ 59,000 บาท 

2) นายสมชัย ทองบางพ่ึง วิศวกรช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาน้ าบาดาล ฝึกอบรมหลักสูตร ธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 11 วงเงินงบประมาณ 59,000 บาท 

3) นางสาวจารุณี จรรยาลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ วงเงินงบประมาณ 9,000 บาท 

4) นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผอ.สบก. ส านักบริหารกลาง ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณ
ส าหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 9 วงเงินงบประมาณ 109,000 บาท 

5) นายพิเชฐ ทรวงโพธิ์ นายช่างเครื่องกลช านาญงาน กองแผนงาน ฝึกอบรมหลักสูตร 5 strategic 
Thimking Enhamcement 5 รูปแบบการคิดกลยุทธ์ วงเงินงบประมาณ 4,992 บาท 

6) นางดารา ชาติภูวภัทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ฝึกอบรมหลักสูตร การ
วางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 17 วงเงินงบประมาณ 9,000 บาท 

7) นายศุภกรณ์ หอมจันทร์ วิศวกรปฏิบัติการ กองแผนงาน การฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล วงเงินงบประมาณ 4,000 บาท 

8) นายพิเชษฐ พลสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน การฝึกอบรมหลักสูตร การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล วงเงินงบประมาณ 4,000 บาท 

9) นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผอ.สทบ.เขต 4 จังหวัดขอนแก่น หลักสูตร นักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) รุ่นที่ 
2 วงเงินงบประมาณ 65,000 บาท 
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10) นางสาวสุวรรณา ดีสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ า
บาดาล การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก PHP for Web Application Development วงเงิน
งบประมาณ 9,500 บาท 

11) นางสาวนที นุ่มนิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ า
บาดาล การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก PHP for Web Application Development วงเงิน
งบประมาณ 9,500 บาท 

งบประมาณและระยะเวลา  รวมส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 11 ราย 11 หลักสูตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
จ านวน 223,992 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ต้ังเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2553  
 
ส่วนที่ 2 การประชุม ณ ต่างประเทศ * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล ครั้งที่ 
6/2553 วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนงานการประชุม ณ ต่างประเทศโครงการพัฒนาประสิทธิ์
ภาพองค์กรและบุคลากร ประจ าปี 2553 จากเดิมวงเงิน 7,806,500 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมจ านวน 1,362,100 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน
ทั้งสิ้น 9,168,600 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)   

สรุปผลการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้ น 3,321,071.02 บาท (สาม
ล้านสามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) บุคลากรได้รับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 24 ราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เขื่อนใต้ดินและการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ            
ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (Underground dam and water resources development and 
management in Korea)               

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการของ K-Water ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาน้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนใต้ดินและการพัฒนาบ่อแนวนอนแบบรัศมี 
และการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวคิดของประชาชนประเทศเกาหลี  

ผลส าเร็จโครงการ  นักวิชาการของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
น้ าบาดาลได้มีโอกาสศึกษาวิธีการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะวิธีการศึกษาการ
สร้างเข่ือนใต้ดินและการสร้างบ่อแนวนอน สามารถน าแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลแบบ
บูรณาการมาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรน้ าในประเทศไทยได้ 

โดยคณะที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย 
1) นายโชติ  ตราชู อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
2) นายอนันต์ เกตุเอม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
3) นายสุรพล ปัตตานี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า คกก.กพน. 
4) นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง คกก.กพน. 
5) นายนภดล ธิยะใจ ผอ.ส านักกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. คกก.กพน. 
6) นายปรีดา อัตวินิจตระการ สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม คกก.กพน. 
7) นายกฤตพฒน์ จุ้ยเตย รองประธาน คกก. บริหารสถาบันน้ าภาคอุตสาหกรรม คกก.กพน. 
8) นายสุนทร ปัญจาสุธารส นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
9) นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
10) นายสุทธิพล เอ่ียมประสิทธิกุล วิศวกรช านาญการ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
11) น.ส. อัคปศร อัคราช นักธรณีวิทยาช านาญการ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  



 12 

เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ าของ K-Water ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดการ
เขื่อนประเภท Multi-purpose  จ านวน 16 เขื่อน ได้แก่เขื่อนป้องกันน้ าท่วม เขื่อนเพ่ือกักเก็บน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
และเขื่อนก าเหนิดพลังงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน เพ่ือกักเก็บน้ าบาดาลไว้ใต้ดิน ชะลอการไหลและยกระดับน้ า

ใต้ดินให้สูงขึ้น ประชาชนในพ้ืนที่สามารถน าน้ าใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค บริโภค รวมทั้งกิจกรรมทางการ
เกษตรอ่ืนๆท าให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

ศึกษาดูงานพ้ืนที่ก่อสร้างบ่อแนวนอน ซึ่งบริษัท 
Dajoo Construction Co.,Ltd เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาน้ าบริเวณริมฝั่งแม่น้ าและท้องน้ า ซึ่งท าการ
พัฒนาบ่อแนวนอนแบบรัศมี (Collection well) บริเวณ
แม่น้ า Hangang ใกล้กรุงโซลในชั้นตะกอนน้ าพา น้ าที่
พัฒนาได้จะถูกส่งต่อไปยังต้นน้ าของแม่น้ า Hongjaechon 
และ Pulkwangchon เพ่ือการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 แนวสันเขื่อนใต้ดินมีลักษณะเป็นแนวถนนขนาดเล็กออกแบบให้น้้า

สามารถไหลล้นผ่านได้ ในขณะที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา 
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การพัฒนาน้ าบาดาลที่ผ่านระบบการกรองด้วยกรวดทรายธรรมชาตินี้ น้ าที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นปริมาณและ
คุณภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบ การปรับปรุงคุณภาพน้ าและสารเคมี
อ่ืนๆมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้น้ าน้อยกว่าการปรับปรุงคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าผิวดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
งบประมาณและระยะเวลา  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 1,042,673.68 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสอง

พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ถึง 15 สิงหาคม 2553  
 
 
 
 
 

  

บ่อรวบรวมน้้าจากกลุ่มบ่อแนวนอนที่สูบน้าขึ้นมาใช้จากการกักเก็บ

น้้าบริเวณเขื่อนใต้ดิน เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการยกตัวของ

ระดับน้้ำบำดำลตื้น โดยใช้น้้ำจำกบ่อน้้ำบำดำลระดับตื้นประจ้ำแปลง
ที่ดินของตนเอง 

บ่อรวบรวมน้้าจากบ่อแนวนอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 6 
เมตร ประหยัดพื้นที่บนพื้นดิน 

 
 

เมื่อลงมาด้านล่างจะพบ ระบบท่อเพื่อรวบรวมน้้าจากบ่อ

แนวนอนหลายๆบ่อ มากักเก็บในบ่อรวบรวมน้้า และมีเคร่ือง

สูบที่ใช้ส่งน้้าไปยังท่อกระจายน้้าต่อไป 

แผนผังก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน 
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2) การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก สมัยที่ 6 (The 
Sixth Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific : 
MCED 6) ณ เมืองอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2553 โดยมี รมว.ทส. 
เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง  

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 0204.2/ว 2529 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 เรื่องแจ้งยกเลิกการ
เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 6 ณ เมืองอัสตา
นา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2553 แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดภาระกิจส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมายให้เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอส
โค เข้าร่วมการประชุมแทน จึงขอยกเลิกการเดินทางขององค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว 

 
3) การประชุม CCOP -GSJ/AIST-CGS Groundwater Phase II Meeting China และ

ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและระบบการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทรุดตัวของแผ่นดิน ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2553 และ ระหว่างวันที่ 6-13  กันยายน  2553  

สืบเนื่องจากคณะกรรมการประสานงานการส ารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia- 
CCOP) ได้มีหนังสือเชิญกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ให้เข้าร่วมประชุม CCOP-GSJ/AIST-CGS Groundwater Phase 
II Meeting China และประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการใช้น้ า
บาดาลกับการทรุดตัวของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2553 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผลส าเร็จโครงการ  นักวิชาการของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
น้ าบาดาลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการ
ใช้น้ าบาดาลกับการทรุดตัวของแผ่นดิน โดยจะเอ้ือประโยชน์ต่อกรมทรัพยากรน้ าบาดาลด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าบาดาล การประชุมครั้งนี้คณะเดินทางประกอบด้วย  

1. นายอดิศัย  จารุรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ าบาดาล  
2. นายสุรพล  ธรรมสาร  ผู้อ านวยการส านักควบคุมกิจการน้ าบาดาล 
3. นางอรนุช  หล่อเพ็ญศรี นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ 
4. นายบรรจง  พรมจันทร์ นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ 
5. นายประโยชน์  ด่านก่อโพธิ์ นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
6. นางสาววันเพ็ญ  บัวระพา นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมการประชุม CCOP-GSJ/AIST-CGS Groundwater Phase II Meeting China เมืองซี

อาน โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม 11 ประเทศ ประกอบด้วยCambodia, china, Indonesia, Japan, 
Korea, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Thailand, Yimor-Leste และ Vietnam เป็นการ
ปรึกษาหารือแนวทางการจัดท าแผนที่แสดงข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยาในแอ่งน้ าบาดาลที่ส าคัญๆของแต่ละประเทศ 
เพ่ือเผยแพร่ทางเวบไซต์ของ CCOP ในส่วนของประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายคือข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยาของ
แอ่งเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง 

เยี่ยชมสถาบันการศึกษาและฟังสรุปการบรรยายการศึกษษงานด้าน InSAR ในแอ่งน้ าบาดาลซี
อาน ณ มหาวิทยาลัย Chan An และปัญหาการทรุดตัว โดย Professor Zhang Qin รองคณะบดีคณะ School 
of Geology Engineer and Surveying Engineering  
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การศึกษาดูงาน BEIJING LAND-SUBSIDENCE MONITORING STATION ที่ Beijing Institute 
of Hydrogeology and Engineering Geology 

  
BEIJING LAND SUBSIDENCE EXHIBITION HALL 

  
ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

 

  
ดูงานภายในสถานีติดตามการทรุดตัวของแผ่นดิน เมืองปกักิง่ 
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ดูงานภายในสถานีติดตามทรุดตัวของแผ่นดิน เมืองปักกิง่ 

 

  
ดูงานภายในสถานีติดตามการทรุดตัวของแผ่นดิน เมืองปกักิง่ 

ศึกษาดูงาน GEOLOGICAL SURVEY FOR LAND SUBSIDENCE OBSERVATION ที่ Institute of 
Geological Survey of Jiangsu Province, Nanjing ได้มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือติดตามการทรุดตัวของแผ่นดิน 
ในช่วงก่อนปี 2,000 มีอัตราการสูบน้ า 9,000 ล้าน ลบ.ม. จากบ่อน้ าบาดาลทั้งหมด 5,100 บ่อ และได้มีการจ ากัด
การใช้น้ าบาดาลตั้งแต่ปี 2000 โดยยังมีการสูบน้ าบาดาลจากบ่อน้ าบาดาลเพียง 100 บ่อ ท าให้ระดับการทรุดตัว
ลดลง (อีก 5,000 บ่อปิดไว้เป็นบ่อส ารองยามฉุกเฉิน)  

ศึกษาดูงาน-ผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดิน (Groundwater Fissure) ที่  WUXI  

 
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดิน 

ศึกษาดูงาน-สถานีตรวจวัดการทรุดตัวของแผ่นดิน SUZHOU มณฑลเจียงซู 
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ศึกษาดูงานสถานีอัดน้ าลงใต้ดิน ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัย  เมืองเซี่ยงไฮ้ 
  Phase I  50  station (รัฐบาลด าเนินการเอง) 
   Phase II  100  station (รัฐบาลออกค่าใช้จ่าย โดยให้เอกชนบริหาร) 
  ปริมาณน้ าที่สูบอัดลงใต้ดิน  22 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 

 
สถานีอัดน้้าลงใต้ดิน 
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เจ้าหน้าท่ีดูแลสถานีอัดน้้าลงใต้ดินิธิบายการท้างานของระบบ 

 

  
ระบบท่อของสถานีอัดน้้าลงใต้ดิน 

 

  
ระบบท่อและเคร่ืองวัดแรงดันในระบบท่อ 
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ระบบท่อและตู้ควบคุมของสถานอีัดน้้าลงใต้ดิน 

การประชุมและเปลี่ยนองค์ความรู้ครั้งนี้ ทบ. จะได้รับประโยชน์โดยตรงและองค์ความรู้ดังกล่าว
สามารถน ามาปรับใช้ในโครงการฯที่ ทบ. ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก กพน. ประกอบกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทรุดตัวของแผ่นดินอันเนื่องมาจากการใช้น้ าบาดาล มีระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวังที่ทันสมัยผ่านทางไกล (ดาวเทียม) ดังนั้น การได้ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานจริง จะท าให้ ทบ. 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งบประมาณและระยะเวลา  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 801,209 บาท (แปดแสนหนึ่งพันสอง
ร้อยเก้าบาทถ้วน) วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ถึง 15 สิงหาคม 2553 
 

4) ประชุมIAH ครั้งที่ 37 เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพน้้าบาดาลเพื่อความยั่งยืน 
(Groundwater Quality Sustainability: 37 th IAH Congress, Organised by IAH Poland NC.) 
และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาการส้ารวจธรณีฟิสิกขั้นสูงการจัดท้าแผนที่ขั้นรายละเอียดด้าน
ศักยภาพน้้าบาดาลด้วยระบบการน้าข้อมูล และการบินฯส้ารวจศักยภาพทางอากาศ (Skytem)                 
ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 27 กันยายน 2553 – 2 ตุลาคม 
2553 

เนื่องจากเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลด้วยระบบแผนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน าข้อมูลการส ารวจด้วยระบบ Skytem  มาใช้ในการจัดท าแผนที่น้ าบาดาลรายละเอียดด้วยวิทยาการขั้นสูงนี้ 
ยังไม่เคยมีการน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในไทยและภูมิภาค ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ Geological Survey 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เชิญให้ ทบ. เข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งนี้เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องหลังจากขาดช่วงมาตั้งแต่การปฏิรูป
ระบบราชการ  

ผลส าเร็จของโครงการ นักวิชาการของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาน้ า
บาดาลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม IAH ครั้งที่ 37และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาการส ารวจธรณีฟิสิก
ขั้นสูงการจัดท าแผนที่ขั้นรายละเอียดด้านศักยภาพน้ าบาดาลด้วยระบบการน าข้อมูล และการบินฯส ารวจ
ศักยภาพทางอากาศ (Skytem) โดยจะเอ้ือประโยชน์ต่อกรมทรัพยากรน้ าบาดาลด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าบาดาล การประชุมครั้งนี้คณะเดินทางประกอบด้วย  
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1 นายจิตรกร สุวรรณเลิศ นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ สสป. 
2. นายกอปศักดิ์ จินตกานนท์ ผอ. ส านักจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สงป. คกก.กพน.  
3. นายสัมฤทธิ์ ชุษณทัศน์ ผอ.ส านักส ารวจและประเมินศักยภาพน้ าบาดาล ทบ.  
4. นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ สอฟ. 
1 การประชุม IAH 
การจัดตั้ง IAH ได้เริ่มต้นขึ้นที่การประชุมนานาชาติทางธรณีวิทยา ในกรุงลอนดอน ในปี 1948 กลุ่มผู้

ก่อตั้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และได้ประชุมกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งงาน ICG ที่จัดขึ้น
แอลจีเรียในปี 1952 ซึ่งในครั้งนั้นมีนักอุทกธรณีวิทยา ซึ่งมีประสบการณ์การท างานในแอฟริกาเหนือ ในช่วงก่อน
และระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้าร่วมด้วย และการประชุมครั้งนี้น าไปสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ
สมาคม ในการประชุมปี 1596 ที่เม็กซิโกซิตี้  

IAH ได้จัดการประชุมครั้งแรกขึ้นที่กรุงปารีส ในปี 1957 และจัดการประชุมครบรอบ 50 ปี ขึ้นที่กรุง
ปักก่ิง ในปี 2006 ยิ่งไปกว่านั้นในการประชุมรายปี หรือการประชุมรายสองครั้งต่อปี มีผู้ให้การสนับสนุน และเข้า
ร่วมประชุมเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ทั้งคณะกรรมการแห่งชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งหลายๆ องค์กร
ที่เข้าร่วมประชุม บางครั้งได้มีการจัดการประชุมข้ึนเอง และมีการประชาสัมพันธ์แยกออกไป 

จ านวนสมาชิกของ IAH มีการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จนมีจ านวนสมาชิก 2,000 ในปี 1980 
ซึ่งในขณะนี้ สมาชิกได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ช านาญด้านน้ าบาดาลเพิ่มมากข้ึน มาจากอุตสาหกรรมน้ า สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การกระจายตัวของประเทศสมาชิกก็มีการเพิ่มข้ึนโดยในปัจจุบันมีจ านวน 135 
ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยมีสมาคมอุทกธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทน 

ในปี 2010 International Association of Hydrogeologists (IAH) มีอายุครบรอบ 54 ปี ซึ่งใน
เวลานี้ IAH มีการประชุมทั้งสิ้น 37 ครั้ง มีสมาชิกประมาณ 3,800 คน ซึ่งมาจาก 135 ประเทศทั่วโลก 

หัวข้อหลักในการประชุม ประกอบด้วย 
1) GROUNDWATER QUALITY SUSTAINABILITY 
2) GROUNDWATER AND DEPENDENT ECOSYSTEMS 
3) AQUIFER MANAGEMENT 
4) MINERAL AND THERMAL WATER 
5) DATA PROCESSING IN HYDROGEOLOGY 
6) GENERAL HYDROGEOLOGICAL PROBLEMS 

 การประชุม IAH ครั้งที่ 37 นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ ได้น าเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง 
Application of GIS Techniques for Determining Suitable Areas for Managed Aquifer Recharge in 
the Lower North Region River Basin, Thailand 
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รูปบรรยากาศการเข้าร่วมประชุม XXXVII IAH Congress  Krakow, Poland 12-17 September 2010 

 
2 การประชุมแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ด้านวิทยาการส ารวจธรณีฟิสิกส์ขั นสูง ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
คณะเดินทางได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับ Mr.Richard Thomsen ผู้อ านวยการ Mr.Verner H. 

Sondergaard ผู้ท าวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์และการส ารวจทางธรณีวิทยาของ Geological Survey of Denmark 
and Greenland (GEUS) พร้อมด้วย Mr.Jens Baadsgaard Pedersen ผู้จัดการของบริษัท SkyTEM ประเทศ
เดนมาร์ก สาระของการประชุมเกี่ยวข้องกับโครงการจัดท าแผนที่น้ าบาดาลระดับประเทศของประเทศเดนมาร์ก เน้น
การจัดท าแผนที่โดยวิธีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์โดยการบินส ารวจด้วยการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (การส ารวจ 
Airborne Electromagnetic, AEM) และการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย Jupiter, Aarthus 
Workbence และ GERDA ซึ่งฐานข้อมูลทั้ง 3 ระบบจะเชื่อมต่อกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้ง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและนักวิชาการ  
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รูปการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาการส ารวจธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง   
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รูปภาพแสดงการบิน SkyTEM 
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Mapping aquifers (TEM)

LimestoneLimestone
TEM-mapping reveals a complex system of 

incised valleys – potential  aquifer 

locations.

Level of the (lowest) good conductor 

based on TEM-measurements

Map area: 50 x 60 km.

Level of the good conductor in this 

area ranges from 200m below sea level 

to 100 m above sea level.

The good conductor is the lower 

boundary for aquifers in the area (either 

tertiary clay or saline groundwater)
Aarhus

 

รปูผลการส ารวจ SkyTEM แสดงในรูปแบบแผนที่ธรณีฟิสิกส์ 
 

 
งบประมาณและระยะเวลา  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 1,063,273.68 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่น

สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2553 – 2 ตุลาคม 2553 
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5) การประชุมการบริหารจัดการการเติมน้้าลงสู่ชั้นน้า้ใต้ดิน ครั้งที่ 7 (The 7th Annual 
International Symposium on Managed Aquifer Recharge: ISMAR)  ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2553  

 
คณะเดินทางทั้งสิ้น 3 ราย ประกอบด้วย  
1. นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศณ์  
2. นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่  
3. นายพัฒน์พงษ ์มนตรี  
เดินทางไปประชุมการบริหารจัดการการเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน ครั้งที่ 7 (The 7th Annual 

International Symposium on Managed Aquifer Recharge: ISMAR) ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2553 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าบาดาล และเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากประเทศไทยได้
เสนอผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นการแสดงศักยภาพด้านความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ อีกทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญในการด้านบริหารจัดการน้ าบาดาล  

การลดระดับน้ าบาดาลส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีและการขาดแคลนน้ า
เพ่ือท าการเพาะปลูก ดังนั้น การปรับสภาพสมดุลของชั้นน้ าบาดาลมีความจ าเป็นใช้เทคนิคและวิธีการอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ซึ่งการเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าบาดาลเป็นองค์ความรู้หนึ่งในการแก้ไขปัญหาการลดระดับลงของชั้นน้ า
บาดาลในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ การประชุมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง American Society of Civil 
Engineers (ASCE) และ International Association of Hydrogeologists (IAH) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ าบาดาลและดูแลคุณภาพน้ าบาดาลให้มีความเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี ้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากประเทศ
ไทยได้น าเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการน้ าบาดาลในประเทศไทย และรับทราบความก้าวหน้า การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าบาดาล เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทยต่อไป 

งบประมาณและระยะเวลา  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 413,914.66 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น
สามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค)์ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2553 – 2 ตุลาคม 2553 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้รับการพัฒนา

ทักษะ สมรรถนะ และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพท างานด้วยศักยภาพสูงสุด ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

2) บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในด้านการ
ปฏิบัติงานภาคสนามให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการสร้างมาตราฐานในการปฏิบัติงาน 

3)  ข้าราชการของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล             
ได้เรียนรู้ และเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาลระดับสากล และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ผลงาน โครงการ ที่ได้รับการยอมรับจากระดับสากล มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ
สัณฐานของไทย  

4) สามารถช่วยประหยัดระยะเวลาการทดลองแผนงาน โครงการต่างๆ และเป็นการประหยัด
งบประมาณ และลดความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อม โดยการน ากรณีตัวอย่างที่ได้รับมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
แหล่งน้ าบาดาลภายในประเทศ และเป็นการ สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการน้ าบาดาลในระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านน้ าบาดาลในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


