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1. หลักการและเหตุผล
การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐใหสามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน ไดอยางสมเหตุสมผล ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคสังคมมากเทาไหร สวนราชการจําเปนตอง มี
ความคลองตัวและประสิทธิภาพในการกําหนดและบริหารนโยบาย ระบบการพัฒนาขาราชการจึงเปนกลไกท่ี
สําคัญที่จะสนับสนุนใหสวนราชการมีบุคลากรคุณภาพสูงมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรราชการ มี
ความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ภาครัฐโดยสํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดใหทุกสวน
ราชการดําเนินการพัฒนาราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับยุทธศาสตรดังกลาว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยใหสวนราชการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาขาราชการไมนอยกวารอยละ 3 ของหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล  ยึดหลัก
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ในการพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เพ่ือใหขาราชการพลเรือนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติ ราชการเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐและประโยชนสุขประชาชน โดยตองเปาหมายการพัฒนาขาราชการ ภายในป 
พ.ศ. 2556 ขาราชการพลเรือนควรตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ เปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ต อ ง เ ส ร ิม ส ร า ง พ ัฒ น า ผู นํ า แ ล ะ ข า ร า ช ก า ร พ ล เ ร ือ น ท ุก ร ะ ด ับ ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
2. วัตถุประสงค

1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และผูเก่ียวของดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานสมรรถนะ

2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และผูเก่ียวของดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและเขาถึงประชาชน

3) เพ่ือพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองคกรโดยผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 
สามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีม ผูนําองคกร และผูนําเครือขายได  

4) เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และผูเกี่ยวของดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ทุกระดับใหมีพลังกายที่เขมแข็งและพลังใจที่พรอมอุทิศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
งาน

3. ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและแผนแมบท
3.1 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ตามมาตรา 7 เบญจ (1) การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแมบทเพื่อการพัฒนาและ
อนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนแมบทเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้าบาดาลและส่ิงแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรและบุคลากร

กลยุทธที่ 20 สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กลยุทธที่ 22 ปรับปรุงระบบบริหารราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ

4. เปาประสงค
การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะและสมรรถนะบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลและ

ผูเกี่ยวของดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลทุกระดับใหปฏิบัติงานอยางมืออาชีพเกิดผลสัมฤทธิ์ คุมคา 
เปนท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน
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1) เปาหมายบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และผูเก่ียวของดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาล ตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
กลุมงานตามความจําเปนและคุมคา

2) เปาหมายบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลและผูเก่ียวของดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาล ไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและเขาถึง
ประชาชน

3) เปาหมายบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และผูเก่ียวของดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาล ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถผลักดันองคการไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ

4) เปาหมายบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และผูเก่ียวของดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาล ตองตระหนัก มีแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและมีจิตสํานึกมีสวนรวมใน
การแกไขสิ่งแวดลอมการทํางานใหดีขึ้น สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมของตนเอง 
เพ่ือนรวมงานและองคการ
5. ระยะเวลาดําเนินงาน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 
(กองทุนพัฒนานํ้าบาดาล) ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

6. สรุปผลการดําเนินการ
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําบาดาล (กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครอบคลุมบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค โดยยึดหลักการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักคุณภาพ
ชีวิต โดยบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลตองปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ เปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง ไดรับอนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร
และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล (กองทุนพัฒนานํ้าบาดาล) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,494,100 บาท (สามลานสี่แสนเกาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน)

ไดใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 3,307,538.65 บาท (สามลานสามแสนเจ็ดพันหารอยสามสิบแปดหก
สิบหาสตางค) คิดเปนรอยละของการใชจายงบประมาณ 94.67 % ครอบคลุมหลักสูตรการฝกอบรม 15  หลักสูตร
ตามแผนพัฒนาฯ โดยสมบูรณ 

บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดรับการพัฒนาฯ ตามแผนฯ ท้ังสิ้นจํานวน 668 ราย 
ประกอบดวย ขาราชการ 450 ราย ลูกจางประจํา 91 ราย พนักงานราชการและพนักงานกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล 
127 ราย 
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450 ราย
91 ราย

127 ราย

0

กราฟแสดงจํานวนบุคลากรท่ีเขารับการอบรม (668 ราย)

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ
และพนักงานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล

94.67 %

5.33 %

00

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใชเงินงบประมาณ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําบาดาล

งบประมาณท่ีใช
94.67 % 
(3,307,538.65 บาท)

งบประมาณคงเหลือ
5.33 %
(186,561.35 บาท)
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ตารางแสดง บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาล (กองทุนพัฒนานํ้าบาดาล) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หลัก
สูตร

ช่ือหลักสูตร
บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา งบประมาณ   

ท่ีใชขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ/กพน.

รวม

1 การสํารวจประเมินศักยภาพและการ
พัฒนาแหลงน้ําบาดาลในพ้ืนที่ภาคใต

26 0 26 52 869,470.00

2 การพัฒนาหวัหนาหนวยเจาะของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล

0 72 0 72 210,650.00

3 การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริหาร
ท่ัวไป

24 9 18 51 95,975.00

4 การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมการ
สรางจิตสํานึกการเปนขาราชการที่ดี

31 3 15 49 137,560.00

5 การเพิ่มผลผลิตดวยทีม Team 
Produtivity

24 5 11 40 160,908.00

6 การประเมินผลโครงการและแผนการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล

26 0 10 36 94,468.00

7 การประยุกตใชระบบสารสนเทศ(GIS)เพื่อ
การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในประเทศ

13 0 13 26 201,268.00

8 เพ่ิมศักยภาพการทํางานดวยความคิด
เชิงบวก

43 0 10 53 76,603.40

9 ศาสตร การบริ หารจั ดการยุ คใหม 
(Strategic Fast Track)

40 0 0 40 182,372.25

10 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
(CSR:Corporate Social Responsibility)

47 0 6 53 156,504.00

11 Super Supervisor สุดยอดหวัหนางาน 38 0 0 38 122,127.00

12 EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง (EQ for Self 
Development) คุณภาพชีวิต

18 2 14 34 122,900.00

13 วิทยากรมืออาชีพ (Professional 
Training)

46 0 1 47 183,715.00

14 เทคนิคการมอบหมายงานและการ
ติดตามงาน

38 0 0 38 202,868.00

15 การสงบุคลากรไปฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก

36 0 3 39 490,150.00

รวม 450 91 127 668 3,307538.65
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รายละเอียดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํบาดาล     
(กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 15 หลักสูตร ประกอบดวย

1) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสํารวจประเมินศักยภาพและการพัฒนาแหลง         
    น้ําบาดาลในพื้นที่ภาคใต”                         

วัตถุประสงค  เพ่ือใหนักวิชาการของ ทบ. ซึ่งเปนกลุมเปาหมายการพัฒนาดานวชิาการรองรับ
ภารกิจของ ทบ. ในอนาคต ไดมีความรู เพ่ิมพูนประสบการณ ในการปฏิบัติงานจริงดานวิชาการทรัพยากรนํ้าบาดาล 
ในพื้นที่ภาคใต 

ผลสําเร็จของโครงการ  นักวิชาการน้ําบาดาล
รุนใหมไดเรียนรูการทํางานดานวิชาการตั้งแตการ
เริ่ มตนกระบวนงาน โดยการเรียนรู ผ านการ
ปฏิบัติงานจริงผานการถายทอดจากนักธรณีวิทยา
อาวุโสของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งเปนการสอน
งานจากบุคคลสูบุคคล ทําใหเปนการงายตอการ
เขาใจ และมีประสิทธิภาพมากกวาการสอนในสถาน
บันการศึกษาหรือจากตําราใดๆ

ในการฝกอบรมในคร้ังน้ีเปนลักษณะ On the job training โดยมีการบรรยายลักษณะทางธรณีวิทยาเปน
จุดๆ ครอบคุลมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง กระบี่ 
พังงา และระนอง โดยนักธรณีวิทยาอาวุโสของ ทบ. ถายทอดความรูใหกับนักธรณีวิทยารุนใหมของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล มุงเนนใหเกิดความเขาใจในสภาพทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีภาคใต ท่ีมีความแตกตางออกไป
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การสํารวจประเมินศักยภาพและการพัฒนา
แหลงน้ํ าบาดาลในพ้ืนท่ีภาคใต เปนหลักสูตรการ
ฝกอบรมตอเนื่อง โดย ทบ. ไดดําเนินการจัดฝกอบรม
มาแลว 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 พ้ืนท่ีทุงกุลารองไห อําเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมยซึ่งเปนการศึกษาสภาพธรณีวิทยา
ในชั้นหินรวน พ้ืนท่ีอีสานใต ครั้งท่ี 2 การพัฒนางาน
วิชาการในพ้ืนท่ีโครงการหลวงอางขาง เปนสํารวจ
สภาพธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีสู ง จากระดับน้ําทะเล 
1,400-1,800 เมตร แหลงน้ําบาดาลเกิดจากชั้นหิน
แข็งสองยุคคือ หินปูนชั้นหนายุคเพอรเมียน (Permian) 
และหินยุคคารบอนนิเฟอรัส (Carboniferous) และ
วิธีการต างๆในการขุดเจาะน้ํ าบาดาลเ พ่ือใช ใน
โครงการฯ รวมถึงปญหาในการพัฒนาแหลงน้ําบาดาล
ท้ังสภาพพ้ืน ท่ี  การฝกอบรม ท้ัง  2  ครั้ งประสบ
ความสําเร็จนักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร ไดรับความรู
ประสบการณจริงเรียนรูประสบการณจากรุนพ่ีใน
ภาพรวมของการบริหารจัดการงานวิชาการน้ําบาดาล
ทั้งระบบ จนสามารถจัดทําแผนที่การบริหารจัดการน้ํา
บาดาลข้ันรายละเอียดได
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การสํารวจประเมินศักยภาพและการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลในพื้นท่ีภาคใต เปนแหลงน้ําบาดาลในชั้นหิน
แข็ง ซึ่งเปนอีกพ้ืนที่ ที่มีทาทาย และจะเปนประโยชน
อยางย่ิงสําหรับนักวิชาการของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
ความรูท่ีไดจากการศึกษางานตรงน้ี สามารถชวยใหเขาใจ
งานตางๆ ในสภาพอุทกธรณีวิทยาท่ีเปลี่ยนไป เหมาะสมใน
การจัดเปนหลักสูตรการฝกอบรมตอเน่ืองในการสํารวจ
ประเมินศักยภาพและการพัฒนาแหลงน้ําบาดาล 

งบประมาณและระยะเวลา  ดําเนินการโดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 869,470 บาท (แปดหกหม่ืนเกาพันส่ีรอย
เจ็ดสิบบาทถวน) ระยะเวลาการฝกอบรม รวม 10 วัน ระหวางวันท่ี 16-25 มีนาคม 2554 ครอบคุลมพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และระนอง

2) การฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหนาหนวยเจาะของกรมทรัพยากรน้าํบาดาล”

วัต ถุประสงค  เ พ่ือใหผู เข า รับการฝกอบรม 
(หัวหนาหนวยเจาะของสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 
1-12) เพิ่มพูนความรูทางดานงานเจาะบอการพัฒนา
บอบาดาล มุงเนนการทํางานเปนทีม ทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการรับผิดชอบตอสังคม และศึกษา
งานดานการเจาะข้ันสูงเพื่อประยุกตใชในการเจาะน้ํา
บาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลสําเร็จของโครงการ  การฝกอบรมในครั้งนี้ได
กําหนดหัวขอการศึกษาดูงาน การสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมโครงการ S1 อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร ซ่ึงเปนการเจาะน้ํามันปโตรเลียมเปน
ศาสตรชั้นสูงสามารถประยุกตใชในงานเจาะของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในการนี้หัวหนาหนวยเจาะของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล นําโดยทานรองอธิบดีสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน เปน
หัวหนาคณะในการเยี่ยมชมการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดย
ประเด็นหลักอยูท่ี

การดําเนินงานของแหลงน้ํามันสิริ กิต์ิ ขอควร
ปฏิบัติ ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน การเยี่ยมชมแทน
ขุดเจาะ GWT11 ฐานผลิตทับแรต–ซี เยี่ยมชม
Wellservice Workshop ฝายปฏิบัติการหลุมเจาะ 

นอกจากน้ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดเชิญวิทยากร
จาก บริ ษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (SCG) วิทยากร
บรรยายเรื่องการทํางานเปนทีมดานความปลอดภัย
เพ่ือใหชางเจาะตระหนักในการทํางานทีม และตระหนัก
ดานความปลอดภัยในการในการทํางานภาคสนาม

งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณจํานวน 210,650 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกรอยหาสิบบาทถวน) ใน
ระหวางวันที่ 5-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก และการศึกษาดูงาน“การสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม” บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โครงการ S1 อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร 
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3) หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริหารท่ัวไป
วัตถุประสงค  เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานดานงานบริหารท่ัวไป มีเทคนิคในการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานดวยทัศนคติท่ีดีมีความสุข “งานไดผล คนเปนสุข” ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบการเงินการคลัง การจัดทําและตรวจสอบงบการเงิน ใบสําคัญคูจาย เพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงาน

ผลสําเร็จของโครงการ  
ผูที่ปฏิบัติงานดานธุรการของกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล มีความรู ความเขาใจการประสานงาน 
การติดตอรับขอมูลขาวสาร การมีมนุษยสัมพันธ 
การติดตอสื ่อสารประสานงานภายในองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง “การตรวจสอบงบ
การ เ ง ิน” ซึ ่ง เป นการบร ิหารงานคล ัง โดย เป น
เครื ่องมือสนับสนุนใหการดําเนินงานขององคกร
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว 
เ พื ่อใหผู บร ิหารหรือผู ที ่ไดร ับมอบหมายมีความ
เขาใจในเรื ่องการบริหารงานคลังใหเปนไปทิศทาง
เดียวกันภายใตกฎเกณฑของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ของทางราชการมีการปฏิบัติงานอยาง
รวดเร็วและทันกําหนดเวลาจะทําใหการดําเนินงาน
ในกรมทร ัพยากรน้ํ า บ าดาลสํา เ ร ็จ ต ามแผน ท่ี
กําหนด

นอกจากนี้การฝกอบรมครั้งนี้ไดใหความสําคัญ
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหมีหัวใจ
ของงานบริการ

งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณ 
จํานวน 95,975 บาท (เกาหม่ืนหาพันเการอยเจ็ดสิบ
หาบาทถวน) รวม 3 วัน ระหวางวันที่ 6-8 มิถุนายน 
2554 ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพ
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4)  การฝกอบรมหลักสูตร การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมการสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการท่ีดี
วัตถุประสงค  เพ่ือใหบุคลากรของ ทบ. มีความรู ความเขาใจ  ในหลักธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกคานิยม

ท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนท่ีไววางใจของ
ประชาชน ซึ่งเปนการฝกปฏิบัติธรรม โดยมุงเนนการ "สรางบุญ" โดยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

ผลสําเร็จของโครงการ  
เปนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แก

บุคลากรในหนวยงาน ดวยมิติแหงหลักธรรมทาง
ศาสนา ความจําเปนอยางยิ่ง ที่ทุกหนวยงาน องคกร 
ควรตระหนักและใหความสําคัญ โดยการสงเสร ิม 
สนับสนุนใหบุคคลมีโอกาสฝกอบรมพัฒนาจิตใจอยาง
ตอเน่ือง สามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนเกงท่ีมีคุณภาพ 
และเปนคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม นําความสุขให
เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดวยการยกระดับจิตใจตนเองข้ึนสูมาตรฐานความเปนคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักครองตนตามทางสายกลาง 
คือ รูจักประมาณตน รู จ ักความพอดี มีความซ่ือสัตย
สุจริต เที่ยงธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอ
เวลา รูจักอดทน มีเมตตา เอ้ืออาทร เสียสละตอสวนรวม 
มีสติยั้งคิดในการใชชีวิต มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือน
รวมงาน และมีความรัก ความสามัคคี ตลอดจนสราง
ความเขมแข็งภายในองคกร

สําหรับบุคลากรของ ทบ. ทุกระดับ โดยเฉพาะ
ขาราชการระดับหัวหนางานที่จะตองผานการฝกอบรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมกอนในการจะดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนตอไป จํานวน 45 ราย

งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณจํานวน 137,560 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอยหกสิบ
บาทถวน) ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงบุรี ระหวางวันที่ 26-28 มกราคม 2554
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5) การฝกอบรมหลักสูตร การเพ่ิมผลผลิตดวยทีม Team Produtivity
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีทัศนคติที่ดี รู จักการทํางานเปนทีม 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สําหรับบุคลากรของ ทบ. จํานวน 40 ราย

ผลสําเร็จของโครงการ  
สงเสริมใหบุคลากรของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลได

เรียนรูเขาใจในการทํางานเปนทีม รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการทํางานรวมกัน โดยมีประเด็นสําคัญคือ

การทํางานเปนทีม และฝกปฏิบัติเพื่อวิเคราะหหา
สาเหตุและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน

การพัฒนาระบบงาน และกระบวนการทํางานผาน
เคร่ืองมือและวิธีการอยางเปนระบบ

สามารถบริหารทีมงาน และวางแผนภายในองคกร
ใหมุงสูความสําเร็จอยางมีแบบแผน

งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณจํานวน 160,908 บาท (หนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นเการอยแปดบาทถวน) 
ในระหวางวันท่ี 20-22 เมษายน 2554 ณ โรงแรมปาลมมาลี บีช รีสอรท จังหวัดระยอง
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6) การฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประเมินผลโครงการและแผนการดําเนินงานของ กพน.
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอยชบรม มีเทคนิคในการวิเคราะห การประเมินผล และติดตาม

โครงการของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับขาราชการของ ทบ. ท่ีรับผิดชอบโครงการของ 
กพน. เจาหนาท่ีของ กพน. และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจํานวน 45 ราย

ผลสําเร็จของโครงการ  

ทบ. ไดของบประมาณจากกองทุนน้ําบาดาลในแตละปมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นการประเมิน
โครงการ วิเคราะหโครงการ รวมถึงการติดตามโครงการจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยตองการใหขาราชการของสํานัก กอง 
กลุม ที่มีหนารับผิดชอบโครงการที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และเจาหนาที่ของกองทุนพัฒนาน้ํา
บาดาล ไดมีเทคนิค กระบวนการวิเคราะหโครงการ การประเมินโครงการเบื้องตนกอนจะนําโครงการเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาทักษะของขาราชการกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหมีความรูความเขาใจในหลักการติดตามโครงการ การวิเคราะห
ความคุมคาของโครงการ ทั้งยังเปนการคํานึงถึงความประหยัด ความคุมคา และประโยชนที่ไดรับของสวนราชการ
เปนสําคัญ
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งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณจํานวน 
94,468 บาท (เกาหม่ืนสี่พันสี่รอยหกสิบแปดบาท
บาทถวน) ในระหวางวันท่ี 22-23 สิงหาคม 2554 
ณ เรือนไมชายคลอง อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

7) การฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในประเทศ 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
ในเรื่องระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) และ
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลง น้ําทวม ติดตาม
สถานการณน้ําบาดาล ประเมินศักยภาพน้ําบาดาล
และบริหารจัดการน้ําบาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับเจาหนาท่ีของ สทบ.เขต 1-12 ท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล การทําแผนที่ 
และคณะทํางานหรือกรรมการตรวจการจางโครงการ
ตางๆ จํานวน 35 ราย
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ภารกิจดานการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล มี
ความชัดเจนและมีแนวทางที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น ขอมูลที่
ไดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ เปนขอมูลท่ีมี
ประโยชน ซึ่งสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1-12 ให
ความสําคัญกับการจัดเก็บ รวบรวมขอมูล และนํามา
ประยุกตกับการจัดการทรัพยากร น้ําบาดาลในพ้ืนท่ี
รับผิ ดชอบ โดยใช ระบบภู มิสารสนเทศ (Geo-
Informatics หรือ Geomatics) เปนเครื่องมือในการ
จัดเก็บ ประมวล วิเคราะหขอมูล และแสดงผล ชวยให
มองภาพรวมในการบริหารจัดการไดอยางชัดเจน งาย
ตอการนําเสนอ และติดตามการเปลี่ยนแปลง

ผลสําเร็จของโครงการ  
โดยสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1-12 ไดจัดทําแผนท่ีน้ําทวม ภัยแลง เพื่อการจัดการฐานขอมูล เปนการเตรียม
วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลง และน้ําทวม

งบประมาณและระยะเวลา  งบประมาณจํานวน 201,268 บาท (สองแสนหนึ่งพันสองรอยหกสิบแปดบาทถวน) 
ในระหวางเม่ือวันท่ี 11-14 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม สทบ. เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา
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8) การฝกอบรมหลักสูตร เพ่ิมศักยภาพการทํางานดวยความคิดเชิงบวก
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดตระหนักและเห็นความสําคัญของ

กระบวนการคิดในแบบตางๆ และนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับบุคลากรของ 
ทบ. จํานวน 60 ราย 

ผลสําเร็จของโครงการ การฝกอบรมกระตุนให
เ กิดมุมมองในการสรางสรรค  มีนวัตกรรมใหมๆ 
(Innovation) เพื่อปรับปรุงการบริการ ที่จะตอบสนอง 
และตอบโจทยตอความตองการของประชาชนและผูมา
ใชบริการใหเกิดความประทับใจ การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิดแบบ Creativity และคิดเชิง Positive 
เปนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

โดยการนําทรัพยากรทางปญญา (Intellectual 
Capital) ซึ่งเปนตนทุนที่มีอยูในตัวเองออกมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อันจะสงผลไปสูนวัตกรรมทางความคิด 
(Innovation Thinking) เพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมๆ ท่ี
แตกตางกัน โดดเดน ดีกวา สะดวกกวา และรวดเร็ว
กวา เปนการเพิ่มคุณคา (Value) ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุผลสําเร็จที่มากกวาเดิม
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งบประมาณและระยะเวลา  ดําเนนิการโดยใชงบประมาณท้ังส้ิน จํานวน 76,603.40 บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันหกรอยสาม
บาทสี่สิบสตางค) เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน หองโปยเซียน ซอยวิภาวดี 64 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
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9) การฝกอบรมหลักสูตร ศาสตรการบริหารจัดการยุคใหม (Strategic Fast Track)
วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขาอบรมไดสามารถเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการยุคใหม สรางทัศนคติ

เชิงบวกในการบริหาร สรางคานิยมใหมรวมกันในการผลักดัน พันธกิจ ยุทธศาสตรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ให
บรรลุเปาหมาย สําหรับขาราชการระดับหัวหนางานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จํานวน 40 ราย

ผลสําเร็จของโครงการ  การฝกอบรมครั้งนี้
มีลักษณะการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
ดวยการสรางคานิยมใหมรวมกัน ในการผลักดัน 
พันธกิจ ยุทธศาสตรของ ทบ. ใหบรรลุเปาหมาย 
การสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร
ในองคกรรวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายตามภารกิจ

การฝกอบรมมุงเนน
- ศาสตรในการบริหารจัดการองคกรยุคใหม
- การสรางวิสัยทัศนและแผนปฏิบัติการดวย 

AIC

ผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติเชิงบวกในการ
บริหาร โดยรวมกันจัดทําภาพของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลขึ้นมา เชน ภาพเรามองเรา ภาพเขามองเรา 
ภาพกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และภาพที่ตองการให
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมุงไปในอนาคต

ศาสตรแหงการบริหารยุคใหม
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งบประมาณและระยะเวลา ดําเนินการโดยใชงบประมาณท้ังสิน้ จํานวน 182,372.25 บาท    
(หน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพันสามรอยเจ็ดสิบสองบาทย่ีสิบหาสตางค) เมื่อระหวางวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2554    
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
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10) การฝกอบรมหลักสูตร  Corporate Social Responsibility การรับผิดชอบสังคมขององคกร (CSR)
วัตถุประสงค  เพ่ือใหบุคลากรของ ทบ. มีความเขาใจและตระหนักถึงความจําเปนของการ

รับผิดชอบตอสังคม และสามารถนํา CSR ไปประยุกตใชในภารกิจและหนาที่ขององคกรได โดยการจัดทําแผน
กระบวนงานดาน CSR ของแตละสํานัก กอง กลุม สําหรับผูมีศักยภาพในการจัดทําแผนกระบวนงาน จํานวน 60 ราย  

ผลสําเร็จของโครงการ  การฝกอบรมครั้งนี้
ไดจัดการเสวนา (Dinner talk) เรื่อง “CSR เรื่องที่ไมไกล
ตัว” โดยมีทาน อทบ. ทานรอง อทบ. ผอ.กพร. และ
ดําเนินรายการโดยอาจารยกุลชุดา ดิษยบุตร สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ ซ่ึงทาน อทบ. ไดมอบนโยบายและ
แนวทางในการรับผิดชอบตอสังคมของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลการฝกอบรมเกิดประโยชนในการสรางสรรค 
ปร ับปร ุงกระบวนงานต า งๆ ที ่ส ง ผลต อค ว า ม
รับผิดชอบตอสังคมของ ทบ. ได นอกจากนี้สํานัก
กองกลุมไดรวมกันสรางแผนความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรรวมกัน

ประโยชนที่จะไดรับในการฝกอบรม
1) บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหความสําคัญกับงานบริการและคํานึงถึงการ
รับผิดชอบตอสังคม 

2) สามารถนํา CSR ไปประยุกตใชกับ
ภารกิจหรืองานตางๆของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลได 

3) ทุกสํานัก กอง กลุม ของ ทบ. มีแผน
กระบวนงานดาน CSR และยึดถือปฏิบัติตามแผนเพื่อ
สนองตอบการรับผิดชอบตอสังคมในงาน ภารกิจท่ี
ตัวเองทําอยู
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งบประมาณและระยะเวลา  ดําเนนิการโดยใชงบประมาณท้ังส้ิน จํานวน 156,504 บาท (หน่ึงแสนหาหม่ืนหกพันหา
รอยสี่บาทถวน) เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ณ บานทะเลหมอก รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี
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11) การฝกอบรมหลักสูตรตอเนื่อง หลักสูตร Super Supervisor สุดยอดหัวหนางาน
     และหลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน

การฝกอบรมหลักสูตรตอ เนื่ อง  หลักสูตร
“Super Supervisor สุดยอดหัวหนางาน (วิกฤตศรัทธา
ในหัวหนางาน)” และหลักสูตร “เทคนิคการมอบหมาย
งานและการติดตามงาน (Assignment & Controlling 
Trick and Tips)” ในระหวางวันที่ 4-8 กรกฎาคม 
2554 ณ เรือนไมชายคลอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล (หัวหนางาน) มีทัศนคติท่ีดี  เสริมสราง
ศักยภาพการเปนสุดยอดหัวหนาทีมท่ีสามารถกระตุน
และผลั กดั น ให ผู ใ ต บั ง คั บบัญช า ทํ า ง านอย า ง มี
ประสิทธิภาพ และเรียนรูเทคนิคการมอบหมายงาน 
นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค เพ่ือใหขาราชการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (หัวหนางาน) มีทัศนคติท่ีดี เสริมสราง
ศักยภาพการเปนสุดยอดหัวหนาทีมที่สามารถกระตุนและผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับบุคลากรของ ทบ. ในระดับหัวหนางาน จํานวน 45 ราย ในระหวางวันที่  4-5 กรกฎาคม 2554 
ณ เรือนไมชายคลอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ก า ร เ ป น
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานนั้นไมเพียงแตไดรับ
แตงตั้งก็เปนได แตการเปนหัวหนางานท่ีมีคุณภาพ
จะตองมีความรู ทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อ
สรางการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาและบุคคลรอบ
ขาง สุดยอดหัวหนางานตองใชทักษะ ความรูและ
คุณสมบัติหลายดานประกอบกัน ทั้งนี้นอกจากหัวหนา
งานจะตองทํางานในสวนของตนแลว ยังมีหนาที่ในการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  บ ริ ห า ร ข อ มู ล  ดู แ ล
ผูใตบังคับบัญชา ทํางานไดสําเร็จลุลวงและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและนโยบายขององคกร นอกจากนี้
หัวหนางานยังตองพัฒนาทักษะอ่ืนๆอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหสามารถปรับตัวใหทันกับสถานการณอยูเสมอ 
และไดรับการยอมรับวาเปนสุดยอดหัวหนางาน
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งบประมาณและระยะเวลา  เปนหลักสูตรตอเนื่องระหวางวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554 ณ เรือนไมชาย
คลอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ดําเนินการโดยใชงบประมาณ หลักสูตร “Super Supervisor สุดยอดหัวหนา
งาน (วิกฤตศรัทธาในหัวหนางาน)” จํานวน 122,127 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนสองพันหน่ึงรอยย่ีสิบเจ็ดบาทถวน) 
หลักสูตร “เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน (Assignment & Controlling Trick and Tips)” 

จํานวน 202,868 บาท (สองแสนสองพันแปดรอยหกสิบแปดบาทถวน)
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12) การฝกอบรมหลักสูตร EQ เพ่ือการพัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรของ ทบ. มีความรูความเขาใจในการควบคุมและจัดการ

กับอารมณไดอยางเหมาะสม สามารถเขาใจความรูสึกของตนเอง ผูอ่ืน และมีแรงจูงใจเมื่อเผชิญปญหาและหา
ทางออกไดอยางสรางสรรค ท่ีสําคัญคือการนําหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ มาใชในการดําเนินชีวิต อันจะเสริมสรางความฉลาดทางอารมณแกผูเขาอบรม
รูจักการดํารงชีวิตอยางพอเพียง มีเหตุผล สําหรับบุคลากรของ ทบ. จํานวน 40 ราย

ผลสํ า เร็ จของโครงการ จั ดการฝกอบรม
หลักสูตร “EQ เพ่ือการพัฒนาตนเอง (EQ for Self 
Development) คุณภาพชีวิต” ไดนอมนําเอาปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก
พสกนิกรชาวไทย มาเปนแนวทางหลักของการ
ฝกอบรมในคร้ังนี ้โดยเปนการปลูกฝงใหบุคลากรของ 
ทบ. รูจักการดํารงชีวิตอยางพอเพียง อันจะเปนการ
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ (EQ)ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

โดยผู เ ข า ฝ ก อบรม ได ฝ กปฏิ บั ติ ก า ร ทํ า
ผลิตภัณฑเพื่อใชในครัวเรือน อาทิเชน สบู ยาสระ
ผม ครีมทากันยุง รวมถึงการสรางบานดิน และการ
ทําน้ําหมักชีวะภาพ เพื่อใชในการเกษตร ตลอดจน
การจัดทําแผนองคกร เพ่ือนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติอยางจริงจัง
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนแนวคิดสงเสริมบุคคลใหเปนผูที่มีการดํารงชีวิตอยางพอดี มีเหตุผล 
เตรียมพรอมรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันจะเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ(EQ) ใหแกผูเรียนรู
และปฏิบัติตามแนวคิด กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจึงพิจารณาจะจัดการฝกอบรมหลักสูตร EQ เพื่อใหขาราชการของ
กรมรูจักการใชชีวิตมีคุณภาพทางอารมณพรอมกับนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ มาใชในการดําเนินชีวิต

งบประมาณและระยะเวลา  ดําเนินการโดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 122,900 บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นสองพันเการอยบาทถวน) เม่ือวันท่ี 8–10 สิงหาคม 2554 สวนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ศูนยภูมิรักษ
ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
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13) การฝกอบรมหลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Professional Training)
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรของ ทบ. ท่ีมีหนาที่ในการถายทอดเทคโนโลยีและใหความรูดาน

ทรัพยากรน้ําบาดาลใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนผูใชน้ํา มีความรู ความเขาใจในหลักการ 
“วิทยากรอยางมืออาชีพ” และไดเรียนรูประสบการณตรง และเทคนิคจากวิทยากรมืออาชีพ และสามารถนําไป
ปรับใชเพ่ือยึดเปนแนวปฏิบัติในการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพตอไป

ผลสําเร็จของโครงการ  การถายทอดเทคนิควิธีการเปนวิทยากรมืออาชีพ (Professional 
Training) ใหผูอบรมตองมีความรูความเขาใจในการถายทอดเทคนิคและเทคนิคการสอนอยางถูกตองจึงจะทําให
การถายทอดเทคโนโลยี (ภารกิจของ สทบ. เขต) บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิผล 

ปญหาประการหนึ่งสําหรับผูเปนวิทยากรของ
หนวยงาน ซ่ึงเปนผูท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือ
งานที่ปฏิบัติดานน้ําบาดาล แตขาดความรูและทักษะ
เทคนิคดานการถายทอด การเตรียมแผนการสอน
อุปกรณตางๆที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหเปนอุปสรรคตอการบรรลุ
จุดมุงหมายของการอบรมที่กําหนดไว ดังนั้นเพื่อใหผู
ถายทอดความรู มีจิตวิทยาและทักษะท่ีถูกตอง จึง
ควรมีการพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรสูความเปน
มืออาชีพทําใหการถายทอดสดองคความรู เทคนิค
ประสบความสําเร็จดวยดี
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งบประมาณและระยะเวลา  ดําเนินการโดยใช
งบประมาณท้ังส้ิน จํานวน 183,715 บาท (หนึ่ง
แสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสิบหาบาทถวน) 
เม่ือวันท่ี 15-17 ธันวาคม 2553 ณ โฮม 
แอนด ฮิลล รีสอรท จังหวัดนครนายก

14) การสงบุคลากรไปฝกอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดรับความรูเฉพาะทางที่มีความเหมาะสมใน

การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการลดคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรที่
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีความจําเปนและตองการใชในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน

ผลสําเร็จโครงการ  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดสงบุคลากรเขาอบรมที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัดจํานวน 
39 ราย ประกอบดวย

1) นายรักธรรม  ขาวดี การฝกอบรมภาษาอังกฤษ สํานักงาน ก.พ. ระหวางวันที่ 17 ม.ค. - 11 ก.พ. 
2554 วงเงินงบประมาณ 13,000 บาท

2) นายนิรันดร  ผดุงชม การฝกอบรมภาษาอังกฤษ สํานักงาน ก.พ. ระหวางวันที่ 17 ม.ค. - 11 ก.พ. 
2554 วงเงินงบประมาณ 13,000 บาท

3) นางสาวกนกวรรณ กลิ่นรอง การฝกอบรมเทคโนโลยีการกําหนดตําแหนงและระบบดาวเทียมนําทาง
บนโลก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 21 - 25 ก.พ. 
2554 วงเงินงบประมาณ 10,500 บาท

4) นายสัญญา  คํากําจร การฝกอบรมเทคโนโลยีการกําหนดตําแหนงและระบบดาวเทียมนําทางบนโลก 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันท่ี 21 - 25 ก.พ. 2554 
วงเงินงบประมาณ 10,500 บาท

5) นายวสุรัตน  คงแยม การฝกอบรมเทคโนโลยีการกําหนดตําแหนงและระบบดาวเทียมนําทางบนโลก 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันท่ี 21 - 25 ก.พ. 2554 
วงเงินงบประมาณ 10,500 บาท

6) นายอานนท  สิงหล้ําเลิศ การฝกอบรมหลักสูตร Oracle Database Administrator Workshop  
บริษัท วีทีเทคโนโลยี จํากัด วันที่ 28 ก.พ. 2554 งบประมาณ 16,050 บาท

7) นายอํานาจ  สวัสดิรักษา การนําองคการสูขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล (PMQA Module 5) รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 7-9 มีนาคม 2554 งบประมาณ 7,000 บาท

8) นายพิเชษฐ พลสา การติดตามและประเมินผลโครงการ : ปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงงาน สํานักสงเสริม
และฝกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2554 งบประมาณ 5,200 บาท

9) นายธนพล  พิมพขันธ การบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักสงเสริมการศึกษาและ
บริการสังคมระหวางวันที่ 9 - 11 มี.ค. 2554 งบประมาณ 1,800 บาท
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10) นางสาวอัคปศร  อัคราช การฝกอบรมภาษาอังกฤษ สํานักงาน ก.พ. ระหวางวันที่ 14 มี.ค. - 8 
เม.ย. 2554 วงเงินงบประมาณ 13,000 บาท

11) นางสาวเบญจวรรณ  สุมารัตน การวิเคราะหและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO สถาบันสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. (IGP) ระหวางวันที่ 21 - 22 มี.ค. 
2554 งบประมาณ 4,500 บาท

12) นายสมคิด  แสงสุวรรณ การใชงานภูมิสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต Utilization of Web 
based GIS สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 21 - 25 มี.ค. 
2554 งบประมาณ 8,500 บาท

13) นายสาโรจน  ชองสาร การประเมินแผนงานและโครงการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหวาง
วันที่ 24 - 26 มี.ค. 2554 งบประมาณ 3,000 บาท

14) นายชนะ  นุนงาม การประเมินแผนงานและโครงการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหวางวันที่ 
24 - 26 มี.ค. 2554 งบประมาณ 3,000 บาท

15) นางสาวศิริวิมล  แกวจุย การบริหารงานการเงิน บัญชี และงบประมาณสําหรับสวนราชการ ศูนย
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ระหวางวันที่ 24 - 26 มี.ค. 2554 งบประมาณ 3,500 บาท

16) นางสาวลักษณสิญา  เพียรรูจบ เทคนิคการใชระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2554 งบประมาณ 2,500 บาท

17) นางสาวนาตยา  คงดี การบริหารการเงิน บัญชีและงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS 
สําหรับสวนราชการ ศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ระหวางวันที่ 18 - 20 เม.ย. 2554 งบประมาณ
3,500 บาท

18) นางสาวอัญชลี  จ่ันพลอย การนําองคการสูข้ันรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล (PMQA Module 5) รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 งบประมาณ
7,000 บาท

* 19) นางสาววรีวสยา  สินธุเดชะการนําองคการสูขั้นรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (PMQA Module 5) รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2554 งบประมาณ
7,000 บาท และ การฝกอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง Good Governance For 
Middle Level สถาบันพระปกเกลา” ระยะเวลา 2 เดือน พ.ค. - พ.ย. 54 งบประมาณ 59,000 บาท

20) นางสาวชรินทิพย  กองศิลป การพัฒนาองคการขั้นกาวหนาตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Advance to PMQA) สถาบันสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. (IGP) ระหวาง
วันที่ 26 - 27 พ.ค. 2554 งบประมาณ 5,000 บาท

21) นางนวรัตน ดาราสิทธิ์ งบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวาง
วันที่ 26 - 27 พ.ค. 2554 งบประมาณ 3,000 บาท

22) นายประเสริฐ  หมูมาก การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Spatial 
Analysis in GIS สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 30 พ.ค. - 
3 มิ.ย. 2554 งบประมาณ 8,500 บาท

23) นางอัญชลี  พงศสถิตพัฒน การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Spatial 
Analysis in GIS สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 30 พ.ค. - 
3 มิ.ย. 2554 งบประมาณ 8,500 บาท
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24) นางสาวเกษราภรณ  สุนทรพฤกษ การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
Spatial Analysis in GIS สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2554 งบประมาณ 8,500 บาท

25) นางสาวกันตกนิษฐ  ทุมประเสริฐ การบูรณาการขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 13 
- 17 มิ.ย. 2554 งบประมาณ 10,500 บาท

26) นางสาวจรัสมณี  สิทธิ การบูรณาการขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและภัย
พิบัติ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2554 
งบประมาณ 10,500 บาท

* 27) นางสาวปราณี  รักษาบุญ การฝกอบรมหลักสูตร “พัฒนาและเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอรเน็ต (Internet GIS Technology and Web Map Server Development)” สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 25 - 29 ก.ค. 2554 งบประมาณ 9,500 
บาท และการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 10 ก.ค. 
2554 - 11 ก.ย. 2554 งบประมาณ 2,700 บาท

28) นายบุญชัย  หาญมงคลพิพัฒน การเขียนโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันท่ี 5 - 9 ก.ย. 2554 
งบประมาณ 9,500 บาท

29) นายธนจักร  ริจิรวนิช การเขียนโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันท่ี 5-9 ก.ย. 2554 งบประมาณ 9,500 บาท 

* 30) นางพบพร  เศรษฐพฤกษา การเขียนโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ระหวางวันท่ี 5 - 9 ก.ย. 2554 
งบประมาณ 9,500 บาท และ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 10 ก.ค. 54 
- 11 ก.ย. 54 งบประมาณ 2,700 บาท

31) นางสาวนงนุช  ดวงอาภัย ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 18 มิ.ย. - 10 ก.ย. 54 งบประมาณ 7,400 บาท 

32) นางสาวเกศรินทร อาจศิริ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมสอบIELTS สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 18 มิ.ย. - 10 ก.ย. 54 งบประมาณ 7,400 บาท

33) นางสาวศันสุนีย เจียมตน “Illustrator CS5 for Techniques” โรงเรียนอินเตอรเน็ตและการออกแบบ 
(ในการควบคุมของกระทรวง ศึกษาธิการ) ระหวางวนัท่ี 6 - 27 สิงหาคม 2554 งบประมาณ 9,600 บาท

34) นายพัชรวัฒน  อารยะไชยวณิช “Illustrator CS5 for Techniques” โรงเรียนอินเตอรเน็ตและการ
ออกแบบ (ในการควบคุมของกระทรวง ศึกษาธิการ) ระหวางวันท่ี 6 - 27 สิงหาคม 2554 งบประมาณ 9,600 บาท

35) นางอรัญญา  เฟองสวัสดิ์ โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนท่ี 3
สํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณ 65,000 บาท

36) นายเอนก  เกษมณี นํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งบประมาณ 6,300 บาท
37) นายยุทธพล  ชูเกิน น้ําบาดาลเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งบประมาณ 6,300 บาท
38) นายวินัย  สามารถ "การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความพรอมสําหรับตําแหนงผูอํานวย การ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด" สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม งบประมาณ 22,500 บาท

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



30

39) นายวิทยา  มีนิสัย "การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความพรอมสําหรับตําแหนงผูอํานวย การ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด" สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม งบประมาณ 22,500 บาท

งบประมาณและระยะเวลา  รวมสงบุคลากรไปฝกอบรม 39 ราย ใชงบประมาณท้ังสิ้นจํานวน 
459,950 บาท (สี่แสนหาหม่ืนเกาพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

ความสําเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
1) บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดรับการพัฒนาทักษะดานตางๆ (ตามวัตถุประสงคของการ

ฝกอบรม) ท้ังหมด 668 ราย ประกอบดวย ขาราชการ 450 ราย ลูกจางประจํา 91 ราย พนักงานราชการและ
พนักงานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 127 ราย 

2) ดําเนินการโครงการครบตามจํานวนหลักสูตร เปาหมายและวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
3) ดําเนินการแลวเสร็จตามกรอบของเวลา (กันยายน 2554)

ประโยชนที่ไดรับ
1) ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดรับการพัฒนา

ทักษะ สมรรถนะ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมสามารถปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพทํางานดวยศักยภาพสูงสุด ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย

2) บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น รวมถึงการสราง
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3)  ขาราชการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล             
ไดเรียนรู และเขาใจการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและนํ้าบาดาลระดับสากล และสามารถนําองคความรูที่ไดรับมา
ประยุกตใช และสรางสรรคผลงาน โครงการ 

4) สามารถชวยประหยัดระยะเวลาการทดลองแผนงาน โครงการตางๆ และเปนการประหยัด
งบประมาณ และลดความเสีย่งตอสภาพแวดลอม โดยการนํากรณีตัวอยางท่ีไดรับมาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของ
แหลงน้ําบาดาลภายในประเทศ และเปนการ สรางเครือขายและความสัมพันธระหวางกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานบริหารจัดการน้ําบาดาลในระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชนในการรวมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ตลอดจนการศึกษาวิจัยดานน้ําบาดาลในอนาคต

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/




