
หนา   ๒ 
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ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เร่ือง  โครงสรางและการจัดองคกร  อํานาจหนาที่  วิธีดําเนนิงาน 

และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 

 

ตามความในมาตรา   ๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.   ๒๕๔๐  
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ลงพิมพ  
ในราชกิจจานุเบกษา  นั้น 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงประกาศโครงสรางและการจัดองคกร  อํานาจ  หนาที่  วิธีดําเนินงาน  
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน  
และมาตรการที่ เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําบาดาล  สํารวจ  บริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษ  ฟนฟู   
รวมทั้งควบคุม  ดูแล  กํากับ  ประสาน  ติดตาม  ประเมินผล  และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําบาดาล  
พัฒนาวิชาการ  กําหนดมาตรฐาน  และถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ําบาดาล  เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลที่เปนเอกภาพและยั่งยืน  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ เสนอแนะนโยบาย  แผน  มาตรการบริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรน้ําบาดาล 

  ๑.๒ ควบคุม  กํากับ  ดูแล  เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําบาดาลใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยน้ําบาดาล   

  ๑.๓ ดําเนินการสํารวจ  บริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
  ๑.๔ ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบ  การบริหารจัดการ  อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรน้ําบาดาล  และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาล   
  ๑.๕ ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเพื่อบริหารจัดการ  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
  ๑.๖ เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
  ๑.๗ ตรวจสอบ  วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค  เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 
  ๑.๘ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือ

ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ขอ ๒ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  มีโครงสรางดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ ราชการบริหารสวนกลาง 
   ๒.๑.๑ กองแผนงาน 
   ๒.๑.๒ สํานักพัฒนาน้ําบาดาล 
   ๒.๑.๓ สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
  หนวยงานที่จัดต้ังข้ึนเปนการภายใน 
   ๒.๑.๔ สํานักบริหารกลาง  (สํานักงานเลขานุการกรม) 
   ๒.๑.๕ สํานกัสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล 
   ๒.๑.๖ สํานักประเมินศักยภาพและดุลยภาพแหลงน้ําบาดาล 
   ๒.๑.๗ สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล 
   ๒.๑.๘ กองวิเคราะหน้ําบาดาล 
   ๒.๑.๙ กองวิศวกรรม 
   ๒.๑.๑๐ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
  ๒.๒ กลุมงานที่รายงานตรงตออธิบดี 
   ๒.๒.๑ กลุมตรวจสอบภายใน 
   ๒.๒.๒ กลุมกฎหมาย 
   ๒.๒.๓ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ขอ ๓ อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของสวนราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล   

โดยสรุปดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ ราชการบริหารสวนกลาง 
   ๓.๑.๑ กองแผนงาน 
    ๓.๑.๑.๑ จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการ  อนุรักษและฟนฟู

แหลงน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๑.๒ จัดทําแผนงาน  โครงการพัฒนาน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๑.๓ ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๑.๔ ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
    ๓.๑.๑.๕ เปนหนวยงานกลางเกี่ยวกับขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล 
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    ๓.๑.๑.๖ ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓.๑.๒ สํานักพัฒนาน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๒.๑ เสนอแนะแผนงานและพัฒนากิจการน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๒.๒ พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  ขอกําหนด  หลักเกณฑ  และ

คูมือดานการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๒.๓ ฝกอบรม  ถายทอดและเผยแพรความรู เทคนิคตาง ๆ   

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๒.๔ ใหการสนับสนุนและคําปรึกษาดานวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๒.๕ กํากับ   ดูแล   และตรวจสอบการปฏิบั ติงานของศูนย

ทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑ - ๑๒ 
    ๓.๑.๒.๖ ปฏิบั ติ ง านร วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติ ง าน 

ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
สํานักพัฒนาน้ําบาดาลมีศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑ - ๑๒  ใหบริการในภูมิภาค  ดังนี้ 
(๑) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑  จังหวัดนครราชสีมา  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  และสุรินทร 
(๒) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๒  จังหวัดสระบุรี  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี  

ลพบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  กรุงเทพมหานคร  นครนายก  เพชรบูรณ  ปราจีนบรีุ  และนนทบุรี 
(๓) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๓  จังหวัดขอนแกน  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัด

ขอนแกน  มหาสารคาม  กาฬสินธุ  หนองบัวลําภู  และเลย 
(๔) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๔  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัด

สุพรรณบรีุ  อางทอง  นครสวรรค  กาญจนบุรี  อุทัยธานี  ชัยนาท  และสิงหบุรี 
(๕) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๕  จังหวัดตรัง  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง  ภูเก็ต  

ระนอง  ชุมพร  สุราษฎรธานี  พังงา  กระบี่  และนครศรีธรรมราช 
(๖) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๖  จังหวัดลําปาง  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง  

เชียงราย  เชียงใหม  พะเยา  แมฮองสอน  นาน  ลําพูน  และแพร 
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(๗) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๗  จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  อํานาจเจริญ  ยโสธร  และรอยเอ็ด 

(๘) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๘  จังหวัดชลบุรี  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  
ระยอง  จันทบุรี  ตราด  สระแกว  ฉะเชิงเทรา  และสมุทรปราการ 

(๙) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๙  จังหวัดอุดรธานี  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  
มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม  และหนองคาย 

(๑๐) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑๐  จังหวัดราชบุรี  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี  
นครปฐม  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ 

(๑๑) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑๑  จังหวัดสงขลา  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา  
นราธิวาส  ยะลา  ปตตานี  สตูล  และพัทลุง 

(๑๒) ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑๒  จังหวัดกําแพงเพชร  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร  พิจิตร  อุตรดิตถ  สุโขทัย  ตาก  และพิษณุโลก   

   ๓.๑.๓ สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๓.๑ เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการ

อนุรักษฟนฟูน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๓.๒ เฝาระวังระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๓.๓ ปองกันและแกไขวิกฤติน้ํ าบาดาล   และผลกระทบ 

ตอแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม 
    ๓.๑.๓.๔ ศึกษา  วิจัย  การอนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๓.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  หนวยงานที่จัดต้ังข้ึนเปนการภายใน 
   ๓.๑.๔ สํานักบริหารกลาง 
    ๓.๑.๔.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานชวยอํานวยการ  

การเผยแพรประชาสัมพันธ  และการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  ตามที่กรมมอบหมาย 
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    ๓.๑.๔.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม  ในดาน
การวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียน
ประวัติบุคคล  การจัดสวัสดิการ  การดําเนินการทางวินัย  และการพัฒนาบุคลากร 

    ๓.๑.๔.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  จัดทําบัญชี  
การขออนุมัติใช  โอน  เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  จัดทําประมาณการรายได  รายจาย
ประจําป  ควบคุมทะเบียนการเงิน  เก็บรักษาเงิน  ตรวจสอบใบสําคัญการเงิน  การเบิกจายเงินบําเหน็จ  
บํานาญ   เงินชวยพิ เศษ  เ งินชดเชย   เงินเดือน  และการจัดหา   จัดซ้ือ  จัดจางตามระเบียบพัสดุ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รวมถึงการจัดการอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

    ๓.๑.๔.๔ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓.๑.๕ สํานักสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล 
    ๓.๑.๕.๑ ดําเนินงานสํารวจน้ําบาดาลเพื่อการเจาะบอน้ําบาดาล

สําหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมูบานภัยแลง  หรือสํารวจน้ําบาดาลเพื่อการเจาะบอน้ําบาดาลสําหรับ
การเกษตร  อุตสาหกรรม  การทองเที่ยว  และการศึกษา  วิจัย 

    ๓.๑.๕.๒ สํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลการปนเปอนแหลงน้ําบาดาล   
เชน  บริเวณพื้นที่แหลงฝงกลบขยะ  หรือพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตาง ๆ   

    ๓.๑.๕.๓ สํารวจดานอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินเพื่อการศึกษา  วิจัย 
การกอสรางเข่ือนใตดิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนแหลงน้ํ า  
โดยเฉพาะอยางย่ิงพื้นที่เกาะขนาดเล็ก 

    ๓.๑.๕.๔ สํารวจจัดทําแผนที่น้ํ าบาดาลซึ่งไดจัดต้ังระบบขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรแผนที่น้ําบาดาล  จัดทําแผนที่รูปแบบตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 

    ๓.๑.๕.๕ ตรวจ  วิเคราะหตัวอยางดินและหิน  จากการเจาะบอน้ําบาดาล  
บอเจาะสํารวจ  บอสังเกตการณ  ในพื้นที่ตาง ๆ  จัดเก็บขอมูลหลุมเจาะทางธรณีวิทยา  และการหย่ังหลุมเจาะ
โดยเคร่ืองตรวจสอบทางธรณีฟสิกส 

    ๓.๑.๕.๖ สนับสนุนการศึกษาพัฒนาน้ําบาดาลโครงการในพื้นที่
สวนพระองค 
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    ๓.๑.๕.๗ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓.๑.๖ สํานักประเมินศักยภาพและดุลยภาพแหลงน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๖.๑ จําแนกชั้นน้ําบาดาลในหินชนิดตาง ๆ  จากแผนที่อุทกธรณี

พื้นฐาน  และจัดเก็บขอมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อการวางแผนการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ  
ชั้นน้ําที่เกี่ยวกับความลึก  ความหนา  ลักษณะการแผขยายตัวของชั้นน้ําบาดาลทุกชั้นในพื้นที่ตาง ๆ   

    ๓.๑.๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพชั้นน้ําบาดาลดวยเคร่ือง  
หย่ังธรณีชนิดตาง ๆ  จัดเก็บคุณสมบัติการใหน้ําและขีดความสามารถการใหน้ําสูงสุดของชั้นน้ําบาดาล  
ทุก ๆ  ชั้น  โดยการสูบทดสอบ 

    ๓.๑.๖.๓ จัดเก็บขอมูลและศึกษาเพื่อหาความเชื่อมโยงทางชลศาสตร  
ระหวางชั้นน้ําบาดาลที่ระดับความลึกตาง ๆ  ในพื้นที่เดียวกัน  และความเชื่อมโยงทางชลศาสตรระหวาง  
ชั้นน้ําบาดาลที่ระดับความลึกตาง ๆ  กับแหลงน้ําผิวดิน 

    ๓.๑.๖.๔ จัดเก็บขอมูลและศึกษาการประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 
ตามแองตาง ๆ  ทั่วประเทศ  โดยใหทราบถึงปริมาณแหลงน้ําสํารองที่กักเก็บในแองน้ําบาดาลและปริมาณ  
ที่สามารถเพิ่มเติมไปในแองน้ําบาดาลโดยกระบวนการตามธรรมชาติ  โดยการประมวลขอมูลตาง ๆ   
และอุทกวิทยา 

    ๓.๑.๖.๕ ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลขั้นรายละเอียด  ในบริเวณพื้นที่  
ที่มีการใชน้ําบาดาลเปนปริมาณสูงและเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบตอชั้นน้ําบาดาล  และสภาพส่ิงแวดลอม
โดยจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  และจัดทํารูปแบบจําลองอุทกธรณีวิทยา 

    ๓.๑.๖.๖ สนับสนุนการศึกษาพัฒนาน้ําบาดาลโครงการในพื้นที่  
สวนพระองค 

    ๓.๑.๖.๗ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

   ๓.๑.๗ สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๗.๑ ควบคุมการใชทรัพยากรน้ําบาดาลใหเปนไปตามแผนการ  

ใชทรัพยากรน้ําบาดาลแหงชาติและแผนการจัดสรรทรัพยากรน้ําบาดาลอยางย่ังยืน 
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    ๓.๑.๗.๒ ปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล  
โดยการควบคุม  กํากับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล  ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

    ๓.๑.๗.๓ ปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ  ใหคําปรึกษา   
ดานเทคนิค  และวิชาการน้ําบาดาล  สําหรับการเจาะน้ําบาดาล  การเลิกเจาะน้ําบาดาล  การใชน้ําบาดาล  
การปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ  รวมทั้งการระบายน้ําลง 
บอน้ําบาดาล 

    ๓.๑.๗.๔ การกําหนดมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใชในการอุปโภคบริโภค  
อุตสาหกรรม  ธุรกิจ  และเกษตรกรรม 

    ๓.๑.๗.๕ ปฏิบั ติภารกิจในการฝกอบรมและสัมมนาวิชาการ 
แกผูควบคุมและรับผิดชอบการเจาะน้ําบาดาลและอุดกลบบอน้ําบาดาล 

    ๓.๑.๗.๖ ปฏิบัติภารกิจในการจัดใหมีการจดทะเบียนชางเจาะ 
น้ําบาดาล   และผู รับเหมาเจาะน้ําบาดาล   รวมทั้งดําเนินการเพื่อออกหนังสือรับรองให วิศวกร 
และนักธรณีวิทยา 

    ๓.๑.๗.๗ บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล  รวมทั้งบริหาร
โครงการตาง ๆ  ในกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 

    ๓.๑.๗.๘ ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการหรืออนุกรรมการ  และโดยเปน
บุคลากรในคณะตาง ๆ  เพื่อใหคําแนะนํา  หรือความเห็นแกอธิบดี  และรัฐมนตรีเจาสังกัดในเร่ืองที่ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

    ๓.๑.๗.๙ ประกาศเขตน้ําบาดาล  กําหนดความลึกของน้ําบาดาล 
และปริมาณน้ําบาดาลที่อนุญาตใหใชอยางเหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยา 

    ๓.๑.๗.๑๐ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓.๑.๘ กองวิเคราะหน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๘.๑ ตรวจสอบ   รับรองคุณภาพ   และปรับปรุงคุณภาพ 

น้ําบาดาลเพื่อใหประชาชนมีน้ํากินน้ําใชที่สะอาด 
    ๓.๑.๘.๒ พัฒนารูปแบบ  และวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 

ใหเหมาะสมกับคุณภาพน้ําบาดาลในแตละพื้นที่ 
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    ๓.๑.๘.๓ ปรับปรุงแกไขมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได   
และมาตรฐานสําหรับระบายลงบอบาดาลใหสอดคลองกับสภาวะมลพิษ  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ   
และสังคมของประเทศ 

    ๓.๑.๘.๔ รับรอง  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และกําหนดมาตรฐาน
สถาบันวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคไดภาคเอกชน 

    ๓.๑.๘.๕ วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลใหแกภาครัฐและเอกชน 
ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เพื่อการควบคุม  การจัดการ  และการพัฒนาการประกอบ
กิจการน้ําบาดาล  การอุปโภคบริโภค  การเกษตร  และอุตสาหกรรม 

    ๓.๑.๘.๖ วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลเพื่อการสํารวจ  ศึกษา  ติดตาม  
เฝาระวัง  และประเมินสถานการณการปนเปอนของมลสารสูแหลงน้ําบาดาล  เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 

    ๓.๑.๘.๗ ตรวจสอบ  ประมวลผลขอมูลคุณภาพน้ําบาดาล  สรุป
ประเมินคุณภาพน้ําบาดาล  เพื่อการศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะหคุณภาพน้ําใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล 

    ๓.๑.๘.๘ ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ใหความรวมมือ  และประสานงาน
กับหนวยงานอื่นทางวิชาการดานคุณภาพน้ําบาดาล  น้ําแรธรรมชาติ  และเทคนิคการวิเคราะหน้ํา   
พรอมทั้งฝกอบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําใหแกนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ   

    ๓.๑.๘.๙ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓.๑.๙ กองวิศวกรรม 
    ๓.๑.๙.๑ ให คําปรึกษา   แนะนํา   คนคว า   พัฒนาเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย  ตลอดจนวางแผนและพัฒนางานวิศวกรรมดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับภารกิจดานทรัพยากร 
น้ําบาดาล 

    ๓.๑.๙.๒ ปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
สําหรับทางดานวิศวกรรมและดานอื่น ๆ   

    ๓.๑.๙.๓ ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและประมวลผลการปฏิบัติงาน
สํารวจและทําแผนที่ภูมิประเทศ  งานกําหนดตําแหนงและระดับบอน้ําบาดาล  งานรังวัดหาอัตราการทรุดตัว
ของแผนดิน  งานรังวัดโครงการตาง ๆ  และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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    ๓.๑.๙.๔ ปฏิบัติหนาที่สํารวจ  รังวัดกําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ  
และพื้นที่ศึกษาวิจัย 

    ๓.๑.๙.๕ กําหนดตําแหนงและคาระดับบอน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๙.๖ ปฏิบั ติหนาที่ในการควบคุมการกอสราง   งานโยธา 

ในโครงการตาง ๆ   
    ๓.๑.๙.๗ กํากับ  ดูแล  บํารุงรักษาอาคารสถานที่  และครุภัณฑ 
    ๓.๑.๙.๘ กํากับ   ดูแล  บํารุงรักษาเครื่ องจักรกล   ยานพาหนะ   

ระบบไฟฟา 
    ๓.๑.๙.๙ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๓.๑.๑๐ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๑๐.๑ ศึกษา   คนคว า   ให คําปรึกษา   แนะนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงานทรัพยากรน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๑๐.๒ บริหาร  จัดการ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบขอมูลทรัพยากรน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๑๐.๓ กําหนดมาตรฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหเหมาะสมกับงานดานทรัพยากรน้ําบาดาล 
    ๓.๑.๑๐.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    ๓.๑.๑๐.๕ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร

ทรัพยากรน้ําบาดาล  
    ๓.๑.๑๐.๖ พัฒนาระบบบริการภาครัฐผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  
    ๓.๑.๑๐.๗ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
  ๓.๒ กลุมงานที่รายงานตรงตออธิบดี 
   ๓.๒.๑ กลุมตรวจสอบภายใน 
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    ๓.๒.๑.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  รวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ  ใหเปนไปตาม
นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรี 

    ๓.๒.๑.๒ ตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน  งานและ
โครงการ  และ/หรือแผนกลยุทธ  รวมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานวาผลการดําเนินงาน
ไดรับผลสําเร็จตามที่กําหนดไว 

    ๓.๒.๑.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะวิธีการหรือ
มาตรการในการปรับปรุงแกไข  เพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเก่ียวกับ
การเงินหรือทรัพยสินตาง ๆ  ของทางราชการ 

    ๓.๒.๑.๔ การตรวจสอบวิเคราะห  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ 

    ๓.๒.๑.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓.๒.๒ กลุมกฎหมาย 
    ๓.๒.๒.๑ ศึกษา  วิเคราะห  ตรวจสอบ  ปรับปรุงแกไข  นิติกรรม

และสัญญาตาง ๆ  ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางกอนที่จะมีการเขาทําสัญญา  และตรวจสอบเอกสาร
อื่นใด  ซ่ึงมีผลผูกพันทางกฎหมายตอกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

    ๓.๒.๒.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพง  คดีอาญา  และคดีความผิด  
ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และที่แกไขเพิ่มเติม 

    ๓.๒.๒.๓ ศึกษา  วิ เคราะห   วิจัยกฎหมาย  และยกราง   แกไข  
เพิ่มเติม  ปรับปรุง  กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนตรวจสอบ  ทบทวน  ความถูกตองทางกฎหมาย  กรณีมีปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ
กฎหมาย 

    ๓.๒.๒.๔ ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  แนะนํา  ในกรณีที่หนวยงานอื่น
เปนผูยกรางกฎหมาย  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ซ่ึงกฎหมายหรือกฎดังกลาวนั้นอยูในความ
รับผิดชอบ  หรือมีสวนเกี่ยวของกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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    ๓.๒.๒.๕ วินิจฉัย  ตีความ  ตอบขอหารือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา
เกี่ยวกับปญหาทางกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  กฎกระทรวง  และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ที่อยู 
ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

    ๓.๒.๒.๖ สืบสวนและสอบสวนหาขาวการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินคดีตาง ๆ   

    ๓.๒.๒.๗ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓.๒.๓ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    ๓.๒.๓.๑ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะผูบริหารเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบราชการ  ซ่ึงรวมถึงโครงสรางสวนราชการภายในกรม  ระบบบุคลากร  ใหเปนไปตาม  
มาตรา  ๓/๑  ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

    ๓.๒.๓.๒ ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป  พรอมขอเสนอแนะ  เสนอตอผูบริหารกรม  และสํานักงาน  ก.พ.ร. 

    ๓.๒.๓.๓ รวมมือกับหนวยงานของกรมในการจัดทําตัวชี้วัดสําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  เพื่อเสนอตอกระทรวงและ
สํานักงาน  ก.พ.ร. 

    ๓.๒.๓.๔ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  มีดังนี้ 
  ๔.๑ สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารในกรุงเทพมหานคร  ติดตอไดที่  ศูนยบริการ

ขอมูลขาวสาร  (ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ)  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ชั้น  ๘  อาคารกรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอม  เลขที่  ๔๙  ซอย  ๓๐  ถนนพระราม  ๖  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท  ๐  ๒๒๙๙  ๓๙๖๕ - ๗  โทรสาร  ๐  ๒๒๙๙  ๓๙๒๖ - ๗  website  :  http://www.dgr.go.th/isc   
e-mail  address  :  isc.dgr.go.th@hotmail.com 
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  ๔.๒ สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารในสวนภูมิภาค  ติดตอไดที่  ศูนยทรัพยากร  
น้ําบาดาลภาค  ๑ - ๑๒ 

   ๔.๒.๑ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑  จังหวัดนครราชสีมา  เลขที่  ๘๗/๔  
หมู  ๗  ถ.ราชสีมา - ปกธงชัย  ต.ปรุใหม  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐  ๔๔๓๕  ๔๑๑๗ - ๙  
โทรสาร  ๐  ๔๔๓๕  ๔๑๑๖  e-mail  address  :  gwrc_๐๑@yahoo.com   

   ๔.๒.๒ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๒  จังหวัดสระบุรี  เลขที่  ๘๑  หมู  ๕  
ถ.สุวรรณศร  ต.โคกแย  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  ๑๘๒๓๐  โทรศัพท  ๐  ๓๖๓๘  ๙๔๕๓  โทรสาร  ๐  ๓๖๓๘  
๙๔๕๐  e-mail  address  :  gwrc๐๒@yahoo.com 

   ๔.๒.๓ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๓  จังหวัดขอนแกน  เลขที่  ๒๗๐   
ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  ๔๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐  ๔๓๒๓  ๖๖๖๓  โทรสาร  ๐  ๔๓๒๓  ๖๖๙๘  
e-mail  address  :  gwrc๐๓@yahoo.com 

   ๔.๒.๔ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๔  จังหวัดสุพรรณบุรี  เลขที่  ๒๕๕  
หมู  ๑  ต.โคกโคเฒา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๐๐๐  โทรศัพท  ๐  ๓๕๕๒  ๔๒๘๓  โทรสาร  ๐  ๓๕๕๒  ๓๙๕๐  
e-mail  address  :  gwrc๐๔@yahoo.com 

   ๔.๒.๕ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๕  จังหวัดตรัง  เลขที่  ๑๑๔  หมู  ๖   
ต.บานควน  อ.เมือง  จ.ตรัง  ๙๒๐๐๐  โทรศัพท  ๐  ๗๕๒๒  ๔๙๙๑  โทรสาร  ๐  ๗๕๒๒  ๔๙๙๐  e-mail  address  :  
gwrc๐๕@yahoo.com 

   ๔.๒.๖ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๖  จังหวัดลําปาง  เลขที่  ๔๓๐  หมู  ๒  
ต.ศาลา  อ.เกาะคา  จ.ลําปาง  ๕๒๑๓๐  โทรศัพท  ๐  ๕๔๒๘  ๒๓๕๗  โทรสาร  ๐  ๕๔๒๘  ๒๓๕๖   
e-mail  address  :  gwrc๐๖@yahoo.com 

   ๔.๒.๗ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๗  จังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่  ๑๕๙  
หมู  ๑  บานทาบอ  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.แจระแม  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐  โทรศัพท  ๐  ๔๕๒๘  ๑๔๖๗  
โทรสาร  ๐  ๔๕๓๑  ๑๐๒๕  e-mail  address  :  gwrc๐๗@yahoo.com 

   ๔.๒.๘ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๘  จังหวัดชลบุรี  เลขที่  ๙๔  ม.๒   
ต.วังหวา  อ.แกลง  จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐  โทรศัพท - โทรสาร  ๐  ๓๘๖๗  ๒๕๐๖  e-mail  address  :  gwrc๐๘
@yahoo.com 
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   ๔.๒.๙ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๙  จังหวัดอุดรธานี  เลขที่  ๑๓๔  หมู  ๑๔  
ถ.อุดร-สกลนคร  ต.หนองนาคํา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  ๔๑๐๐๐  โทรศัพท  ๐  ๔๒๒๙  ๐๒๓๑  โทรสาร   
๐  ๔๒๒๙  ๐๓๕๕  e-mail  address  :  gwrc๐๙@yahoo.com 

   ๔.๒.๑๐ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑๐  จังหวัดราชบุรี  เลขที่  ๙๘  หมู  ๖  
ต.นางแกว  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ๗๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐  ๓๒๓๕  ๙๒๖๖  โทรสาร  ๐  ๓๒๓๕  ๙๐๖๑  
e-mail  address  :  gwrc๑๐@yahoo.com 

   ๔.๒.๑๑ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑๑  จังหวัดสงขลา  ม.๒  ถ.สงขลา -
เกาะยอ  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐  โทรศัพท - โทรสาร  ๐  ๗๔๔๔  ๗๑๐๗  e-mail  address  :  
gwrc๑๑@yahoo.com 

   ๔.๒.๑๒ ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค  ๑๒  จังหวัดกําแพงเพชร  เลขที่  ๘๔  
หมู  ๘  ต.ทรงธรรม  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  ๖๒๐๐๐  โทรศัพท - โทรสาร  ๐  ๕๕๗๔  ๐๙๑๕-๖  e-mail  
address  :  gwrc๑๒@yahoo.com 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สมคิด  บัวเพ็ง 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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