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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
สารจากประธานกรรมการบริหาร
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ที่กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน
ใช้จา่ ยในการศึกษา วิจยั พัฒนา และอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ บาดาลและสิง่ แวดล้อม โดยได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ของ
“แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564” ซึ่งก�ำหนดให้กองทุน
พัฒนาน�ำ้ บาดาลเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ บาดาลให้สามารถด�ำรงศักยภาพในการเป็นฐาน
ของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมาภิบาล
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล ได้สนับสนุนการบริหารจัดการเพือ่ การอนุรกั ษ์และพัฒนาแหล่งน�ำ้ บาดาล
ของประเทศ ซึ่งผลส�ำเร็จของโครงการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ สามารถน�ำไปต่อยอดขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยท�ำการให้เกิดการรับรูใ้ นวงกว้างและเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย พร้อมยกระดับการท�ำงาน
ให้ทันสมัยและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ กระผมในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลขอขอบคุณ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาล เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ บาดาลให้คงอยูใ่ นประเทศอย่างยัง่ ยืน รวมถึงกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รบั การสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพือ่ ให้สามารถใช้นำ�้ บาดาลในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล

4

รายงานประจ�ำปี 2562

สารจากประธานกรรมการบริหาร
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

01

3

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

6

• ความเป็นมา วิสัยทัศน์

8

• ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กองทุนพั ฒนา
น�้ำบาดาล พ.ศ. 2560-2564

• กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
• กลไกการบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
• การใช้จ่ายเงินกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
• หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน
พั ฒนาน�้ำบาดาล

• อัตราก�ำลัง

9
11
13
19
20
22

5

Annual Report 2019

CONTENTS
สารบัญ

02

ผลการด�ำเนินงาน
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• การเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

• การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ อพั ฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาล

03
รายงานการเงิน

• งบแสดงฐานะการเงิน

24
26
48

56
58

04
ทิศทางการขับเคลื่อน
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

• ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนพั ฒนา
น�้ำบาดาลปี พ.ศ. 2563

• คณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
• บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

84
86
88
92

6

รายงานประจ�ำปี 2562

P A R T

01

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

Annual Report 2019

7

8

รายงานประจ�ำปี 2562

9

Annual Report 2019

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
พ.ศ. 2560 – 2564
ความเป็นมา

กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
เรียกโดยย่อว่า “กพน.” โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อเป็นทุน
ใช้จา่ ยในการศึกษา วิจยั พัฒนา และอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ บาดาลและ
สิง่ แวดล้อม” ตามพระราชบัญญัตนิ ำ�้ บาดาล พ.ศ. 2520 ซึง่ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

ในการเป็ น ฐานของการพั ฒ นาประเทศได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และ
เป็นธรรมาภิบาล

การเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาลให้สามารถด�ำรงศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ 1

วิสัยทัศน์

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
1. ผลการประเมินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ไม่ต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา
2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
โดยมีมาตรการรองรับ ดังนี้
มาตรการ 1.1 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
มาตรการ 1.2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้และการจัดสรรรายจ่ายของ กพน.
มาตรการ 1.3 : การจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันจ�ำเป็น ให้เพียงพอและสอดคล้อง
กับภารกิจและระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรการ 1.4 : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ กพน.
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ยุทธศาสตร์ 2
การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ ออนุรักษ์และพั ฒนา
น�้ำบาดาลของประเทศ
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน�้ำบาดาลของประเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
1. ผลการศึกษาวิจยั ของโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนมีการน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
โดยมีมาตรการ ดังนี้
มาตรการ 2.1 : การสนับสนุนโครงการศึกษา ส�ำรวจ วิจัย รวมทั้งการผลิตและท�ำแผนความต้องการใช้
น�ำ้ บาดาล เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้นำ�้ บาดาล ส�ำหรับการอุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเทีย่ วและบริการ
และรักษาระบบนิเวศ
มาตรการ 2.2 : การสนับสนุนโครงการศึกษา ส�ำรวจ และวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำบาดาล และคุ้มครองพื้นที่น�้ำบาดาล
มาตรการ 2.3 : การสนับสนุนโครงการศึกษา ส�ำรวจ และวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคี
ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์น�้ำบาดาล ตั้งแต่ในระดับนโยบาย ปฏิบัติการภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น�้ำบาดาล
มาตรการ 2.4 : การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการศึกษา ส�ำรวจ และวิจัย เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการศึกษา ส�ำรวจ และวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้ำบาดาล
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กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม

มาตรา 7 จัตวา ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลขึ้นในกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล เรียกโดยย่อว่า “กพน.”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
กพน. ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน�้ำบาดาล
(2) เงินทีไ่ ด้จากการเรียกเก็บค่าใช้นำ�้ บาดาลตามมาตรา 7 (2) ทีน่ ำ� ส่งเข้ากองทุนตามอัตราทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว
(3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลตามมาตรา 7 (2/1)
(4) เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทีไ่ ด้รบั จากภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(5) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการบริจาค
(6) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน
(7) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้ตามความจ�ำเป็นเพือ่ ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในกรณีทรัพย์สนิ
ของกองทุนมีไม่เพียงพอ
(8) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อด�ำเนินการกองทุนนี้
ทรัพย์สินของ กพน. ตามวรรคสอง ให้น�ำส่งเข้าบัญชี กพน. โดยไม่ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ กพน. ให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง ทัง้ นี  ้ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ประกาศ หากพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
มาตรา 7 เบญจ เงิน กพน. ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) การศึกษา ส�ำรวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
(2) การช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาล
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กพน. ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล
การใช้จ่ายเงิน กพน. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่จัดท�ำตามมาตรา 7 สัตต (2)
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มาตรา 7 ฉ ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพน. ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาลเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผู้แทนกรมทรัพยากรน�้ำ และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการกองหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้อ�ำนวยการกองของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้น�ำความในมาตรา 12 และมาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพน. โดยอนุโลม
มาตรา 7 สัตต ให้คณะกรรมการบริหาร กพน. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมการใช้จา่ ยเงินหรือทรัพย์สนิ ของ กพน. เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 7 จัตวา วรรคหนึง่
(2) เสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(3) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา 7 จัตวา
(4) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ กพน.
(5) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
กพน. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 7 อัฏฐ ให้ กพน. จัดท�ำงบดุล งบการเงิน และบัญชีท�ำการ ส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ในทุกรอบปี ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชี และประเมินผลการใช้จา่ ยเงินและทรัพย์สนิ ของ กพน.
โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด
และเมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว ให้ส่งงบการเงินให้กระทรวงการคลังทราบ
และท�ำบันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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กลไกการบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
ประกอบด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการ คือ
1. คณะกรรมการน�ำ้ บาดาล
องค์ประกอบ
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ

อธิบดีกรมชลประทาน
กรรมการ

อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ

ผูแ้ ทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
กรรมการ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง
หรือผู้แทน
กรรมการ

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
หรือผู้แทน
กรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน
กรรมการ

ผู้แทนกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
(1) ให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีในเรื่องการออกกฎกระทรวง หรือประกาศที่ต้องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หรือในเรื่องอื่นที่ต้องปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำแก่อธิบดี เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการน�้ำบาดาลมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ท�ำกิจการ
หรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการน�้ำบาดาล ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้
ข้อเท็จจริง ค�ำอธิบาย ค�ำแนะน�ำ หรือความเห็นได้
โดยคณะกรรมการน�้ำบาดาลได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 2 ชุด เพื่อช่วยเหลือการท�ำงานของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล คือ
(1) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
พิจารณา วิเคราะห์ และกลั่นกรองรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
(2) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ท�ำหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
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2. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล
องค์ประกอบ
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ประธานกรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
กรรมการ

ผู้แทนส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
กรรมการ

ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ

ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
กรรมการ

ผู้แทนกรมทรัพยากรน�้ำ
กรรมการ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
กรรมการ

ผู้อ�ำนวยการกองหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้อ�ำนวยการกอง
ของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
กรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
(1) ควบคุมการใช้จา่ ยเงินหรือทรัพย์สนิ ของ กพน. เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 7 จัตวา
วรรคหนึ่ง
(2) เสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(3) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา 7 จัตวา
(4) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ กพน.
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหาร กพน. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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3. คณะอนุกรรมการพิ จารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพั ฒนา
น�ำ้ บาดาล
องค์ประกอบ
นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ประธานอนุกรรมการ
นายวิสูตร สมนึก
อนุกรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก กอง หรือศูนย์
ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับโครงการของ
หน่วยงานอื่นที่ขอรับเงินกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิติการ
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล กรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอ�ำนาจ
(1) พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล
พ.ศ. 2520 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับการช่วยเหลือและอุดหนุน
จากกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล พ.ศ. 2555 และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
(2) ตรวจสอบ พิจารณา วิเคราะห์ และกลัน่ กรองรายละเอียดโครงการและเงินของโครงการทีข่ อรับเงินกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล และถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
น�ำ้ บาดาล พ.ศ. 2520 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยไม่ให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อนกับโครงการศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ พิจารณา
ตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
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(3) ให้ความเห็น ค�ำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอของโครงการ (Proposal)
และการด�ำเนินงานโครงการในด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลตามที่เห็นสมควร
(4) ให้ประธานอนุกรรมการหรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการมอบหมายเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพิจารณา
โครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
(5) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล และคณะกรรมการน�ำ้ บาดาล
เพื่อทราบเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการน�้ำบาดาลมอบหมาย
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4. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการทีไ่ ด้รบ
ั เงินกองทุนพั ฒนา
น�ำ้ บาดาล
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การใช้จ่ายเงินกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
การใช้จา่ ยเงินของกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลจะต้องอยูใ่ นกรอบทีก่ ำ� หนดไว้ตามมาตรา 7 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติ
น�ำ้ บาดาล พ.ศ. 2520 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล

องค์ประกอบ
นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ประธานอนุกรรมการ

การใช้จ่ายเงิน

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์
อนุกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และแผนที่อธิบดีกรมทรัพยากร
น�้ำบาดาลมอบหมาย
อนุกรรมการ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส�ำรวจ
และประเมินศักยภาพน�้ำบาดาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาน�้ำบาดาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนุรักษ์
และพื้นฟูทรัพยากรน�้ำบาดาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักควบคุม
กิจการน�้ำบาดาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน�้ำบาดาล
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการกองบริหาร
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อ�ำนวยการส่วนแผนงาน
และประเมินผล กองบริหาร
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
(1) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานและการใช้จา่ ยเงินของโครงการทีไ่ ด้รบั เงินกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล
(2) รายงานผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล พร้อมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลและคณะกรรมการน�ำ้ บาดาล เพือ่ ทราบอย่างน้อยปี
ละสองครัง้
(3) เชิญข้าราชการ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารให้ตามความเหมาะสม
(4) ให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำแก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการให้ดำ� เนินงานและใช้จา่ ยเงินของกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการน�้ำบาดาล

การศึกษา ส�ำรวจ วิจย
ั และ
การวางแผนแม่บท เพื่ อการ
พั ฒนาและอนุรักษ์ แหล่ง
น�ำ้ บาดาลและสิ่งแวดล้อม

กพน. สามารถใช้จ่ายดังต่อไปนี้

การช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทดแทนและอนุรักษ์แหล่ง
น�้ำบาดาล

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
ก พ น . ต า ม ที่ ต ก ล ง กั บ
กระทรวงการคลัง

ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเอกชน
จัดเก็บค่าใช้น้ำ� บาดาล
และค่าอนุรักษ์น้�ำบาดาล

การใช้จ่ายเงิน กพน. ให้เป็นไปตามแผนแม่บทเพื่ อการพั ฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�ำ้ บาดาลและสิ่งแวดล้อม
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หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
การใช้เงินกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาลมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1

ต้องเป็นไปตามมาตรา 7 เบญจ แห่งพระราชบัญญัตน
ิ ำ�้ บาดาล พ.ศ. 2520
และที่แก้ไขเพิ่ มเติม ดังนี้
(1) การศึกษา ส�ำรวจ วิจยั และการวางแผนแม่บทเพือ่ การพัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ บาดาลและสิง่ แวดล้อม  
(2) การช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาล
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กพน. ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าใช้น�้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล

2

ต้องเป็นไปตามแผนแม่บทเพื่ อการพั ฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาล
และสิ่งแวดล้อม

3

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

4

ต้องจัดท�ำเป็นโครงการ
โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลควบคุมการใช้จ่ายหรือทรัพย์สินของกองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการ
ที่มาของบประมาณนั้น ค�ำนึงถึงล�ำดับความส�ำคัญตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ นอกจาก
จะพิจารณาจากแผนแม่บทเพือ่ การพัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ บาดาลและสิง่ แวดล้อมของกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลแล้ว
ยังพิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์น�้ำบาดาลของประเทศในปัจจุบันอีกด้วย

รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า

ร่วมพั ฒนาน�้ำบาดาล
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อัตราก�ำลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล มีกรอบอัตราก�ำลังทั้งสิ้น 63 อัตรา โดยมีอัตราก�ำลัง ณ วันที่
30 กันยายน 2562 ดังนี้
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งบประมาณในการบริหารงานกองทุนพั ฒนา
น�้ำบาดาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พนักงานกองทุนฯ

งบด�ำเนินงาน

22,242,045 บาท

ข้าราชการ

ร้อยละ

พนักงานราชการ

57.02

จ�ำนวนคน 1 : 1

พนักงานกองทุนฯ

55 คน

งบบุคลากร

16,377,648 บาท

ร้อยละ

ร้อยละ

87.30
ข้าราชการ

7 คน
ร้อยละ

11.11
พนักงานราชการ

1 คน
ร้อยละ

1.59

41.99
งบลงทุน

385,688 บาท
ร้อยละ

0.99
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ผลการด�ำเนินงาน
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ 1
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลเป็นหน่วยงานทีช่ ว่ ย
ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าว การจัดท�ำผลการปฏิบตั งิ านสามารถน�ำมาประเมินผล
ได้ว่าการด�ำเนินการส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และตอบสนองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท
เพือ่ การพัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ บาดาลและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

การฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ

การฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ภายในองค์กร เรื่อง “ทบทวนการจัดท�ำ

1

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
งานทรัพยากรบุคคล มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านบุคลากร การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานสวัสดิการต่าง ๆ โดยมีการด�ำเนินงานตามกรอบและทิศทาง
ของแผนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขีดสมรรถนะของบุคลากร เพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้คงอยูใ่ นองค์กร โดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลอย่างชัดเจน ทั้งด้านกิจกรรม เป้าหมาย การวัดผล การใช้จ่ายงบประมาณ และผลของ
การพัฒนาที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด�ำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล ด้านการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลด�ำเนินการการประเมินผล
การปฏิบัติงานจ�ำนวน 2 ครั้ง ด้านการบริหารค่าตอบแทน ด�ำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาล และการต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล โดยผ่านการเห็นชอบจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านจัดฝึกอบรม ได้ด�ำเนินการการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท�ำงานให้แก่พนักงานกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ดังนี้

ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพบุคลากรของกองทุนพั ฒนา
การฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบต
ั ก
ิ ารประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนผลการด�ำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วม
ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับบริบทภารกิจหน้าที่
ของกองทุ น พั ฒ นาน�้ ำ บาดาล และการประเมิ น ตาม
ตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2563 โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 20–22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัด
เพชรบุรี

น�ำ้ บาดาลสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั ”

การฝึ ก อบรมเรื่ อ ง “ทบทวนการจั ด ท� ำ ตั ว ชี้ วั ด
การประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลสู่ยุคดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รับทราบผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงสร้าง
ของกองบริหารกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล รวมทัง้ พัฒนาและ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการปฏิบัติงานทักษะด้านการจัดการ
ระบบงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ง าน
ระบบดิจิทัลผ่าน Google บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เนือ้ หาสาระ
ของการฝึกอบรมประกอบด้วย Google Drive (เก็บข้อมูล
ใช้งานร่วมกับ Google Doc, Google Sheet, Google Form,
Google Slide การสร้าง QR Code และ Cloud Computing)
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2
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้ด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
น�ำ้ บาดาล โดยเผยแพร่งานวิชาการหรืองานวิจยั ของกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลทีม่ กี ารน�ำมาใช้ประโยชน์เผยแพร่สสู่ าธารณชน
หรือด้านการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติผ่านสื่อต่าง ๆ
จ�ำนวน 5 ช่องทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดนิทรรศการ

การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การขั บ เคลื่ อ น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ เ พื่ อการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ บาดาล”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาล”
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ บาดาล เพือ่ การอนุรกั ษ์
พั ฒ นาฟื ้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรน�้ ำ บาดาล
เพื่ อ ให้ โ ครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น
พัฒนาน�ำ้ บาดาลมีผลผลิต ผลลัพธ์ และการด�ำเนินงานของ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
น�้ำบาดาล และเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงบริบทในการท�ำงาน

เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรของกองทุนพัฒนา
น�ำ้ บาดาลและกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล โดยจัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งานกาชาด ประจ�ำปี 2561

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้เข้าร่วมจัดงานกาชาดเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม และเป็ น การจั ด หารายได้
โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลบ� ำ รุ ง สภากาชาดไทย ดั ง นั้ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ� ำ น ว ย ก า ร จั ด ง า น ก า ช า ด
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จึ ง ได้ จั ด ประชุ ม หารื อ เพื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด งานกาชาด
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปี 2561
ขึ้น และได้ประสานขอความร่วมมือกับกรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานกาชาด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี
2561 ร่ ว มกั บ องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ องค์ ก าร
สวนพฤกษศาสตร์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม
2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร กองบริหารกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล ร่วมติดตั้งระบบแสงสีเสียงในบูธงาน
กาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และร่วมจัดแสดงนิทรรศการภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาลและ
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล

รัฐบาลก�ำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ
เชิญจากส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมจัด
กิจกรรมให้ความรู้และสาระบันเทิงกับเด็กและเยาวชน
ที่ ม าร่ ว มงานฉลองวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี 2562
ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาลได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับทรัพยากรน�ำ้ บาดาล การใช้นำ�้ บาดาล
ในชีวิตประจ�ำวัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า
ความส� ำ คั ญ ของน�้ ำ บาดาล ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น อนุ รั ก ษ์
และใช้นำ�้ บาดาลอย่างประหยัด จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวทาง
จิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาสืบสาน
ต่ อ ยอดพระราชปณิ ธ านของพระองค์ ใ นการเป็ น ผู ้ ใ ห้
มีจิตใจโอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร
น�้ำบาดาล การใช้น�้ำบาดาลในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้ง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รณรงค์ให้เด็ก
และเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของน�้ำบาดาล
ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และใช้น�้ำบาดาลอย่างประหยัด

กิจกรรมและนิทรรศการงานมหกรรม ทส.
ในพื้นที่ 4 ภาค “ไม้มค
ี า่ ป่าชุมชน คนอยูก
่ บ
ั ป่า
เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิง
่ แวดล้อม พร้อม
น�ำ้ ในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จัดงาน “มหกรรม ทส.” ในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภายใต้
แนวคิด “ไม้มคี า่ ป่าชุมชน คนอยูก่ บั ป่า เพิม่ คุณค่าทะเลไทย
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม พร้อมน�ำ้ ในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”
ซึ่งมีรูปแบบในการจัดงานทั้งด้านวิชาการ ด้านการออก
ร้าน และกิจกรรมสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ภายในงาน ซึง่ กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการด้านวิชาการ เพื่อสร้าง
ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน กลุ ่ ม เกษตรกรในการใช้
น�้ ำ บาดาลอย่ า งคุ ้ ม ค่ า เกิ ด องค์ ค วามรู ้ ส ามารถน� ำ ไป
ปรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิด
การบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ภายในกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมทัง้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมหกรรม ทส. ในพืน้ ที่
4 ภาค ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมและนิทรรศการงานมหกรรม ทส.
ในพื้ นที่ 4 ภาคฯ

นิทรรศการงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่าย
ลู ก เสื อ อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ประเทศ (Thailand
Green Scout Jamboree)

กรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาลและกองทุ น พั ฒ นา
น�้ ำ บาดาลได้ ต อบรั บ เข้ า ร่ ว มงานชุ ม นุ ม โรงเรี ย น
เครื อ ข่ า ยลู ก เสื อ อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (Thailand Green Scout
Jamboree) เพื่ อ จั ด นิ ท รรศการและกิ จ กรรมฐาน
การเรี ย นรู ้ เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ บาดาลให้ แ ก่
เยาวชนที่เข้าร่วมงานฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน�้ำบาดาล และร่วมสร้างจิตส�ำนึกให้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

32

รายงานประจ�ำปี 2562

สื่อสิ่งพิ มพ์

่ ง
คูม
่ อ
ื น�ำ้ บาดาล จ�ำนวน 1 เรือ

Fact Sheet เอกสารเผยแพร่การด�ำเนินงานของกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาลหรือโครงการทีไ่ ด้
่ ง 2 ภาษา
เงินสนับสนุนจากกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล จ�ำนวน 1 เรือ

ฉบับภาษาไทย

ในปี 2562 กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล ผ่านกิจกรรมตามแผนงานโครงการ และเป็นช่องทางการสือ่ สารสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูน�้ำบาดาล รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาลได้อย่างถูกต้อง โดยจัดท�ำจ�ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
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ฉบับภาษาอังกฤษ
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Line

Facebook

กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง Line Official Account (@gdf60) ของกองทุนพัฒนา
น�ำ้ บาดาล เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้สอื่ ออนไลน์ได้รบั รูข้ า่ วสารและกิจกรรมของกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล โดยมีการ
ออกแบบอาร์ตเวิร์คข่าวหรือกิจกรรม หรืองานอื่น ๆ ส�ำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านบัญชีไลน์แอดให้เข้าใจง่าย
สะดวกต่อการอ่านมากขึ้น

กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้มีการใช้สื่อออนไลน์ทาง Facebook “กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล” เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การติดตามโครงการฯ ข่าวสาร และความรูเ้ กีย่ วกับน�ำ้ บาดาล เป็นต้น ซึง่ ถือเป็น
ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเปิดรับข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้อย่างต่อเนื่อง

Scan Here
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Website
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ได้มีการปรับปรุงข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
ทางเว็บไซต์ http://gdf.dgr.go.th ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการค้นหาและติดตามกิจกรรมต่าง ๆ
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YouTube
กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล ด�ำเนินการเผยแพร่ผลงานด้านน�ำ้ บาดาล ในการพัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
ในรูปแบบคลิปวิดโี อ หรือคลิปเสียง ให้แก่ผตู้ ดิ ตามได้มคี วามเข้าใจในกิจกรรมการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล
ผ่านสื่อออนไลน์ในช่อง YouTube “กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล”
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การประชุมระดับนานาชาติ
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล เป็นเจ้าภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมคู่ขนานกับการประชุม
หัวข้อ “การจัดการน�้ำบาดาลภายใต้บริบทเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Ground Water Management In The
Context of Sustainable Development Goals) พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับนานาชาติ หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน�้ำ  สู่ความมั่นคงด้านน�้ำ  พลังงาน อาหาร
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” (THA International Conference on Water Management and Climate Change
Towards Asia's Water - Energy - Food Nexus and SDGs ) โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธาน
ในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การประชุม THA 2019 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัยด้านผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อน�ำ้ บาดาล อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ
โดยการผนึกก�ำลังทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาคราชการและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
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สื่อโทรทัศน์
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้ด�ำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ บาดาล ความยาว 25 นาที ออกอากาศเมือ่ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.
ในรายการ “กอไก่ ถึง ฮ.นกฮูก” ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 และน�ำไปเผยแพร่ต่อทาง YouTube “กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล”
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3
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลในปี พ.ศ. 2562 ให้ความส�ำคัญกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าถึงและ
ระบบบริการ แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมให้มคี วามรูแ้ ละฝึกทักษะ ตลอดจนทัศนคติทดี่ เี กีย่ วกับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน
		 • การฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร เรื่อง “ทบทวนการจัดท�ำตัวชี้วัดการประเมินผล
และการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลสู่ยุคดิจิทัล”
กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยน�ำหลักการคิด วิเคราะห์ มาปฏิบัติตามกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามกรอบโครงสร้างและตัวชี้วัดของกองบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล รวมทั้งเสริมทักษะด้านการจัดการระบบงาน
ผ่ า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผ่ า นการบรรยายจากที ม วิ ท ยากรของโรงเรี ย น
สยามคอมพิวเตอร์และภาษาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การใช้งาน Google บนเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
(Google Drive, Google Keep, Google Slide) และการสร้าง QR Code เป็นต้น ระหว่างวันที่ 2–3 กันยายน 2562
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2) ด้านเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั
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ระบบฐานข้อมูล ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ครอบคลุมภารกิจที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันมาใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• รายงานการเข้าใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล (gdf.dgr.go.th) ประจ�ำปี 2562
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• ดูแลระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล (gdf.dgr.go.th)
WEBSITE

การยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (e-Proposal)
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3) ด้านการเข้าถึงและระบบบริการข้อมูล ส�ำหรับหน่วยงานต่าง ๆ

		 •

ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

ระบบรับเรื่องร้องเรียน e-Petition
ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

0 2666 7183
0 2666 7190
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กองบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

่ งร้องเรียน/
แจ้งเรือ
เสนอความคิดเห็น
หรืออาจแจ้งข้อมูล
เพิ่ มเติม

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
dgdf@dgr.mail.go.th
https://gdf.dgr.go.th/e-Petition/
https://www.facebook.com/groundwaterfund/
@GDF60

่ งร้องเรียน
ติดตามเรือ
ติดตามความก้าวหน้า
่ งทีร่ อ
ของเรือ
้ งเรียน
ไปแล้ว โดย Ticket ID

หัวข้อเรื่องร้องเรียน
่ งร้องเรียนเกีย
่ วกับการทุจริตของเจ้าหน้าทีก
่ องทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล (เช่น เรียกรับผลประโยชน์ มีผลประโยชน์ทบ
1. แจ้งเรือ
ั ซ้อน ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ น�ำทรัพย์สินของราขการไปใช้เพื่ อประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ)
่ งร้องเรียนเกีย
่ วกับพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของเจ้าหน้าทีก
่ องทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล (เช่น ดูหมิน
2. แจ้งเรือ
่ ระชาชน
่ ท�ำร้ายร่างกาย ข่มขูป
ติดอบายมุข มีพฤติกรรมชู้สาว ฯลฯ)
3. แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีผู้ท�ำลายหรือสร้างความเสียหายต่อกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล (เช่น ท่านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิ ษต่าง ๆ (ขยะ น�้ำเสีย กลิ่นเหม็น
เสียงรบกวน ฯลฯ)
4. แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ท่านได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล (เช่น การกันแนวเขต
ป่าทับซ้อนกับที่อยู่อาศัย ที่ท�ำกินของท่าน ฯลฯ)
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน ประเด็นอื่น ๆ (เช่น ธรณีพิบัติ การขาดแคลนน�้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง ฯลฯ)
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4
ด้านการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำ� บาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลและค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ขอรับเงินจากกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล มีการเบิกจ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน 315.66 ล้านบาท รวมทั้งมีภาระผูกพัน
ของโครงการทีข่ อรับเงินจากกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล ทีย่ งั ไม่ได้เบิกจ่าย (ณ 30 ก.ย. 2562) จ�ำนวนเงิน 269.92 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากเงิน กพน.

การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
มีรายได้จากการจัดเก็บค่าใช้นำ�้ บาดาลและค่าอนุรกั ษ์นำ�้ บาดาลทีร่ บั และน�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลจริง จ�ำนวนเงิน
926.96 ล้านบาท

ล้านบาท

950
900
850
800

811

850

894

912

600.00
500.00
ล้านบาท

การน�ำส่งเงินรายได้เข้า กพน.
925
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หมายเหตุ : ข้อมูลรายได้ย้อนหลัง 5 ปี
จากข้อมูลกราฟแท่งของรายได้ที่รับและน�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลจริง ย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นว่ารายได้
ทีน่ ำ� ส่งเข้ากองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ซึง่ อาจเป็นเพราะผูใ้ ช้นำ�้ บาดาลมีการใช้นำ�้ บาดาลในปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือมีการน�ำบ่อเข้าสูร่ ะบบเพิม่ ขึน้ ทุกปี รวมทัง้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลได้รว่ มกับ
ส�ำนักควบคุมกิจการน�้ำบาดาล กรมทรัพยากรน�้ำบาดาลและส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการติดตามหนี้ค้างช�ำระที่ผู้ใช้น�้ำบาดาลยังไม่ได้ช�ำระ
เพื่อน�ำเงินเข้ากองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ได้เป็นจ�ำนวนเงิน 6.40 ล้านบาท จึงส่งผลให้รายได้ที่น�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาลมีจ�ำนวนเงินเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : ข้อมูลค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 5 ปี
จากข้อมูลกราฟแท่งค่าใช้จา่ ยทีเ่ บิกจ่ายจริงจากเงินกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลมีลกั ษณะขึน้ ลง ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีการ
เบิกจ่ายทีไ่ ม่คงที่ บางปีงบประมาณมีการเบิกจ่ายสูง บางปีงบประมาณมีการเบิกจ่ายต�ำ 
่ มีสาเหตุมาจากจ�ำนวนโครงการ
และการด�ำเนินงานของโครงการทีไ่ ด้รบั เงินจากกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบตั งิ าน และด้วยนโยบายของภาครัฐ
ในการสนับสนุนให้มีการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้ก�ำหนดแผนทีจ่ ะด�ำเนินการ
รับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ได้รับเงินและผู้ช�ำระเงินให้กับกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยและได้ร่วมกับ
ส�ำนักควบคุมกิจการน�้ำบาดาล กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล และกรมบัญชีกลางจะด�ำเนินการขยายการรับเงินจากเดิม
ช�ำระได้เพียงธนาคารกรุงไทยก็จะด�ำเนินการขยายช่องทางการรับเงินให้มากกว่า 1 ช่อง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วสิ เป็นต้น
ซึง่ จะเริม่ ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5
ด้านการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
การติดตามผลการด�ำเนินงานของการบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด�ำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินงานตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลให้ครอบคลุม
การด�ำเนินงานตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น 6 ด้าน ประกอบด้วย
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โดยการประเมินผลการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ประจ�ำปีบัญชี 2562 มีผลการประเมินรวม 6 ด้าน
อยู่ในระดับ 3.7684 จากคะแนนเต็ม 5 รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ด้านที่ 1
ด้านการเงิน

15

น�้ำหนักร้อยละ

มีคะแนนเทียบเท่าระดับ

1

ด้านการเงิน

2

ด้านการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3

ด้านการปฏิบัติการ

4

5

6

ด้านการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง

3.1111

25

3.0800

การปฏิบต
ั ง
ิ านของคณะกรรมการบริหาร
ผูบ
้ ริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

10

มีคะแนนเทียบเท่าระดับ

25

มีคะแนนเทียบเท่าระดับ

4.0440

ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

ด้านที่ 5

น�้ำหนักร้อยละ

น�้ำหนักร้อยละ

ด้านที่ 4

ด้านการปฏิบัติการ

มีคะแนนเทียบเท่าระดับ

ด้านการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน

ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านที่ 3
น�้ำหนักร้อยละ

ด้านการบริหาร
พั ฒนาทุนหมุนเวียน

ด้านที่ 2

4.8575

น�้ำหนักร้อยละ

15

มีคะแนนเทียบเท่าระดับ

4.3000

ด้านที่ 6

การด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง
น�้ำหนักร้อยละ

10

มีคะแนนเทียบเท่าระดับ

3.9000
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การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ อพั ฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาล
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่ อการอนุรักษ์และพั ฒนาแหล่งน�้ำบาดาลของประเทศ
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลได้สนับสนุนการบริหาร
จัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลของ
ประเทศ โดยในปีทผี่ า่ นมา โครงการทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลและด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

2. โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำดื่มสะอาดจากน�้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ
มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม
แต่ละพื้ นที่ทั่วประเทศ

1. โครงการศึกษาการใช้นำ้� บาดาลอย่างมี
ประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนาและอนุรก
ั ษ์ในพื้นทีเ่ มืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม
อุ ต สาหกรรมผลิ ต แป้ ง มั น ส� ำ ปะหลั ง และ
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล)

ศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น�้ ำ
โดยการน�ำหลักการเทคโนโลยีสะอาด  (Cleaner Technology)
หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) รวมถึง
เทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่ เ หมาะสมมาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
ด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศ และหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้น�้ำบาดาล

โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำดื่มสะอาด
จากน�้ำบาดาลกร่อยเค็มฯ

อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการสร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ ผู ้ ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมเห็ น
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการน�ำ้ ในสถานประกอบการ
นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียน�ำ้ โดยไม่จำ� เป็นแล้ว ยังช่วย
ลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ซึ่งภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ขยายผลการศึกษาโดยผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
น�ำแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ไปประยุกต์ใช้
ได้ต่อไป

ศึ ก ษาระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน�้ ำ ดื่ ม สะอาด
และรูปแบบจัดการน�ำ้ ทิง้ จากระบบปรับปรุงน�ำ้ ดืม่ สะอาด
จากน�้ ำ บาดาลกร่ อ ยเค็ ม หรื อ มี ค ่ า สารละลายรวมสู ง
ในแต่ละพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ จ�ำนวน 32 แห่ง โดยแนวทางการ
ใช้น�้ำได้น�ำหลักการของ Water Footprint มาใช้เป็น
เครื่องมือประกอบการคัดเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำบาดาลที่เหมาะสมและคุ้มค่าในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร
น�้ำบาดาล ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
มีปัญหาน�้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูง
มีนำ�้ ดืม่ สะอาดส�ำหรับใช้อปุ โภคบริโภค เป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน�ำ้ ของโรงเรียนและชุมชน ซึง่ รูปแบบระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำดื่มสะอาดและรูปแบบจัดการน�้ำทิ้ง
สามารถใช้เป็นต้นแบบแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีสารละลายรวมสูงได้ต่อไป

3. โครงการวิทยาลัยน�ำ้ บาดาลประชารักษ์

จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบและทิศทาง
ในการด� ำ เนิ น งานของบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลือ่ นกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
จากหน่วยปฏิบตั ไิ ปสูห่ น่วยงานด้านนโยบายและก�ำกับดูแล
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
อีกทั้งได้จัดท�ำคู่มือประกอบหลักสูตรช่างเจาะน�้ำบาดาล
วิศวกร หรือนักธรณีวิทยา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาทักษะด้านน�้ำบาดาล
ให้ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ความรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญที่
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ บาดาล และควบคุม ก�ำกับดูแลการประกอบ
กิจการน�้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้ำบาดาลอย่างยั่งยืนต่อไป
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5. โครงการจัดท�ำระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ

จั ด ท� ำ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
แผนงานและติดตามโครงการ เพื่อสามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการโครงการ การวางแผนงาน และติดตาม
ความก้ า วหน้ า โครงการของกรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาล
เพื่อทดแทนการใช้เอกสาร โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
ซึ่งง่ายต่อการสืบค้น และลดระยะเวลาในการรวบรวม
ข้ อ มู ล สนั บสนุ นการตั ด สิ นใจของผู ้ บริ ห ารที่ ส ามารถ
น�ำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการก�ำหนด
นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาลให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
ทรัพยากรน�้ำบาดาล

พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาล
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรน�ำ้ บาดาลผ่าน
Mobile Application และ Web Application เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
สามารถประมวลผลข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นทรั พ ยากร
น�้ำบาดาล เพื่อช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และการก�ำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการจัดท�ำระบบภูมิสารสนเทศฯ

6. โครงการจั ด ท� ำ ระบบภู มิ ส ารสนเทศ

7. โครงการจัดท�ำระบบสารสนเทศเพื่อการ

เพื่ อการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

จัดท�ำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ บาดาล เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การปฏิ บั ติ ง านของกรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาลให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตั งิ านในเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก วิ ช าการทางด้ า นอุ ท กธรณี วิ ท ยา
โดยมีระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลศักยภาพน�้ำบาดาล
เชิงพื้นที่ให้อยู่ในระบบเดียวกัน มีระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลศักยภาพน�้ำบาดาล มีระบบแสดงข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์น�้ำบาดาลในรูปแบบของแผนที่ GIS ที่สามารถ
สนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจ และวางแผนการ
ด�ำเนินงานโครงการ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ที่สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
การก� ำ หนดนโยบายในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
น�้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จั ด ท� ำ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรภายในองค์ ก ร เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือที่สามารถลดเวลาและขั้นตอน
ในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถใช้ ข ้ อ มู ล ให้ มี ป ระโยชน์
ร่วมกันได้ สนับสนุนการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และก�ำหนด
นโยบายการบริหารงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบนั สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหารทีส่ ามารถ
น�ำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการก�ำหนด
นโยบายในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาล
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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8. โครงการประชุ ม สมาคมนั ก อุ ท กธรณี

10. โครงการพิ ทักษ์ ทรัพยากรน�้ำบาดาล

วิ ท ยานานาชาติ ครั้ ง ที่ 45 (45 th IAH

่ ยืน
เพื่ อการใช้ประโยชน์อย่างอนุรก
ั ษ์และยัง

International Congress 2018 : “Ground

ควบคุม บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และลด
ความเหลื่อมล�้ำในการบังคับใช้กฎหมาย โดยด�ำเนินการ
ต่อผูป้ ระกอบกิจการน�ำ้ บาดาลทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายและมีการ
เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายด้วยความยุติธรรม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ บาดาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรน�้ ำ บาดาลให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
อย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อนื่ ๆ
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ส่งผลให้สามารถน�ำรายได้
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้

water and Life : Moving Science and
Technology into Action”)

บุคลากรของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาลได้เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
โดยมีการน�ำเสนอผลงานวิชาการ จ�ำนวน 2 เรือ่ ง คือ Geochemical Characteristics and origin of CO2 – rich
Groundwate in Southern Thailand และ Sustainable
Yield Estimation in the Central Chi River Basin
Northeast Thailand เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการ
กับผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ พัฒนาองค์ความรูท้ างด้าน
อุทกธรณีวทิ ยาและการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน รวมไปถึง
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ประยุกต์ใช้กบั โครงการ
ทีก่ รมทรัพยากรน�ำ้ บาดาลด�ำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั

9. โครงการประชุม 13th International
Association of Engineering Geology
and the Environment Congress (13th
IAEG) และหารื อ เรื่ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หา
้ น�ำ้ บาดาลร่วมกับ USGS
การปนเปื้ อนในชัน

บุคลากรของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาลได้เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “Addressing
Subsidence in Bangkok Thailand and Houston
Texas : Scientific Comparisons and Data-Driven
Groundwater Policies for Coastal Land-Surface
Subsidence” ร่วมกับ Dr. Sachin D. Shah จาก The
United State Geological Survey (USGS) และได้ประชุม
หารือกับ USGS เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน
ในชั้นน�้ำบาดาล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ และรับทราบความเคลือ่ นไหว
ทางเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ า นวิ ศ วกรรมธรณี
โดยสามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ กับแนวทาง
การแก้ ไขปั ญ หาการปนเปื ้ อ นในชั้ น น�้ ำ บาดาลและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
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11. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกรหรือ
นักธรณีวท
ิ ยา รุน
่ ที่ 21

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาการน�้ำบาดาล
และกฎหมายว่าด้วยน�ำ้ บาดาล รวมทัง้ เทคนิคและวิชาการ
การเจาะน�้ำบาดาล ให้วิศวกรและนักธรณีวิทยา สามารถ
แนะน�ำวิธีการ เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์ในสภาพพื้นที่
ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ สามารถควบคุ ม งานเจาะน�้ ำ บาดาล
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ใช้ ป ระกอบการ
ออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม
ในการเจาะน�้ ำ บาดาลและการอุ ด กลบบ่ อ น�้ ำ บาดาล
ตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งจะร่วมกัน
บริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ บาดาล ควบคุม ก�ำกับและดูแล
การประกอบกิจการน�้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาลอย่างยั่งยืนต่อไป
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14. โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ด้ า นการควบคุ ม กิ จ การ
น�ำ้ บาดาล และการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเจาะน�้ำบาดาล รุ่นที่ 23

13. โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ แ ล ะ
12. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเจาะ

ประสบการณ์ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ

น�ำ้ บาดาล รุน
่ ที่ 23

การบริหารจัดการกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาการน�้ำบาดาล
กฎหมายว่าด้วยน�้ำบาดาล พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ให้แก่ช่างเจาะน�้ำบาดาล ให้สามารถด�ำเนินการเจาะ
และพัฒนาบ่อน�้ำบาดาลให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนของ
ทรัพยากรน�้ำบาดาลต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ประกอบการออกหนั ง สื อ รั บ รองช่ า งเจาะน�้ ำ บาดาล
ผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการเจาะน�ำ้ บาดาลและการอุดกลบ
บ่อน�้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520
ซึ่ ง จะร่ ว มกั น บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาล
ควบคุม ก�ำกับและดูแลการประกอบกิจการน�ำ้ บาดาลให้มี
ประสิทธิภาพน�ำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาล
อย่างยั่งยืนต่อไป

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาลได้เรียนรู้และศึกษารูปแบบ แนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น
โดยสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านการพัฒนาอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
อย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง สามารถน� ำ แนวทางการพั ฒ นา
เทคโนโลยี ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้และต่อยอดในการบริหาร
จัดการน�ำ้ บาดาลของประเทศไทย เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจัดการและเกิดความยั่งยืนต่อไป

บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมกิจการน�ำ้ บาดาล
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้เรียนรู้และศึกษาแบบแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
องค์ ก รและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐเกาหลี โดยสามารถน�ำความรู้
และประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ม าถ่ า ยทอดและต่ อ ยอด
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมาย น�ำไปสู่
การส่งเสริมพัฒนาองค์กร และมาตรการทางกฎหมาย
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ น�้ ำ บาดาล ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมอย่างยั่งยืน สามารถสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” ให้กับประเทศและสังคมโดยรวม

15. โครงการศึ ก ษาวิ จั ย การเพิ่ มมู ล ค่ า
และเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้นำ�้ บาดาลอย่าง
่ ง
่ ยืนในพื้นทีจ
ยัง
ั หวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริม
พื ช เศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพเฉพาะถิ่ น
ทดแทนพื ชหลักทีใ่ ช้นำ�้ มาก

ศึกษาเพื่อก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นที่ใช้น�้ำน้อยของ
จังหวัดสกลนคร โดยศึกษาคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของ
พืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นที่คัดเลือกมาปลูก
โดยใช้น�้ำบาดาล เปรียบเทียบกับการปลูกโดยใช้น�้ำอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำบาดาล
อย่างยั่งยืนกับพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่น
ที่คัดเลือกแล้ว อีกทั้งมีการให้องค์ความรู้กับเกษตรกร
ในพื้นที่เป้าหมายเกี่ยวกับแนวทางในการใช้น�้ำบาดาล
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกั บ พื ชเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ
เฉพาะถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ น�้ ำ บาดาลให้ เ กิ ด
คุณค่าสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

		

2561

หมายเหตุ

2562

			

(ปรับปรุงใหม่)

2561
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สิน

สินทรัพย์

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

3,113,327,005.00

2,502,030,323.81

		

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		

511,162.67

36,920.00

		

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

355,721,237.32

271,964,950.05

		

เงินประกันผลงาน		

454,077.00

7,481,034.00

		

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

7

123,899,118.59

105,481,390.85

		

รวมหนี้สินหมุนเวียน

965,239.67

7,517,954.00

		

วัสดุคงเหลือ		

413,215.65

463,478.26

		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3,593,360,576.56

2,879,940,142.97

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
		

เงินรับเกิน

11

4,730,263.85

4,730,263.85

		

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง		

29,649.50

49,560.62

1,581,187.00

-

6,341,100.35

4,779,824.47

1,581,187.00

-

		

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		

8

5,500,183.30

5,500,183.30

		

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

9

179,380,892.53

246,616,077.47

รวมหนี้สิน		

7,306,340.02

12,297,778.47

10

137,881,680.44

112,030,947.26

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		

3,910,398,179.81

3,231,789,572.53

324,343,943.27

364,147,208.03

3,917,704,519.83

3,244,087,351.00

		

ลูกหนี้อื่นระยะยาว		

		

รายได้แผ่นดินน�ำส่งเกิน

		

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

		

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
		

ทุน		

3,106,500.00

3,106,500.00

 		

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		

3,907,291,679.81

3,228,683,072.53

3,910,398,179.81

3,231,789,572.53

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

			

2561

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

13

1,016,832,084.30

936,373,960.88

ก�ำไรจากการขายทรัพย์สิน		

3,300.00

25,000.00

รายได้อ่น
ื ๆ		

2,915,407.08

-

รวมรายได้		

1,019,750,791.38

936,398,960.88

ค่าใช้จ่าย

ทุน

			

รายได้สูง/(ต�่ำ)

องค์ประกอบของ

รวมสินทรัพย์สุทธิ/

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนทุน

				

/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
- ตามที่รายงานไว้เดิม

3,106,500.00

4,071,682,922.02

-

4,074,789,422.02

(11,970,382.09)

-

(11,970,382.09)

3,106,500.00

4,059,712,539.93

-

4,062,819,039.93

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด

-

465,030,532.60

-

465,030,532.60

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

-

(1,296,060,000.00)

-

(1,296,060,000.00)

3,106,500.00

3,228,683,072.53

-

3,231,789,572.53

3,106,500.00

3,119,923,951.54

-

3,123,030,451.54

-

108,759,120.99

-

108,759,120.99

3,106,500.00

  3,228,683,072.53

-

3,231,789,572.53

-

678,608,607.28

-

678,608,607.28

3,106,500.00

3,907,291,679.81

-

3,910,398,179.81

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
- หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14

14,375,259.06

14,057,992.70

ค่าใช้สอย

15

10,687,050.23

12,887,814.42

ค่าวัสดุ

16

795,668.46

780,769.69

ค่าสาธารณูปโภค

17

2,588,751.10

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

18

59,026,127.31

42,335,150.24

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

19

200,294,128.28

386,672,764.23

ค่าใช้จ่ายอื่น

20

53,375,199.66

14,633,937.00

รวมค่าใช้จ่าย		

341,142,184.10

471,368,428.28

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

678,608,607.28

465,030,532.60

ส่วนทุนส�ำหรับปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

12

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2562
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ 1

ข้อมูลทัว่ ไป

กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล (กพน.) จัดตั้งขึ้นในกรมทรัพยากรน�้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา
วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน�้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
กพน. ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน�้ำบาดาล
(2) เงินทีไ่ ด้จากการเรียกเก็บค่าใช้นำ�้ บาดาลตามมาตรา 7 (2) ทีน่ ำ� ส่งเข้ากองทุนตามอัตราทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว
(3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลตามมาตรา 7 (2/1)
(4) เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ทีไ่ ด้รบั จากภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(5) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการบริจาค
(6) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน
(7) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้ตามความจ�ำเป็นเพือ่ ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ในกรณีทรัพย์สนิ
ของกองทุนมีไม่เพียงพอ
(8) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อด�ำเนินการกองทุนนี้
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลมีสถานที่ตั้งอยู่ในกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซ.งามวงศ์วาน 54
ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 2

เกณฑ์การจัดท�ำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบาย
การบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ใหม่ และมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ทจี่ ะมีผลบังคับใช้
ในงวดอนาคต มีรายละเอียด ดังนี้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
ผู้บริหารของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีภาครัฐข้างต้น จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 4

สรุปนโยบายการบัญชีทส
ี่ �ำคัญ

กองทุนก�ำหนดนโยบายการบัญชีในการจัดท�ำรายงานการเงินให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำ� หรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และมาตรฐานรายงานการเงินส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากคลัง เป็นเงินทีห่ น่วยงานฝากไว้กบั กระทรวงการคลังภายใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มดี อกเบีย้
ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
4.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้ เพื่อใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
4.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค�ำนวณจากยอดลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล ซึ่งค้างช�ำระเกิน 120 วันนับจากวันที่
ออกใบแจ้งหนี้ โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
ระยะเวลาค้างช�ำระ
อัตราร้อยละ
เกิน 120 วัน – ไม่เกิน 1 ปี
50
เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
100
4.4 วัสดุคงเหลือ
บันทึกรับรู้ในราคาทุนที่ได้มาและแสดงตามราคาทุนที่ค�ำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		• อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและ
น�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		• อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนด้วยมูลค่าต่อชุดหรือต่อหน่วยหรือต่อกลุ่ม ตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป แสดง
มูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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• ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
40 ปี
สิ่งปลูกสร้างถาวร
25 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร
40 ปี
ครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน
5 ปี
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
8 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
10 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
20 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
10 ปี
ครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
5 ปี
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตร
8 ปี
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
10 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว
5 ปี
ครุภัณฑ์สนาม
5 ปี
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม โดยค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการงานโดย
ประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้
ค่าตัดจ�ำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 ปี

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2562
3,113,327,005.00
3,113,327,005.00

(หน่วย : บาท)
2561
2,502,030,323.81
2,502,030,323.81

2562
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
2,903,035.00
รายได้ค้างรับ
342,261,191.74
รวม
345,164,226.74
ลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล
420,310,772.21
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(409,753,761.63)
ลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล (สุทธิ)
10,557,010.58
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
355,721,237.32

(หน่วย : บาท)
2561
2,017,751.00
266,126,737.99
268,144,488.99
406,258,429.28
(402,437,968.22)
3,820,461.06
271,964,950.05

เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุ 6

ลูกหนีร้ ะยะสั้น

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณและลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาล ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รวม

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
นอกงบประมาณ และการส่งใช้ใบส�ำคัญ และการส่งใช้ใบส�ำคัญ และการส่งใช้ใบส�ำคัญ
2562
2,903,035.00
2,903,035.00
2561
2,017,751.00
2,017,751.00
ลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาล ยังไม่ถึงก�ำหนด
เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
รวม
และค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล
ช�ำระ
ไม่เกิน 30 วัน
เกินกว่า 30 วัน
2562
420,310,772.21 420,310,772.21
2561
406,258,429.28 406,258,429.28
รายได้ค้างรับ เป็นรายได้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลที่หน่วยจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ค้างน�ำส่งกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลมีรายได้ค้างรับจ�ำนวน 342,261,191.74 บาท
ประกอบด้วย
• ปีงบประมาณ 2548 จ�ำนวน 28,810,228.85 บาท (หน่วยจัดเก็บรายได้ 2 หน่วย)
• ปีงบประมาณ 2550 จ�ำนวน 17,750.25 บาท (หน่วยจัดเก็บรายได้ 1 หน่วย)
• ปีงบประมาณ 2562 จ�ำนวน 313,433,212.64 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล
ของเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน จ�ำนวน 256,704,891.63 บาท และเป็นรายได้ที่หน่วยจัดเก็บรายได้ค้างน�ำส่งกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล จ�ำนวน 56,728,321.01 บาท
ลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล เป็นลูกหนี้ผู้ใช้น�้ำบาดาลที่ไม่ช�ำระค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์
น�ำ้ บาดาลภายใน 30 วันนับแต่วนั เริม่ งวดถัดไป จ�ำนวนเงินทีบ่ นั ทึกบัญชีเฉพาะค่าใช้นำ�้ บาดาลในส่วนของกองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาล อัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล ซึ่งเป็นของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลทั้งจ�ำนวน
เช่นเดียวกับการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุที่ 13
ลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลข้างต้นจ�ำนวน 420,310,772.21 บาท เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�ำระ
ระหว่างปีงบประมาณ 2548 – 2562 จ�ำนวน 1,759 ราย
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญข้างต้นจ�ำนวน 409,753,761.63 บาท เป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีค้ า่ ใช้นำ�้ บาดาล
และค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลที่ค้างช�ำระระหว่างปีงบประมาณ 2548 – 2562 ค�ำนวณจากยอดลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาลและ
ค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลที่ค้างช�ำระเกิน 120 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี ข้อ 4.3 โดยบันทึกบัญชีคู่กับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 7

ลูกหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

ลูกหนี้เงินโอนโครงการ
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

2562
123,899,118.59
123,899,118.59

(หน่วย : บาท)
2561
105,481,390.85
105,481,390.85

ลูกหนี้เงินโอนโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายที่กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลโอนไปยังส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดทัว่ ประเทศ และส�ำนักทรัพยากรน�ำ้ บาดาลเขตต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้
ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2562 และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในวันสิ้นงวดบัญชีด้วยจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายของโครงการที่ใช้ไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลมีลกู หนีเ้ งินโอนโครงการคงเหลือจ�ำนวน 7 โครงการ เป็นเงินจ�ำนวน
123,899,118.59 บาท

หมายเหตุ 8

รายได้แผ่นดินน�ำส่งเกิน

รายได้แผ่นดินน�ำส่งเกิน
รวมรายได้แผ่นดินน�ำส่งเกิน

2562
5,500,183.30
5,500,183.30

(หน่วย : บาท)
2561
5,500,183.30
5,500,183.30
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หมายเหตุ 9

่ น
ทีด
ิ อาคาร และอุปกรณ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์-สุทธิ
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

2562
8,241,300.26
(1,299,837.91)
6,941,462.35
376,337,054.32
(203,897,624.14)
172,439,430.18
179,380,892.53

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาลได้ยืมครุภัณฑ์ส�ำรวจ เครื่องตรวจสภาพบ่อน�้ำบาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล จ�ำนวน 5 รายการ เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 ราคาทุน 1,852,900 บาท ต่อมาครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
ได้ถูกโจรกรรมไปพร้อมรถยนต์ของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดมีมติให้ชดใช้
ค่าเสียหายในส่วนของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลจ�ำนวนเงิน 1,635,766.34 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการชดใช้ค่าเสียหาย

รายได้แผ่นดินน�ำส่งเกิน เป็นรายได้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลที่หน่วยจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ต้องน�ำ
ส่งกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ในอัตราร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ตามล�ำดับ แต่หน่วยจัดเก็บรายได้น�ำรายได้ของกอง
ทุนพัฒนาน�้ำบาดาลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายได้แผ่นดินน�ำส่งเกิน จ�ำนวน 5,500,183.30 บาท ประกอบด้วยรายได้แผ่นดิน
น�ำส่งเกินของปีงบประมาณ 2548 จ�ำนวน 5,108,869.50 บาท (หน่วยจัดเก็บรายได้ 2 หน่วย) ปีงบประมาณ 2549
จ�ำนวน 391,313.80 บาท (หน่วยจัดเก็บรายได้ 2 หน่วย) ปัจจุบันหน่วยจัดเก็บรายได้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อขอถอนคืนรายได้แผ่นดินที่น�ำส่งเกินและน�ำส่งเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลต่อไป
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(หน่วย : บาท)
2561
8,241,300.26
(1,025,517.99)
7,215,782.27
447,783,312.62
(208,383,017.42)
239,400,295.20
246,616,077.47

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 10

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ระหว่างท�ำ
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

หมายเหตุ 11

เงินรับเกิน
รวมเงินรับเกิน

หมายเหตุ 12

สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
2562
154,933,282.00
(17,051,601.56)
137,881,680.44
137,881,680.44

(หน่วย : บาท)
2561
17,819,384.00
(3,131,465.24)
14,687,918.76
97,343,028.50
112,030,947.26

2562
4,730,263.85
4,730,263.85

(หน่วย : บาท)
2561
4,730,263.85
4,730,263.85

เงินรับเกิน

เงินรับเกิน เป็นรายได้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลที่หน่วยจัดเก็บน�ำเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาลสูงกว่าหลักฐานการรับเงินหรือน�ำส่งซ�้ำเป็นของหน่วยจัดเก็บรายได้ 2 แห่ง คือ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2548 – 2549 จ�ำนวน 4,503,341.73 บาท และส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2548 จ�ำนวน 226,922.12 บาท ปัจจุบันหน่วย
จัดเก็บรายได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอถอนคืนเงิน และน�ำส่งให้ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ
่ น

ในปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีในงวดปีกอ่ น ๆ จ�ำนวน 108,759,120.99 บาท
ดังนี้
1. บันทึกลูกหนี้ระยะสั้นสูงไป จ�ำนวน 2,928,627.82 บาท
หน่วยงานน�ำรายได้แผ่นดินมาบันทึกเป็นลูกหนี้ค่าใช้น�้ำบาดาล เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับรู้รายได้เงินเพิ่ม
ค่าใช้น�้ำตามสัดส่วนของรายได้ คือ อัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้น�้ำบาดาล ท�ำให้ลูกหนี้ระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน
แสดงมูลค่าสูงไป จ�ำนวน 2,928,627.82 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และ
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินแสดงมูลค่ารายได้จากการขายสินค้าและบริการสูงไป จ�ำนวน 2,928,627.82 บาท
และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
2. บันทึกลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้นต�่ำไป จ�ำนวน 77,085.00 บาท
บั น ทึ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยโครงการศึ ก ษาระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน�้ ำ ดื่ ม สะอาดจากน�้ ำ บาดาลกร่ อ ยเค็ ม หรื อ มี
ค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศทีส่ ำ� นักทรัพยากรน�ำ้ บาดาลเขต 10 อุดรธานี เบิกจ่ายซ�ำ 
้
จ�ำนวน 77,085.00 บาท ท�ำให้บันทึกลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่า
ต�่ำไป จ�ำนวน 77,085.00 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และงบแสดงผล
การด�ำเนินงานทางการเงินแสดงมูลค่าค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาคสูงไป จ�ำนวน 77,085.00 บาท และรายได้
สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
3. บันทึกวัสดุคงเหลือต�่ำไป จ�ำนวน 7,950.00 บาท
บันทึกวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายในต�่ำไป เนื่องจากไม่ได้น�ำ
หมึกปริ้นเตอร์ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�ำนวน 1 ตลับ จ�ำนวนเงิน 7,950.00 บาท มาบันทึกเป็นวัสดุคงเหลือ ท�ำให้วัสดุคงเหลือ
ในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าต�่ำไป จ�ำนวน 7,950.00 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต�่ำไปด้วย
จ�ำนวนเดียวกัน และงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินแสดงมูลค่าบัญชีค่าวัสดุสูงไป จ�ำนวน 7,950.00 บาท และ
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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4. บันทึกสินทรัพย์ต�่ำไป จ�ำนวน 14,365,669.16 บาท ประกอบด้วย
4.1 บันทึกสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000.00 บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการในปีก่อน ราคาทุนรวม
9,885,244.00 บาท ค่าเสือ่ มราคาสะสมจ�ำนวน 32,058.64 บาท และค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับงวด จ�ำนวน 32,058.64 บาท
ท�ำให้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าต�่ำไป จ�ำนวน
9,853,185.36 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าค่าเสื่อมราคาต�่ำไปจ�ำนวน 32,058.64 บาท และรายได้
สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
4.2 หน่วยงานไม่ได้บันทึกครุภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากหน่วยงานภายนอกยืมใช้แล้วสูญหาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต จ�ำนวน 3 เครือ่ ง ราคาทุนรวม 27,000.00 บาท และเครือ่ งตรวจสภาพบ่อน�ำ้ บาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ราคาทุนรวม 1,852,900.00 บาท ออกจากบัญชี ท�ำให้สินทรัพย์แสดงราคาทุนสูงไป 1,879,900.00 บาท และค่าเสื่อม
ราคาสะสมสูงไป จ�ำนวน 1,811,252.74 บาท ท�ำให้ทดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 แสดงมูลค่าสูงไป จ�ำนวน 68,647.26 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และ
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าค่าเสื่อมราคาสูงไปจ�ำนวน
53,549.08 บาท และครุภัณฑ์สูญหายต�่ำไป จ�ำนวน 122,196.34 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไป
จ�ำนวน 68,647.26 บาท
4.3 บันทึกปรับปรุงค่าเสือ่ มราคาของเครือ่ งรับวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ�ำนวน 3 เครือ่ ง และเครือ่ งส�ำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จ�ำนวน 1 ชุด และเครือ่ งส�ำรองไฟฟ้าขนาด 2 KVA จ�ำนวน 1 ชุด เนือ่ งจากก�ำหนดอายุการใช้งานคลาดเคลือ่ น
ท�ำให้ทดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าสูงไป จ�ำนวน 4,490.63 บาท
และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าค่าเสื่อมราคาต�่ำไป จ�ำนวน 4,490.63 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
4.4 บันทึกค่าเสือ่ มราคาสะสมสูงไป เนือ่ งจากก�ำหนดอายุการใช้งานไม่ถกู ต้อง และบางรายการก�ำหนดวันทีเ่ ริม่
ค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาไม่ถกู ต้อง เป็นผลให้คา่ เสือ่ มราคาประจ�ำปีของครุภณ
ั ฑ์โครงการสูงไป ท�ำให้ทดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าต�่ำไป จ�ำนวน 4,585,621.69 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จา่ ยสะสมต�ำ่ ไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 แสดงมูลค่าค่าเสื่อมราคาสูงไปจ�ำนวน 4,585,621.69 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต�่ำไปด้วย
จ�ำนวนเดียวกัน
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

73

Annual Report 2019

5. บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต�่ำไป จ�ำนวน 97,237,044.65 บาท ประกอบด้วย
5.1 บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างท�ำตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เป็นค่าใช้จ่ายโครงการในปีก่อน ราคาทุน
รวม 97,343,028.50 บาท ท�ำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่า
ต�่ำไป จ�ำนวน 97,343,028.50 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และงบแสดง
ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค
สูงไปจ�ำนวน 97,343,028.50 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
5.2 บันทึกค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมต�ำ่ ไป เนือ่ งจากใส่วนั ทีค่ ำ� นวณไม่ถกู ต้อง ท�ำให้สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงมูลค่าสูงไป จ�ำนวน 105,983.85 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แสดง
มูลค่าค่าตัดจ�ำหน่ายต�่ำไปจ�ำนวน 105,983.85 บาท และรายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
กองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาลได้แก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยการปรับปรุงข้อมูลในรายงานการเงินปี 2561 ทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบ
ให้เสมือนว่าหน่วยงานได้บันทึกรายการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ท�ำให้งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงินเปลี่ยนแปลง ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินโอนและ
รายการอุดหนุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดก่อนปรับปรุง

รายการปรับปรุง

(หน่วย : บาท)
ยอดหลังปรับปรุง

274,893,577.87

(2,928,627.82)

271,964,950.05

77,085.00
7,950.00
14,365,669.16
97,237,044.65

105,481,390.85
463,478.26
246,616,077.47
112,030,947.26

105,404,305.85
455,528.26
232,250,408.31
14,793,902.61

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ยอดก่อนปรับปรุง
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(3,119,923,951.54)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(939,302,588.70)
ค่าวัสดุ
788,719.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
46,831,787.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
493,978,121.73
ค่าใช้จ่ายอื่น
14,511,740.66
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
356,271,411.61

หมายเหตุ 13

(หน่วย : บาท)
รายการปรับปรุง ยอดหลังปรับปรุง
(108,759,120.99) (3,228,683,072.53)
2,928,627.82
(7,950.00)
(4,496,637.65)
(107,305,357.50)
122,196.34
108,759,120.99

(936,373,960.88)
780,769.69
42,335,150.24
386,672,764.23
14,633,937.00
465,030,532.60
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รายได้จากเงินน�ำส่งกองทุนในปีงบประมาณ 2562 บันทึกรับรู้บัญชีรายได้ค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์
น�้ำบาดาล เมื่อหน่วยจัดเก็บรายได้ออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้น�้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลตามประเภท
การใช้น�้ำบาดาล ได้แก่ อุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม เป็นต้น ยกเว้นผู้รับใบอนุญาตใช้น�้ำบาดาลดังต่อไปนี้
ให้ได้รับการยกเว้นค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล
(1) การใช้น�้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น�้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม
(2) การใช้น�้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูก
(3) การใช้น�้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินวันละ 15 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลบันทึกรับรู้รายได้ตามงวดที่จัดเก็บปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 3 เดือน ตามปีงบประมาณ

หมายเหตุ 14

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากเงินน�ำส่งกองทุน
- รายได้ค่าใช้น�้ำบาดาล
- รายได้ค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาล
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

2562

(หน่วย : บาท)
2561

607,447,663.20
409,384,421.10
1,016,832,084.30

557,715,904.73
378,658,056.15
936,373,960.88

ค่าจ้างชั่วคราว
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

2562
13,846,933.54
528,325.52
14,375,259.06

รายได้จากเงินน�ำส่งกองทุน เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าใช้นำ�้ บาดาลและค่าอนุรกั ษ์นำ�้ บาดาลจะเรียกเก็บเป็น
งวด ๆ ละ 3 เดือน ก�ำหนดให้ชำ� ระภายใน 30 วันนับแต่วนั เริม่ งวดถัดไป รายได้คา่ ใช้นำ�้ บาดาล แบ่งเป็นรายได้ของกองทุน
พัฒนาน�้ำบาดาล ร้อยละ 50 และน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ 50 โดยกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลจะบันทึกบัญชีรับรู้
รายได้เฉพาะส่วนที่เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ส�ำหรับค่าอนุรักษ์น�้ำบาดาลน�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนา
น�้ำบาดาลทั้งจ�ำนวน
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(หน่วย : บาท)
2561
13,557,375.70
500,617.00
14,057,992.70
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หมายเหตุ 15

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าล่วงเวลา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าประชาสัมพันธ์
รวมค่าใช้สอย

หมายเหตุ 16

หมายเหตุ 17
2562
1,056,702.64
139,590.00
543,460.00
384,451.00
134,643.61
448,972.50
73,830.00
504,765.11
1,260,000.00
1,981,210.37
4,159,425.00
10,687,050.23

(หน่วย : บาท)
2561
1,779,116.30
321,490.00
324,430.00
1,376,847.25
323,056.00
1,133,542.00
69,798.00
492,935.96
1,256,612.91
663,000.00
5,146,986.00
12,887,814.42

2562
680,696.96
114,971.50
795,668.46

(หน่วย : บาท)
2561
750,788.29
29,981.40
780,769.69

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต�่ำกว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ค่าสาธารณูปโภค
2562
2,362,266.06
70,713.96
52,871.08
102,900.00
2,588,751.10

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 18

(หน่วย : บาท)
2561
-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2562
274,319.92
43,372,369.58
15,379,437.81
59,026,127.31

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(หน่วย : บาท)
2561
180,197.70
40,535,631.64
1,619,320.90
42,335,150.24
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หมายเหตุ 19

ค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค

เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ
2562
1. พัฒนาบุคลากร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. ศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำดื่มสะอาด
12,333,079.91
จากน�้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูง
ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
3. พัฒนาบุคลากร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
142,000.00
4. ประเมินผลกระทบต่อแหล่งน�้ำบาดาลระดับตื้น
ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง
5. ศึกษาและจัดท�ำแนวทางการบริหารจัดการน�้ำ
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
6. ศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน�้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์ 30,027,013.75
น�้ำบาดาลและแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง (ปีที่ 3-4)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
7. วิทยาลัยน�้ำบาดาลประชารักษ์
255,301.98
8. เสริมสร้างศักยภาพด้านการก�ำกับ ดูแล
การประกอบกิจการน�้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติ
น�้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน�้ำบาดาลและเครือข่าย
บริหารจัดการน�้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง
10. ศึกษาการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาล
3,096,873.13
เพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(หน่วย : บาท)
2561
1,194,533.06
51,897,778.84

362,603.23
21,556,012.06
9,152,165.00
22,973,804.98

17,078,931.07
1,903,772.63

29,228,848.26
2,523,666.07
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โครงการ
11. ส่งเสริมภาพลักษณ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำบาดาลด้วยสื่อ
12. ห้องปฏิบัติการศูนย์นาคราช
13. จัดท�ำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในองค์กร
14. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน�้ำบาดาล
15. จัดท�ำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แผนงานและติดตามโครงการ
16. จัดท�ำระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาล
17. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
18. ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน�้ำบาดาล พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
19. ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์เพื่อการ
สูบน�้ำบาดาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20. ศึกษาทดลองเติมน�้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่
รับผิดชอบของส�ำนักทรัพยากรน�้ำบาดาล 12 เขต
21. ประเมินการใช้น�้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
(Water Footprint)
22. การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน�้ำบาดาล
และน�้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน�้ำท่วมถึงบริเวณ
ลุ่มน�้ำยมและน่านตอนล่าง
23. ฟื้นฟูบ่อน�้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยน�้ำท่วม
ประจ�ำปี 2560

-

(หน่วย : บาท)
2561
20,633,515.75

2,722,187.39
369,148.00

8,695,729.68
771,052.00

328,535.05
334,742.17

1,393,859.08
963,523.88

567,947.03

1,465,568.56

-

3,462,078.70

3,164,843.96

3,970,424.09

178,998.00

2,379,030.84

-

2,794,207.05

521,602.00

3,912,015.00

-

10,000,000.00

-

1,429,587.75

2562

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

80

รายงานประจ�ำปี 2562

โครงการ
24. ส�ำรวจตรวจสอบคุณภาพน�้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค
25. เติมน�้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1)
26. เสริมสร้างศักยภาพด้านการก�ำกับ ดูแล
การประกอบกิจการน�ำ้ บาดาลตามพระราชบัญญัติ
น�ำ้ บาดาล พ.ศ. 2520 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27. ศึกษาการใช้น�้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม เพือ่ การพัฒนาและอนุรกั ษ์นำ�้ บาดาล
ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
แป้งมันส�ำปะหลังและอุตสาหกรรมน�้ำตาล)
28. ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น�้ำมาก
29. ฟื้นฟูบ่อน�้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยน�้ำท่วม
ทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)
30. พิทักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาล เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
อนุรักษ์และยั่งยืน ระยะที่ 1
31. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์น�้ำบาดาล
32. การส�ำรวจขอบเขตอุทกธรณีวิทยาน�้ำบาดาล
เฉพาะกรณีศึกษาแหล่งน�้ำบาดาลโซดา
จังหวัดสงขลา และแหล่งน�้ำพุร้อนเค็ม
คลองท่อม จังหวัดกระบี่

2562
6,673,841.01
652,195.54

2,128,020.15

1,719,404.00

(หน่วย : บาท)
2561
28,838,027.61
13,073,129.96
88,643,593.75

4,966,024.00

5,158,212.00

-

3,680,454.35

1,347,891.03

4,795,065.86

5,524,000.00

13,561,956.00

4,000,000.00

3,500,000.00

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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โครงการ
2562
33. ประชุม 13th International Association
295,066.78
of Engineering Geology and the Environment
Congress (13th IAEG) และหารือเรื่องการแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนในชั้นน�้ำบาดาล ร่วมกับ USGS
34. ประชุมสมาคมนักอุทกธรณีวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 45
189,695.19
(45th IAH International Congess 2018
Groundwater and life : Moving Science and
Technology into Action)
35. เสริมสร้างศักยภาพด้านการก�ำกับ
88,673,572.43
ดูแลการประกอบกิจการน�้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
36. ฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21
279,775.20
37. ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน�้ำบาดาล รุ่นที่ 23
2,045,807.01
38. อนุรักษ์ฟื้นฟูบ่อน�้ำบาดาล
2,344,761.21
วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน
39. ส�ำรวจธรณีวิทยาและอุทกวิทยาเทือกเขาหินปูน
12,131,086.45
วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน
40. พัฒนาน�้ำบาดาลสนับสนุนน�้ำดื่มสะอาด
9,675,045.90
ส�ำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
41. พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
17,700.00
ส�ำหรับการประกอบกิจการน�้ำบาดาล
หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(หน่วย : บาท)
2561
561,588.08

152,005.04

-

-

-
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2562
42. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่ม
1,894,829.70
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล
43. ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งน�้ำบาดาล
1,474,120.00
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน�้ำบาดาล
ในภาคเกษตรกรรม
44. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล
2,816,433.45
การถ่ายโอนภารกิจด้านน�้ำบาดาลของกรมทรัพยากร
น�้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดน�ำร่อง
45. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแผนที่น�้ำบาดาล
576,989.80
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
46. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการควบคุม
1,716,988.56
กิจการน�้ำบาดาลและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47. ศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรน�้ำบาดาล
74,632.50
ผ่านสื่อนิทรรศการล�้ำสมัย
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
200,294,128.28

รายงานประจ�ำปี 2562

(หน่วย : บาท)
2561
-

-

-

หมายเหตุ 20

่
ค่าใช้จา่ ยอืน
2562
7,315,793.41
50,157.47
46,009,248.78
53,375,199.66

หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าครุภัณฑ์ที่สูญหาย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายครุภัณฑ์
ขาดทุนจากการโอนครุภัณฑ์
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ 21

(หน่วย : บาท)
2561
8,607,810.28
159,439.05
5,866,687.67
14,633,937.00

จัดประเภทรายการใหม่

ตัวเลขเปรียบเทียบในรายงานการเงินปี 2561 มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทและ
แสดงรายการในรายงานการเงินปี 2562 ดังนี้

386,672,764.23
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
และบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ก่อนจัด
เพิ่ม/ลด
ประเภทใหม่		
18,821,726.20
(5,933,911.78)
758,738.29
29,981.40
–
493,978,121.73
502,585,932.01
522,166,396.50

(488,074,191.35)
–

หมายเหตุ : ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(หน่วย : บาท)
หลังจัด
ประเภทใหม่
12,887,814.42
788,719.69
493,978,121.73
14,511,740.66
522,166,396.50
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ทิศทางการขับเคลื่อน
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาลปี พ.ศ. 2563
จากการทบทวนแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ของแผนแม่บทเพือ่ การพัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ บาดาล
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้ก�ำหนดการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาลปี 2563 ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล ทัง้ ในมิตดิ า้ นบุคลากร การจัดหารายได้และการใช้จา่ ย
วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทจี่ ำ� เป็น และกระบวนการบริหารจัดการทีม่ งุ่ สูป่ ระสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สนับสนุนการบริหารจัดการเพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนาน�ำ้ บาดาลของประเทศ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การบริหารจัดการน�้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล โดยก�ำหนดกรอบทิศทาง
ในการสนับสนุน ดังนี้
1. โครงการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ ส่งผลในเรือ่ งของการสร้างความสมดุลของการบริหารจัดการน�ำ 
้
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
2. โครงการทางวิชาการที่รองรับกับการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ
3. โครงการที่ส่งผลในเรื่องของการปฏิรูปบทบาทขององค์กรซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชน
4. โครงการที่ส่งผลในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำบาดาลของทุกภาคส่วน
5. โครงการที่ศึกษาการบริหารจัดการในเชิงลุ่มน�้ำ คุณภาพน�้ำบาดาล และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
6. ส�ำหรับองค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษา ก�ำหนดการสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับโครงการที่ด�ำเนินการ
ในเรื่องของการสร้างความสมดุลของการบริหารจัดการน�้ำ  และโครงการที่ส่งผลในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำบาดาลของทุกภาคส่วน ดังนี้
6.1 องค์กรเอกชน ในส่วนของการสร้างความสมดุลของการบริหารจัดการน�้ำควรด�ำเนินโครงการร่วมกัน
ในลักษณะ CSR โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มบริษัทที่สูบใช้น�้ำบาดาลในปริมาณมากให้เข้าร่วมโครงการ และโครงการที่ส่งผล
ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำบาดาลของทุกภาคส่วน
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6.2 สถาบันการศึกษา มุ่งเป้าไปที่สถาบันที่มีการเรียนเกี่ยวกับธรณีวิทยา/การบริหารจัดการน�้ำ  เพื่อด�ำเนิน
โครงการในเรือ่ งของการสร้างความสมดุลของการบริหารจัดการน�ำ 
้ และโครงการทีส่ ง่ ผลในเรือ่ งของการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำบาดาลของทุกภาคส่วน
7. โครงการทีเ่ สนอควรมีการตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการนัน้ ๆ
อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงความพร้อมและความถูกต้อง
ในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน/พื้นที่ป่า
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BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

คณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

นายศั กดิ์ดา วิเชียรศิ ลป์

นางวันทนา อาชีววิทย์

นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์

กรรมการ

กรรมการ

อธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

ผู้แทนกรมทรัพยากรน�้ำ

ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวจรรยา ไตรรัตน์

นายพิ รุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล

นายธันยพั ฒน์ มั่นณิชนันทน์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

ผู้แทนส�ำนักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักควบคุมกิจการน�้ำบาดาล

นายก่อเกียรติ สมประสงค์

นายวิทยา มีนิสัย

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวกัญญา เดือนนวล

นายกู้เกียรติ โยมศิ ลป์

กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Annual Report 2019
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CORPORATE PERSONNEL
บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล
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CORPORATE PERSONNEL
บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

ผู้อ�ำนวยการส่วนกฎหมาย

ผู้อ�ำนวยการส่วนการเงินและบัญชี

นางอุดมลักษณ์ รัตนอ�ำพล

นางสาวมาลี เพ็ ญเขตรวิทย์

ผู้อ�ำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวใบพร ปาวรีย์

นางสาวกาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

นางสาวกัญญา เดือนนวล
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CORPORATE PERSONNEL

CORPORATE PERSONNEL

บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 1 (จากซ้ายไปขวา)

1.
2.
3.
4.

นางสาวอุมาพร เพี ยรกสิกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวนารีรัตน์ จันทรางกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวเขมจิรา เหลี่ยมดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวศิริกานดา โนรีวงค์

นักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
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บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 2 (จากซ้ายไปขวา)

5.
6.
7.

นางสาวรัชวรา นิลแสง
นักวิชาการทรัพยากรธรณี (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวเมธาวี ยศแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางสาวสัณห์สิริ เรืองรัตน์

นิติกรช�ำนาญการ (ส่วนกฎหมาย)

4.

1.

นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม

2.

นายนิชาภา เชยะสิทธิ์

5.

นายเอกชัย ร่มเย็น

6.

3.

นักทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนแผนงานและประเมินผล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวทิชากร เผ่าผม
นักทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวฐาณัชชา ศรีรักษ์

นักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์
นักทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
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CORPORATE PERSONNEL

CORPORATE PERSONNEL

บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 3 (จากซ้ายไปขวา)

1.
2.
3.

นางสาวมัทนา สดนวล
เจ้าพนักงานพั สดุ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นายภาณุพันธ์ ธีรปัญญาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวยุพาวรรณ รักศิลป์
นิติกร (ส่วนกฎหมาย)
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บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 4 (จากซ้ายไปขวา)

4.
5.
6.

นางสาวกรองกาญจน์ ร่มแก้ว
นิติกร (ส่วนกฎหมาย)

นางสาวธนภร วรรณทอง
นิติกร (ส่วนกฎหมาย)

นางสาวนภัสภรณ์ พาเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

1.

นางสาวนฤชล ค�ำตรง

2.

นางสาววันเพ็ ญ บุตรโคตร

3.
4.

เจ้าพนักงานธุรการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
นักวิชาการทรัพยากรน�ำ้ บาดาล (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวรัตนาภรณ์ ภูผา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นายรัตตกุล ส�ำราญจิต

นักวิชาการพั สดุ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

5.
6.
7.

นายธีรเดช พรหมวาศ
นิติกร (ส่วนกฎหมาย)

นางสาวพั ฒน์นรี กิจจาทรรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวปาลิตา ขุนไพร

เจ้าพนักงานพั สดุ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

98

รายงานประจ�ำปี 2562

CORPORATE PERSONNEL

CORPORATE PERSONNEL

บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 5 (จากซ้ายไปขวา)

1.
2.
3.
4.

นางสาวศุภนิอร ทรัพย์พงศธร
นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางสาวกัณหา ศิริทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี)

นายนัฐนนท์ คงแย้ม

นักประชาสัมพั นธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นายอนุชิต อมรเวชกุล

นักประชาสัมพั นธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
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บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 6 (จากซ้ายไปขวา)

5.
6.
7.

นางสาวภัทรา ตั้งอรุณสันติ
นักวิชาการทรัพยากรน�ำ้ บาดาล (ส่วนแผนงานและประเมินผล)

นางสาวพิ ชญา กิจปลื้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางสาววราภรณ์ แบขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี)

1.
2.
3.
4.

นางสาวอรวรรณ โปร่งจิตร
นักวิชาการสถิติ (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางสาวสุมิตรา อักขระ

นักวิชาการพั สดุ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวจุฑามาศ ฤทธิกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี)

นายเจษฎา อักขระ

นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

5.
6.
7.

นายนิติธร สุระสาย
นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวศศรัช หมวดหรี่

นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางสาวกุสุมา กล่อมเสนาะ

นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
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CORPORATE PERSONNEL

บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 7 (จากซ้ายไปขวา)

1.
2.
3.
4.

นางสาวปิยาภรณ์ หร่ายขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางขวัญเรือน ถุงเป้า

นักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวภัทราภรณ์ ถวิลหวัง

นักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นายมานพ จ�ำนงค์

พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
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บุคลากรกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล

พนักงานกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กลุ่มที่ 8 (จากซ้ายไปขวา)

5.
6.
7.

นายนเรนทร์ โรจนชีวะ
พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางวรรณเพ็ ญ เงินสวาท

พนักงานบริการอัดส�ำเนา (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวอมรรัตน์ อักขระ

นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนการเงินและบัญชี)

1.
2.
3.
4.

นางสาวเพชรสุดา ภู่ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ส่วนการเงินและบัญชี)

5.

นางสาวอรวรรณ เกตุสิทธิ์

6.

นายวีระชัย ตรีพรหม

7.

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ส่วนการเงินและบัญชี)
พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นายมนูญ ค�ำตา

พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวสุกัญญา เขื่อนค�ำ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางสาวศิวพร อักขระ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ส่วนการเงินและบัญชี)

นางสาวกาญจนา แดงทองดี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ส่วนการเงินและบัญชี)
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ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานสารบรรณ งานอ�ำนวยการประชุม การสรรหา คัดเลือก ประเมินผล
จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ด�ำเนินงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ จัดท�ำแผนเทคโนโลยี พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์
การจัดท�ำแผนและบริหารการประชาสัมพันธ์ บริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนงานและประเมินผล

ส่วนแผนงานและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งน�ำ้ บาดาล จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เสนอแนะ หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข ระเบียบ และข้อก�ำหนด เพือ่ การบริหารจัดการ ศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน จัดท�ำงบประมาณรายจ่าย ประเมินความเหมาะสม ติดตามและตรวจสอบโครงการ
รวมทั้งบริหารกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการเงินและบัญชี

ส่วนการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงิน บริหารบัญชี บริหารงบประมาณ จัดท�ำ
และควบคุมก�ำกับ ดูแล ระบบบัญชี จัดท�ำงบและรายงานการเงิน ตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น�้ำบาดาล
ค่าอนุรกั ษ์นำ�้ บาดาล และค่าธรรมเนียมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

การยื่นข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

หน่ ว ยงานที่ ต ้ อ งการขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นาน�้ ำ บาดาล สามารถยื่ น ข้ อ เสนอโครงการ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

เว็บไซต์กองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล (e-Proposal)
Step 1

เข้า Website
https://gdf.dgr.go.th
สมัครสมาชิก

Step 2

Step 3

เข้าไปที่บริการออนไลน์ แล้วไปที่
>ระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์
(e-Prososal)

ส่วนกฎหมาย

ส่วนกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่าง ตรวจ พิจารณา จัดท�ำ กฎ ระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่งต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนพัฒนาน�ำ้ บาดาล ตีความ วินจิ ฉัย ตรวจสอบกรณีการปฏิบตั ผิ ดิ ข้อตกลงหรือสัญญาและให้ความเห็น
เกีย่ วกับงานคดี เพือ่ ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ประมวล ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการท�ำนิตกิ รรม
สัญญา ทวงถามเร่งรัดลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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Step 4

Step 5

รอเจ้าหน้าที่พิจารณาเพื่ อบันทึกลงระบบ
*ในกรณีที่เห็นควรเพิ่ มเติม/แก้ไข
กลับไปยังขั้นตอนที่ 2
เพื่ อให้ผู้เสนอโครงการแก้ไขแล้วบันทึกใหม่

Login เข้าสู่ระบบ
ผ่าน Website https://gdf.dgr.go.th

กรอกรายละเอียดเสนอโครงการ
และบันทึกเข้าระบบ

Step 6

บันทึกข้อมูลลงในระบบ
บริหารโครงการ เพื่ อรออนุมัติโครงการ
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เว็บไซต์กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล (Smart Planning)
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่ ข้อเสนอด้วยตนเอง (Papers)
ยืน

ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ
Step 1

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี

หน่วยงานภายใน

https://.dgr.go.th
เอกสารเผยแพร่
คู่มือจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
พ.ศ. 2561
Step 1

www.dgr.go.th

Step 2

บริการเจ้าหน้าที่

Step 2

Step 3

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ระบบสารสนเทศเพื่ อการ
บริหารจัดการแผนงาน
และติดตามโครงการ

Step 3

ยื่นเอกสารได้ที่
กองบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล (อาคาร 2 ชั้น 5)
26/83 ซ.งามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หน่วยงานภายนอก

สอบถามเพิ่ มเติม
โทร 0 2666 7183
(ในวันและเวลาราชการ)
Step 1

www.dgr.go.th

Step 2

บริการประชาชน

Step 3

ระบบกองทุน
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอก
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Contact Us

Location Map

ติดต่อหน่วยงานภายใน

กองบริหารกองทุนพั ฒนาน�ำ้ บาดาล กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

Director of Groundwater Development Fund Division
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล

เขน

สถานีรถไฟบาง

0 2666 7181

ไปดอนเมือง

General Administration Section
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ิต

ถนนวิภาวดีรังส

0 2666 7183

ร.พ. วิภาวดี

ษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเก

Finance and Accounting Section
ส่วนการเงินและบัญชี

0 2666 7184

Planning and Evaluation Section
ส่วนแผนงานและประเมินผล

0 2666 7185

Legal Section
ส่วนกฎหมาย

0 2666 7193

Fax
โทรสาร

0 2666 7190

Social Media

ซอยงามวงศ์วาน

ช่องทางสื่อออนไลน์
http://gdf.dgr.go.th

54

ตลาดอมรพันธ์

ตร์

แยกเกษตรศาส

แยกรัชโยธิน

กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
กองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล
@gdf60

กองบริหารกองทุนพั ฒนาน�้ำบาดาล กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล (อาคาร 2 ชั้น 5)

26/83 ซ.งามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ถนนพหลโยธิน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ช้ัน 5 อาคาร 2)
26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02 666 7183 โทรสาร : 02 666 7190 เว็บไซต์ : https://gdf.dgr.go.th

