
 
 

รายงานสรุปผลโครงการอบรมสมัมนาสร้างความเข้าใจการบริหารจดัการน้ำใต้ดิน 
(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปี 2563 

 

 
สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลดอนอะราง 
กันยายน 2563 
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ระหว่างวันที่ 15 – 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ณ 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลดอนอะราง 
 

1.ชื่อโครงการ  
โครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปี 2563 

  

2.  หลักการและเหตุผล 
  ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพ้ืนที่ตำบลดอนอะราง เกิดน้ำท่วมขัง ในพ้ืนที่ 
แหล่งชุมชน อาคารบ้านเรือน ทำให้หลายชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากนำ้ท่วมขังภายในบริเวณ ครัวเรือน และ
ถนนสาธารณะหลายแห่ง 
   “ธนาคารน้ำใต้ดิน” คือการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระดับชุมชน อันเป็นปัญหาที่หลาย 
จังหวัดในประเทศตอนนี้กําลังประสบอยู่ เพื่อทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และที่น่าสนใจ
คือ เมื่อนํานวัตกรรมดังกล่าวเข้ามาใช้ในปี ๒๕๖๐ ปรากฏว่าสภาวะแห้งแล้งหรือน้ ำท่วมฉับพลันค่อยๆ ทยอย
หายไป จากพ้ืนที่แห่งนี้ทันที 
   ที่มาโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) 
   เดิมที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) เกิดจากแนวคิดของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ ต้องการ
จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง จากเดิมเทศบาลตำบลดอนอะราง เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ทำให้ชาวบ้านประสบ ปัญหา
ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) เพื่อกักเก็บ ทั้งนี้ 
ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) เป็นการทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยระบบบ่อปิด มีวิธีการทำโดยการขุดหลุมเป็นรูป 
สี่เหลี่ยมหรือวงกลม กว้าง ๓๐ เซนติเมตร ถึง ๑ เมตร ลึก ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ใช้ก้อนหินและชั้นทรายวางจนเต็ม 
ก้นหลุมเพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาด แตกต่างจากการใช้ขวดหรือยางรถยนต์เป็นตัวกรองในชุมชนอื่น ซึ่งการขุดไม่ 
จำเป็นต้องใช้พ้ืนที่มาก ไม่ต้องเปิดหน้าดินเป็นวงกว้าง และจะไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง 
โดยรูปแบบการทำธนาคารน้ำแบบปิดมีข้อดีคือสามารถทำให้น้ำไหลลงบ่อใต้ดินได้รวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วย ป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยในช่วงฤดูฝนนั้น ความสามารถ ของ
ธนาคารน้ำคือสามารถรีชาร์จน้ำลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังในพ้ืนที่ ส่วนหน้าแล้งก็สามารถนําน้ำที่กักเก็บ ไว้
มาใช้ได้ อีกทั้งการทำธนาคารยังช่วยทำให้ดินชุ่มน้ำและอุ้มน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินบริเวณที่ทำธนาคารเกิด 
ตาน้ำ (ทางน้ำเล็กๆ ที่อยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดไม่ขาดสาย) และหลังจากนั้นประชาชนก็จะสามารถขุดน้ำบาดาล 
และนำ้ประปาข้ึนมาใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อน้ำเหมือนที่ผ่านมา 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื ่อให ้คณะผู ้บร ิหารเทศบาล สมาช ิกสภา ข ้าราชการส ่วนท้องถิ ่น พนักงานประจ ำ 
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน และ
นํา ความรู้มาปรับใช้พัฒนาแหล่งน้ำในท้องถิ่น 
  ๒. เพื ่อให ้คณะผู ้บร ิหารเทศบาล สมาช ิกสภา ข ้าราชการส ่วนท้องถิ ่น พนักงานประจ ำ 
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง 
การขาดน้ำในภาคการเกษตร 
  ๓. เพื ่อให ้คณะผู ้บร ิหารเทศบาล สมาช ิกสภา ข ้าราชการส ่วนท้องถิ ่น พนักงานประจ ำ 
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ได้มีการจัดการพัฒนาบริหารจัดการน้ ำอย่างยั่งยืน 
ภายในท้องถิ่น 
 
 

/4.  กลุ่มเป้าหมาย…………….. 
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4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลดอนอะรางที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ๕๕ คน 

 

5.  วิธีการดำเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ  
 ๒. ติดต่อประสานงานวิทยากร  
 ๓. ดำเนินโครงการ 

 - บรรยายภาคทฤษฎี 
  - แบ่งกลุ่มปฏิบัติพื้นที่เป้าหมาย  
 ๔. สรุปผลโครงการ 
 ๕. ติดตามและประเมินผล 
 

6.  ระยะเวลาดำเนินงานและสถานที่ 
 - วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง  
 - วันที่ ๑๖ – ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หมู่ที ่ ๑ – ๑๕ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่       
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

7.  งบประมาณ 
  มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
จำนวนเงิน ๕๐,000 บาท ตัวอักษร (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ภาคผนวก ก.) 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลดอนะรางเกิดแนวคิดการจัดทำระบบธนาคาร 
น้ำใต้ดินในเขตตำบลดอนอะราง  
  ๒. ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ช่วยผลักดันให้มีการจัดตั้งระบบธนาคารน้ำใต้ เพื่อช่วยแก้ไข 
ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และการขาดน้ำในภาคการเกษตร  
  ๓. ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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โครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปี 2563 
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โครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปี 2563 
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ภาคผนวก ก.  
โครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ค่าตอบแทน  
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 10,800 บาท 
 - ค่าวิทยากรบรรยาย ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x ๒ คน  เป็นเงิน ๓,600 บาท 
 - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x ๒ คน  เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท  
ค่าใช้สอย   เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท  
๑. วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท x 60 คน  เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ X ๖๐ คน  เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท  
๒. วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕6๓ 
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท x ๕ คน  เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ X ๕ คน  เป็นเงิน ๓๕๐ บาท  
๓. วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท X ๕ คน  เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื่อ ๆ ละ ๓๕ X ๕ คน  เป็นเงิน ๓๕๐ บาท  
๔. วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท x ๕ คน  เป็นเงิน 4๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ x ๕ คน  เป็นเงิน ๓๕๐ บาท 
     
ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ   เป็นเงิน ๒๗,9๕๐ บาท 
1. หินก้อนใหญ่ จํานวน ๓๐ ตัน ๆ ละ ๔๑๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๘๕๐ บาท  
๒. หินก้อนเล็ก จํานวน ๓๐ ตัน ๆ ละ ๔๑๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๘๕๐ บาท  
๓. ค่าวัสดุฝึกอบรม เป็นเงิน ๔,๒๕๐ บาท 
 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,000 บาทตัวอักษร (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 
    ลงชื่อ   นางภารยา  พลสินธุ์   ผู้ประมาณการ 
            ( นางภารยา  พลสินธุ์ ) 
            หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 


