
๑๔. ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๑๐,๓๔๓ คน

ปริมาณน้ํารวม ๗๐๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๓๗,๒๓๔,๘๐๐ บาทต่อปี

๑๓. ตําบลก้อ อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๒,๔๑๙ คน

ปริมาณน้ํารวม ๑๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค 

๘,๗๐๘,๔๐๐ บาทต่อปี

๑๒. ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๗,๒๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๔๒๐,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๒๕,๙๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๗. ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๓,๖๐๐ คน
ปริมาณน้ํารวม ๕๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๑๒,๙๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๕. ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๔,๑๒๕ คน
ปริมาณน้ํารวม ๑๔๐,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค ๑๔,๘๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒. ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๑๑,๐๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๔๓๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๙. เทศบาลตําบลศรีรัตนะ (ตําบลศรีแก้ว)
อําเภอศรีรัตนะและอําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๗,๘๓๐ คน
ปริมาณน้ํารวม ๕๐๗,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๒๘,๑๘๘,๐๐๐ บาทต่อปี

๘. ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๕,๐๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๒๙๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑. ตําบลหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๕๘,๐๐๐ คน

พ้ืนท่ีเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่
ปริมาณน้ํารวม ๒,๓๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๓. ตําบลห้วยกระเจา  อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี จุดท่ี ๑

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๔,๙๘๙ คน พ้ืนท่ีเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่
ปริมาณน้ํารวม ๑,๒๕๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๑๗,๙๖๐,๔๐๐ บาทต่อปี

๔. ตําบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี จุดท่ี ๒ 

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๒,๓๖๙ คน พ้ืนท่ีเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่
ปริมาณน้ํารวม ๑,๒๒๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๘,๕๒๘,๔๐๐ บาทต่อปี

๕. ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๒,๔๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๗๐๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๘,๖๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๐. ตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๖,๖๒๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๙๙๒,๗๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค 

๒๓,๘๓๒,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๑. ตําบลโพธ์ิตากและตําบลนาทราย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๑๒,๒๒๔ คน
ปริมาณน้ํารวม ๗๗๖,๗๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๔๔,๐๐๖,๔๐๐ บาทต่อปี

๖. ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๖,๑๙๘ คน

ปริมาณน้ํารวม ๕๒๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๒๒,๓๑๒,๘๐๐ บาทต่อปี

รวมท้ังส้ิน ๑๕ โครงการ ๑๑ จังหวัด
     ประชากรผู้ได้รับประโยชน์ ๓๗,๖๐๐ ครัวเรือน
   (๑๔๓,๐๐๐ คน) 
   ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕๕๗,๐๐๐ ไร่
-  ปริมาณน้ํา รวม ๑๑.๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
-  ประหยัดรายจ่ายกว่า ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี
   จากบริการบ้านน้ําด่ืมบริการฟรีของโครงการฯ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๐๐๐   โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๐๐๔
www.dgr.go.th

Facebook : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

โครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปญหาภัยแล้ง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ๑๕ โครงการ

ท่ีระลึกในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปญหาภัยแล้ง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิด 

“โครงการจัดหาน้ำาบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”
ณ ตำาบลหนองฝ้าย อำาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

กำาหนดการ

เวลา ๑๗.๐๐ น.   พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิี   
เสด็็จฯ ถึึงบริเวณพิธีีเปิิด็โครงการฯ

• พลเอก ปิระยูุ่ทธี์  จันทร์โอชิา นายู่กรัฐมนตรี พร้อมคณะ ข้้าราชิการ และ
ปิระชิาชิน เฝ้้าฯ รับเสด็็จ

• เสด็็จเข้้าพลับพลาพิธีี
• ทรงจุด็ธี่ปิเทียู่นเคร่�องนมัสการทองทิศบ่ชิาพระพุทธีนวราชิบพิตร
• นายู่จตุพร  บุรุษพัฒน์ ปิลัด็กระทรวงทรัพยู่ากรธีรรมชิาติและสิ�งแวด็ล้อม 

เข้้าเฝ้้าฯ ทล่เกล้าฯ ถึวายู่สจ่บิตัร และข้องที�ระลกึแด็� พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หัวั
•  นายู่ศกัด็ิ�ด็า  วเิชิยีู่รศลิป์ิ อธีบิด็กีรมทรัพยู่ากรนำ้บาด็าล เข้้าเฝ้้าฯ ทล่เกล้าฯ 

ถึวายู่ส่จิบัตร และข้องที�ระลึกแด็� สมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิี 
•  พลเอก ปิระยูุ่ทธี์  จันทร์โอชิา นายู่กรัฐมนตรี  กราบบังคมท่ลรายู่งาน

ความเปิ็นมา และวัตถึุปิระสงค์ในการจัด็สร้างโครงการฯ พร้อมทั้ง 
ข้อพระราชิทานกราบบังคมท่ลเชิิญเสด็็จฯ ทรงปิระกอบพิธีีเปิิด็โครงการฯ

•  เสด็็จออกจากพลับพลาพิธีี ไปิยู่ังแท�นพิธีี
•  ทรงกด็ปิุ�มไฟฟ้าเปิิด็แพรคลุมปิ้ายู่โครงการฯ
• เสด็็จเข้้าพลับพลาพิธีี ทรงปิระเคนจตุปิัจจัยู่ไทยู่ธีรรมถึวายู่พระสงฆ์์
• ทรงหัลั�งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถ์ึวายู่อนุโมทนา ถึวายู่อด็ิเรก)
• นายู่วราวธุี ศลิปิอาชิา รัฐมนตรวี�าการกระทรวงทรพัยู่ากรธีรรมชิาตแิละสิ�งแวด็ล้อม 

กราบบังคมท่ลเบิกผู้่้ให้ัการสนับสนุนการด็ำเนินโครงการฯ เข้้าเฝ้้าฯ  
รบัพระราชิทานข้องที�ระลึกและโล�ปิระกาศเกียู่รติคุณ 

•  พระราชิทานข้องที�ระลึกและโล�ปิระกาศเกียู่รติคุณ ตามลำด็ับ
• เสด็็จฯ ไปิทรงกราบที�หัน้าเคร่�องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์์
• เสด็็จออกจากพลับพลาพิธีี ทอด็พระเนตรนิทรรศการ
• เสด็็จฯ ไปิทรงปิล่กต้นไม้ ณ บริเวณหัน้าปิ้ายู่โครงการฯ
•  ทอด็พระเนตรแปิลงเกษตรทฤษฎีีใหัม� และบ้านน้ำด่็�ม 
•  เสด็็จฯ ไปิทรงเยู่ี�ยู่มราษฎีรที�มาเข้้าเฝ้้าฯ รับเสด็็จ
•  เสด็็จฯ กลับ



 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว ทรงส่บสานพระราชิปิณิธีานเพ่�อแก้ไข้ปัิญหัา 
ความเด็่อด็ร้อนข้องราษฎีรทุกหัม่�เหัล�า จึงทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้าโปิรด็กระหัม�อมรับ 
“โครงการจัด็หัาน้ำบาด็าลข้นาด็ใหัญ�แก้ปิัญหัาภััยู่แล้ง” ข้องกระทรวงทรัพยู่ากรธีรรมชิาติ
และสิ�งแวด็ล้อม โด็ยู่กรมทรัพยู่ากรน้ำบาด็าล เปิ็น “โครงการอันเน่�องมาจากพระราชิด็ำริ” 
จำนวน ๑๕ โครงการ ครอบคลุม ๑๑ จังหัวัด็

 พ่น้ที�ตำบลหันองฝ้้ายู่ อำเภัอเลาข้วัญ จังหัวัด็กาญจนบุรี เป็ิน ๑ ใน ๕ อำเภัอข้อง
จังหัวัด็กาญจนบุรี ที�ได็้รับสมญานามว�าเป็ิน “อีสานภัาคกลาง” ได้็แก� อำเภัอเลาข้วัญ        
หั้วยู่กระเจา หันองปิร่อ บ�อพลอยู่ และพนมทวน เน่�องจากพ้่นที�ดั็งกล�าวต้ังอยู่่�บริเวณ 
เข้ตเงาฝ้น ทำใหั้มีปิริมาณฝ้นตกในพ่้นที�ปิระมาณ ๘๐๐ ถึึง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต�อปิี  
ซึึ่�งเฉลี�ยู่ต�ำกว�าพ่้นที�โด็ยู่ทั�วไปิ ในข้ณะที�ปิริมาณน้ำฝ้นเฉลี�ยู่ข้องปิระเทศไทยู่อยู่่�ที� 
 ๑,๔๖๗ มิลลิเมตรต�อปิี

 โครงการจัด็หัาน้ำบาด็าลข้นาด็ใหัญ�แก้ปิัญหัาภััยู่แล้งอันเน่�องมาจากพระราชิด็ำริ     
ที�บา้นปิากชัิด็หันองบัว หัม่�ที� ๒ ตำบลหันองฝ้า้ยู่ อำเภัอเลาข้วัญ จงัหัวดั็กาญจนบุร ีเป็ินพ่น้ที�
ต้นแบบ ในการพฒันาพ้่นที�แหัง้แลง้โด็ยู่ใชิน้ำ้บาด็าลเปิน็หัลกั ลกัษณะโครงการปิระกอบด็ว้ยู่ 
บ�อนำ้บาด็าล จำนวน ๘ บ�อ ความลกึเฉลี�ยู่ ๒๐๐ เมตร ถึงัเหัลก็เกบ็นำ้ความจุ ๒,๐๐๐ ลก่บาศก์
เมตร ความสง่ ๙ เมตร จำนวน ๒ ถึงั และหัอถึงัเหัลก็เกบ็นำ้ชินดิ็รกัษาแรงด็นัความจุ ๓๐๐ ลก่บาศก์
เมตร ความส่ง ๓๐ เมตร จำนวน ๒ ถึัง ก�อสร้างระบบกระจายู่น้ำรวม ๒๓.๓ กิโลเมตร 
ปิระชิาชินได็้รับปิระโยู่ชิน์ไม�น้อยู่กว�า ๑๑,๖๐๐ ครัวเร่อน หัร่อ ๕๘,๐๐๐ คน พ่้นที�ได็้รับ
ปิระโยู่ชิน์กว�า ๓๐๐,๐๐๐ ไร� ปิริมาณน้ำรวม ๒.๓ ล้านลก่บาศก์เมตรต�อปีิ

 ด็้วยู่น้ำพระราชิหัฤทัยู่หั�วงใยู่ในความเด่็อด็ร้อนข้องพสกนิกรชิาวไทยู่ พระบาท
สมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิินี เสด็็จพระราชิด็ำเนินทรงเปิดิ็
โครงการจัด็หัาน้ำบาด็าลข้นาด็ใหัญ�แก้ปิัญหัาภััยู่แล้งอันเน่�องมาจากพระราชิด็ำริ ณ  
ตำบลหันองฝ้้ายู่ อำเภัอเลาข้วัญ จังหัวัด็กาญจนบุรี ในวันที� ๓ เมษายู่น พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๗.๐๐ น. และนับจากวันนี้เป็ินต้นไปิ ชิาวตำบลหันองฝ้้ายู่ อำเภัอเลาข้วัญ  
จังหัวัด็กาญจนบุรี จะปิระสบแต�ความร�มเยู่็น มีความเปิ็นอยู่่�สุข้สบายู่ พ่ชิพรรณธีัญญาหัาร
บริบ่รณ์ ทุกครอบครัวมีความเจริญมั�นคง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม นับเปิ็นพระ
มหัากรุณาธีิคุณอยู่�างหัาที�สุด็มิได้็ 



๑๔. ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๑๐,๓๔๓ คน

ปริมาณน้ํารวม ๗๐๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๓๗,๒๓๔,๘๐๐ บาทต่อปี

๑๓. ตําบลก้อ อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๒,๔๑๙ คน

ปริมาณน้ํารวม ๑๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค 

๘,๗๐๘,๔๐๐ บาทต่อปี

๑๒. ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๗,๒๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๔๒๐,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๒๕,๙๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๗. ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๓,๖๐๐ คน
ปริมาณน้ํารวม ๕๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๑๒,๙๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๕. ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๔,๑๒๕ คน
ปริมาณน้ํารวม ๑๔๐,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค ๑๔,๘๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒. ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๑๑,๐๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๔๓๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๙. เทศบาลตําบลศรีรัตนะ (ตําบลศรีแก้ว)
อําเภอศรีรัตนะและอําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๗,๘๓๐ คน
ปริมาณน้ํารวม ๕๐๗,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๒๘,๑๘๘,๐๐๐ บาทต่อปี

๘. ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๕,๐๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๒๙๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑. ตําบลหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๕๘,๐๐๐ คน

พ้ืนท่ีเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่
ปริมาณน้ํารวม ๒,๓๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๓. ตําบลห้วยกระเจา  อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี จุดท่ี ๑

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๔,๙๘๙ คน พ้ืนท่ีเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่
ปริมาณน้ํารวม ๑,๒๕๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๑๗,๙๖๐,๔๐๐ บาทต่อปี

๔. ตําบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี จุดท่ี ๒ 

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๒,๓๖๙ คน พ้ืนท่ีเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่
ปริมาณน้ํารวม ๑,๒๒๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๘,๕๒๘,๔๐๐ บาทต่อปี

๕. ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๒,๔๐๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๗๐๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๘,๖๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๐. ตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๖,๖๒๐ คน

ปริมาณน้ํารวม ๙๙๒,๗๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค 

๒๓,๘๓๒,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๑. ตําบลโพธ์ิตากและตําบลนาทราย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๑๒,๒๒๔ คน
ปริมาณน้ํารวม ๗๗๖,๗๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค
๔๔,๐๐๖,๔๐๐ บาทต่อปี

๖. ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน ๖,๑๙๘ คน

ปริมาณน้ํารวม ๕๒๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค

๒๒,๓๑๒,๘๐๐ บาทต่อปี

รวมท้ังส้ิน ๑๕ โครงการ ๑๑ จังหวัด
     ประชากรผู้ได้รับประโยชน์ ๓๗,๖๐๐ ครัวเรือน
   (๑๔๓,๐๐๐ คน) 
   ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕๕๗,๐๐๐ ไร่
-  ปริมาณน้ํา รวม ๑๑.๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
-  ประหยัดรายจ่ายกว่า ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี
   จากบริการบ้านน้ําด่ืมบริการฟรีของโครงการฯ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๐๐๐   โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๐๐๔
www.dgr.go.th

Facebook : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

โครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปญหาภัยแล้ง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ๑๕ โครงการ

ท่ีระลึกในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปญหาภัยแล้ง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.


