
            
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้    
     คุณธรรมและความโปร่งใส ด้านบริการประชาชนในการประกอบกจิการน า้บาดาล  
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นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ต าแหน่งเลขที ่1744  ส่วนทรัพยากรน า้ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมุกดาหาร 
 
 
 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่1744  ส่วนทรัพยากรน า้ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมุกดาหาร 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ ์
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 1744  ส่วนทรัพยากรน ้า 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 1744  ส่วนทรัพยากรน ้า 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ 2559 



ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
ของนางสาวชรินันท์ พรหมอารักษ์ 

เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่ 1744 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมุกดาหาร 

เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสด้านบริการประชาชนในการประกอบกจิการน า้บาดาล 

1. หลกัการและเหตุผล 
การปฏิรูประบบราชการเม่ือปี พ.ศ. 2545 เป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัของความพยายาม

สร้างมาตรฐานการปฏิบติังาน โดยใชว้ิธีการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และไดป้ระกาศ
ในพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
เพื่อให้การปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความ
โปร่งใส ความคุม้ค่า และผลสัมฤทธ์ิในภารกิจ ตลอดจนการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง ส่วนราชการต่าง ๆ จึงไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นกรอบใน
การบริหารราชการแผน่ดิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบติังาน 
เพื่อแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ แมว้่าส่วนราชการต่าง ๆไดด้  าเนินงานตาม
หลกัการดงักล่าวอยา่งแพร่หลาย แต่ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยงัคงปรากฏอยู่
อยา่งกวา้งขวางในสังคมไทย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ยากท่ีจะระบุท่ีมา หรือสาเหตุของปัญหา
การทุจริตท่ีแน่ชดัได ้ส่งผลใหท้ศันคติของประชาชนท่ีมีต่อส่วนราชการในภาพรวม
เป็นไปในเชิงลบและยากต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติดงักล่าว 

ประกอบกบัส านกังาน ป.ป.ช. ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใชเ้คร่ืองมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ดชันี ดงัน้ี 

1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรั้บบริการหรือผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากขอ้มูล
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เอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงใน        
การด าเนินงานของหน่วยงาน   

2. ความพร้อมรับผดิ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรั้บบริการ
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3. คุณธรรมการใหบ้ริการของหน่วยงาน (Integrityin Service Delivery) ประเมิน
จากการรับรู้ของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อการใหบ้ริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

4. วฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐและจากขอ้มูลเอกสาร/หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการรณรงคแ์ละเสริมสร้างวฒันธรรมขององคก์ร โดยให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานท่ีมี ความโปร่งใส ความพร้อมรับผดิ คุณธรรมการใหบ้ริการ
ของหน่วยงาน วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
หน่วยงานจะทราบถึงประเดน็ในการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาวิธีการด าเนินงานภายใน
องคก์ร ท่ีจะน าไปสู่การยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใหสู้งข้ึน 
เป็นท่ียอมรับจากผูรั้บบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐตน้แบบใน    
การด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตใหก้บัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ต่อไป เพื่อสอดรับ
ในกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(ITA) จงัหวดัมุกดาหารไดม้อบหมายใหส้ านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัมุกดาหาร เป็นกลุ่มตวัอย่างในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน        
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)โดยเฉพาะดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล
ในกรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล นอกจากน้ียงัมีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 โดยก าหนดใหบ้ริการประชาชนทุกอยา่งตอ้งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
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สร้างภาระใหป้ระชาชนนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามค าสั่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 298/2553 ประกอบดว้ย ขอ้ (6) ตอ้งปรับเปล่ียน
กลวิธีในการด าเนินงานอยา่งมีขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้รอบ          
การด าเนินงานตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และแกไ้ขเพิ่มเติม กฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอ้งบงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

การด าเนินงานดา้นบริการประชาชนในการประกอบกิจการน ้าบาดาลตาม
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติังาน เช่น พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเนน้การอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการประชาชนมี
ระยะเวลาเป็นตวัวดัความส าเร็จของงาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้พระราชบญัญติั 
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ และการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) 

ปัจจุบนัการด าเนินงานการประกอบกิจการน ้าบาดาลท่ีผดิกฎหมายยงัมีอยู ่
โดยเฉพาะการเจาะบ่อบาดาลหรือการใชน้ ้ าบาดาลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จงัหวดั
มุกดาหาร มีพนกังานเจา้หนา้ท่ีนอ้ย (พ.ศ. 2558 จ  านวน 2 ราย) แต่ตอ้งรับผดิชอบพื้นท่ี 7 
อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองมุกดาหาร อ  าเภอนิคมค าสร้อย อ  าเภอดอนตาล อ  าเภอดงหลวง 
อ  าเภอค าชะอี อ  าเภอหวา้นใหญ่ และอ าเภอหนองสูง ประกอบกบัผูป้ระกอบกิจการ      
น ้ าบาดาลยงัไม่ทราบถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520     
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นบททดสอบใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนการใหบ้ริการเชิงรุก
มากข้ึน รวมถึงการมีกระบวนงานท่ีสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งตาม
กฎหมาย รวมทั้งการปรับทศันคติท่ีดีในการใหบ้ริการประชาชนในการประกอบกิจการ
น ้าบาดาล ดงันั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรมีแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อไปสู่การพฒันา
งานดา้นการบริการประชาชนในการประกอบกิจการน ้าบาดาลอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดงัน้ี 
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1. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจต่อกระบวนงาน และมีทางเลือก
หรือสร้างเคร่ืองมืออ่ืนใด ใหเ้ขา้ถึงผูรั้บบริการท่ียงัไม่เขา้ใจ ในขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล  เพื่อน าบ่อน ้าบาดาลเขา้สู่ระบบ ไม่ผดิกฎหมาย 
และสามารถตรวจสอบได ้

2. จดัอบรมช่างเจาะน ้าบาดาลดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 กรณีละเวน้หรือไม่ปฏิบติัมีบทลงโทษอยา่งไร
เพื่อใหช่้างเจาะตระหนกัและรับผดิชอบตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 มากข้ึน 
และร่วมมือในการขบัเคล่ือนกระบวนงานไปสู่การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ      
น ้ าบาดาลตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. พบปะผูป้ระกอบกิจการน ้าบาดาลหลงัจากไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ 
น ้าบาดาลเรียบร้อยแลว้ โดยเฉพาะบ่อบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายได ้เพื่อสร้างความเขา้ใจ
และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ไดถู้กตอ้ง 

4. ปรับเปล่ียนฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั และน าเทคโนโลยใีหม่ ๆเขา้มา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนงานและง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล 

5. สร้างเครือข่ายดา้นทรัพยากรน ้าบาดาลโดยกรมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นท่ี
ปรึกษา เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการบริการประชาชนใน
การประกอบกิจการน ้าบาดาล 

6. ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 อยา่งทัว่ถึง 
3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ยกระดบัมาตรฐานดา้นการบริการประชาชนในการประกอบกิจการน ้าบาดาล
ใหมี้สิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. ไดรั้บการยอมรับจากผูรั้บบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานตน้แบบ
ในการด าเนินงานดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล  

3. ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารมีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานราชการ มี
ความพึงพอใจ เขา้ใจกระบวนงานในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี โดยเฉพาะ
การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 



5 
 

4. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1. ผูรั้บบริการทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในระบบการบริการดา้นการประกอบ

กิจการน ้าบาดาล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของผูรั้บบริการ 
2. ผูรั้บบริการไดรั้บใบอนุญาตตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

ของผูข้อรับใบอนุญาต 
 
                                                                         ลงช่ือ……………………………… 

 (นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ)์ 
 ผูเ้สนอแนวคิด 

        3/สิงหาคม/2559 
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