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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 
ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบ โดยการแจ้งเวียนผ่านหนังสือราชการ และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน 

กองแผนงานแจ้งเวียนแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของ ทบ. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
กรอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ 02/373 

ลงวันที่ 6 มี.ค.2563 
2. เว็บไซต์กองแผนงาน

(http://www.dgr.go.th/division/th) 

กองแผนงาน 

 2. หน่วยงานเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบ 

ทุกหน่วยงานในสังกัด ทบ. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้ 
1. หนังสือแจ้งเวียนส่วน/ฝ่าย ในหน่วยงาน 
2. หัวหน้าหน่วยงานแจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ให้บุคลากรรับทราบ 

3. การแจ้งเวียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(@dgr.mail.go.th) ของบุคลากรทุกคน 
ในหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ สอบถาม 
▪ ทักท้วง 
▪ ร้องเรยีน 

1. จัดให้มีช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดทำช่องทางให้บุคลากร
ในหน่วยงานสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
1. จัดทำ Line Group : การเงิน สทบ.เขต เพ่ือใช้

เป็นช่องทางการเผยแพร่รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกสิ้นวัน 
และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. จัดทำ Line Group : การเงินสำนักบริหารกลาง 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ 

3. จัดทำ Line Group : สินทรัพย์ถาวร ทบ. เพ่ือใช้
เป็นช่องทางการเผยแพร่รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

สำนักบริหารกลาง 
(ส่วนการคลัง) 

2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
1. ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) 

(http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION) 
2. เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

(http://www.dgr.go.th/th/contact) 
3. Facebook กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน 
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

1. จัดทำข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน และแจ้งให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและยึดถือปฏิบัติ 

ทุกหน่วยงานมีการจัดทำขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. จัดทำขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ

หน่วยงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน และแจ้งให้
บุคลากรภายในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ 

2. จัดทำแบบฟอร์มการขอยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งกรณีการยืมภายใน
หน่วยงานและการยืมระหว่างหน่วยงาน 

3. กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกำหนดแนวทางการยืม
ครุภัณฑท์ีจ่ดัซื้อจากเงินนอกงบประมาณของ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล และหน่วยงานภายนอก (สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
ดำเนินการตามแนวทางฯ ดังกล่าว ต่อไป 

ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 2. ลดขั้นตอนหรือเร่งรัดให้มีการอนุญาตหรือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างรวดเร็ว 

หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการ
ดำเนินการเพ่ือลดขั้นตอนหรือเร่งรัดให้มีการอนุญาต
หรือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว โดย 
1. การออกมาตรการภายในหน่วยงาน เช่น สำนัก

ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 มีคำสั่งที่ 30/2563 
ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563 เรื่อง การจัดสรรรถยนต์
ราชการสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

2. การเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุเป็นผู้ลงนามอนุญาต 
และรวบรวมนำเรียนหัวหน้าหน่วยงานเพ่ืออนุมัติ 

3. การใช้ Line Group ในการแจ้งความประสงค์ 
และแบบฟอร์มการยืม 

ทุกหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน    
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล เช่น การประชุม สัมมนา ฯลฯ 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ 
กิจกรรมในส่วนกลาง 
1) การประชุมสัมมนาการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 

เพ่ือให้นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ระดมความคิดเห็นต่อร่างแนวทางมาตรฐาน
เติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) การประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาล
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 
เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน 
น้ำบาดาล 

3) การจัดฝึกอบรมช่างเจาะบ่อบาดาล ระดับ 1 รุน่ที่ 24 
ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 94 ราย 
ระหว่างวันที่ 16 - 21 มีนาคม 2563  
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจาะน้ำบาดาล  
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เสริมสร้างความรู้ใน
วิชาการน้ำบาดาล กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล 
และการพัฒนาทักษะด้านการเจาะน้ำบาดาล 
รวมทั้งได้หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล 
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล 2520 หากผ่านการทดสอบ 
องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม 

กิจกรรมในส่วนภูมิภาค 
1) การแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการเขตฯ และเข้าร่วมการประชุม 
เพ่ือกลั่นกรอง และพิจารณาคำขอรับใบรับอนุญาต
ประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เดือนละ 2 - 3 ครั้ง 
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ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 

3) การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับการใช้
งานและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล ซึ่งใน
การอบรมดังกล่าว จะมีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับโครงการฯ เพ่ือนำมาปรับปรุง และ
เสนอแนวทางในการจัดทำโครงการให้เหมาะสม
กับแต่ละพ้ืนที่ตอ่ไป 

4) การให้ความรู้ผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำบาดาลให้ถูกวิธี การบำรุงรักษา
เครื่องสูบและใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างต่อเนื่อง 

2. แจ้งช่องทางที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน และการให้บริการของกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล เช่น เว็บไซต์ Social Media 
(Facebook, Twitter, Line Official, Instagram) 
ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน (e-Petition) 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีช่องทางทีผู่้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้คำแนะนำหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน และ
การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
1) เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
2) สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook, 

Line Officcial, Twitter, Instagram, 
Youtube Channel 

3) ระบบรับเรื่องร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น  
(e-Petition) ผ่านเว็บไซต์ และ Application 
(mnre e-petition) 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. การประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ  
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการ 

จัดทำช่องทางเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการของกรม
ทรพัยากรน้ำบาดาล โดยการจัดทำเป็น QR -Code 
เพ่ือให้ผู้รับบริการสแกนตอบ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบ google form ซึ่งมีข้อดี คือ ผลการ
ประเมินจะส่งรวบรวมไว้ในรูปแบบของไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล 

สำนักควบคุม
กิจการน้ำบาดาล 

 


