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เรื่อง 

“การยกระดับการบริการของภาครัฐ 
เพื่อประชาชนในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” 
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รายนามคณะผู้จัดทำรายงาน 
 

๑๓๐๑ นายวิชญายุทธ บุญชิต     
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๓๐๔ นางนัทีวรรณ สีมาเงิน     
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๓๐๙ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์   
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

๑๓๑๑ นายขจร เราประเสริฐ     
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

๑๓๑๓ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป    
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๑๓๑๕ นายกุศล โชติรัตน์     
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

๑๓๑๙ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย    
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

๑๓๒๒ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รกัษาการที่ปรึกษาด้านบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๓๒๘ พันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์   
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

๑๓๓๐ นางบุปผา พันธุ์เพ็ง     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

๑๓๓๒ นางเพ็ญนภา กัญชนะ  
รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑๓๓๓ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร  
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทที่ ๑  
ความเป็นมาของปัญหา 

 
 

๑. จากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก เพ่ือหยุดยั้งการแพร่ระบาด รัฐบาลได้นำแนวทางการรักษาระยะห่าง (social distancing) 
มาใช้อย่างเข้มข้น อาทิ การจำกัดระยะเวลาการออกจากบ้าน การประกาศขอความร่วมมือในการทำงานที่บ้าน 
(work from home : WFH) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการของภาครัฐ การประกอบกิจการบางประเภทที่ต้องมีการ
รวมตัวของคนจำนวนมากต้องถูกระงับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันในทุกภาค
ส่วนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของภาคราชการในการให้บริการประชาชน  

๒. ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล1 ได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการเข้ามามีบทบาทดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งในเชิงลบในลักษณะ Digital disruption 
ส่งผลให้กลุ่มกิจการที่ไม่สามารถปรับตัวได้ต้องออกไปจากระบบ แต่ในอีกด้าน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้าง
ประโยชน์และสร้างพลวัตร (dynamic) อย่างมากในหลายรูปแบบเป็นวงกว้างเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านดิจิทัลดังกล่าวนี้ได้ทวีความเข้มข้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙   

๓. ที่ผ่านมาภาคราชการได้มีการปรับตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) 
ภายใต้นโยบายการปรับตัวไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นระยะ แต่ภายใต้ภาวะวิกฤติโควิด-๑๙ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติ
ราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการประชาชนของภาครัฐเกิดความชะงักงัน แต่ในขณะที่ความต้องการ 
การใช้บริการของภาครัฐยังมีอยู่เท่าเดิมหรือกลับจะมีมากขึ้น  อันเป็นผลของการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมี
ประเด็นที ่ต้องขบคิดว่า ภาคราชการจะสามารถแปลงและนำแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ 
(implementation) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้มากอย่างไร เพื่อสร้างผลสัมฤทธิสามารถรับมือกับ
ความต้องการใช้บริการภาครัฐของประชาชนที่มีมากขึ้นได้ดี จะสามารถรับมือกับความคาดหวังของประชาชน 
ที่มีต่อภาครัฐในการให้บริการได้มากขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและความมั่นใจในภาครัฐ 
(Trust in Government) ให้กับประชาชนว่าไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะแย่ขนาดไหน แต่ภาครัฐก็จะยังคง
ยืนหยัดทำหน้าที่รับใช้ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 

 
1  เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
สื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ | ที่มา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(สพร.) 



๕ 

 
 

บทที่ ๒  
หน่วยงานกรณีศึกษา “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” กับการบริการประชาชน 

 
 
โครงสร้างและหน้าที่  

๑. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร  
๑,๓๕๖ อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ ๔๕๖ อัตรา ลูกจ้างประจำ ๔๒๔ อัตรา และพนักงานราชการ ๔๗๖ 
อัตรา มีหน่วยงานให้บริการประชาชน ๒๔ หน่วยงาน ตั้งอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ๑๒ หน่วยงาน 
และตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ๑๒ หน่วยงาน คือ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๑๒ มีภารกิจหลัก  
๒ ด้าน คือ 

๑.๑ การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน
และกลุ่มเกษตรกร เป็นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพน้ำ เช่น โครงการ
พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลแก้ปัญหาพื้นที่แล้ง
ซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร 

๑.๒ การกำกับ ควบคุม ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลภายใต้กฎหมายน้ำบาดาล : 
เป็นภารกิจตามกฎหมาย2 คือ ควบคุม ดูแลการขุดเจาะน้ำบาดาลของประเทศ โดยประชาชนที่ต้องการขุดเจาะ
น้ำบาดาลจะต้องยื่นคำขอ การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล จากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเทา่นั้น   

๒.  เขตควบคุมน้ำบาดาล : เขตน้ำบาดาลทั่วประเทศ แบ่งเป็น ๗๗ เขต คือ  
๒.๑ เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร เป็นอำนาจของอธิบดีที่มอบหมายให้ผู้อำนวยการ

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำหน้าทีเ่ป็นพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่   
๒.๒ เขตน้ำบาดาลอื ่น (ทั ่วประเทศ) อธิบดี มอบหมายให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทำหน้าทีเ่ป็นพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที ่

๓.  ปริมาณงานคำขอขุดเจาะน้ำบาดาล : คำขอเจาะและใช้น้ำบาดาลจากประชาชน ทั้งจาก
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์กรต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมคำขอต่ออายุ) 
ทั้ง ๗๗ เขตน้ำบาดาล ดังนี้ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔,๗๗๐ คำขอ   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓   จำนวน ๒๒,๐๙๘ คำขอ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  รับคำขอไปแล้ว จำนวน ๙,๙๑๒ คำขอ   

 
2  พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๖)   ตามมาตรา 
๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดนิยามของกิจการน้ำบาดาลไว้ ๓ ประการ คือ การเจาะน้ำบาดาล  
การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล  และตามมาตรา ๑๖ วรรคแรกกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ
น้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่  เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย” 



๖ 

 
 

๔.  การให้บริการประชาชนในการขุดเจาะน้ำบาดาล :  
๔.๑ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 กล่าวคือ เมื่อประชาชนประสงค์ที่จะ

ใช้น้ำบาดาล จะต้องดำเนินการเพื่อ (ขอรับใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล) กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาลมีหน้าที่พิจารณาคำขอดังกล่าว เพ่ือพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่  

๔.๒ แนวทางการขออนุญาต มีข้ันตอน โดยสรุป ดังนี้      
๔.๒.๑ ประชาชนต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการ  

• รับแบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้นำบาดาล (นบ ๑)   
ทั้งนี้ สามารถ download จากเวปไซต์ได้ ในรูปแบบ PDF  

  
 

• กรอกแบบ นบ ๑ ด้วยลายมือ 
• จัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่กำหนด ดังนี้   

 
 
 

 
3  มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ วรรคสามกำหนดไว้ว่า “การอนุญาตหรือการออกใบอนุญาต  
รวมทั้ง การไม่อนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต จะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่ได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนด
ประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๗ 

 
 

 
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ 

ที่มา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

• นำแบบ นบ ๑ พร้อมหลักฐานไปยื่นต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ 
ในเขตจังหวัด ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว    
(เชียงใหม่ ขอนแก่น และ นครราชสีมา) ให้ยื่นต่อนายกเทศมนตรี หรือ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวัน-เวลาที่กำหนด  

• ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ประกาศ และรับใบอนุญาต  
ณ สำนักงาน     

 
ตารางที่ ๒ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม 

 



๘ 

 
 

๔.๒.๒ เจ้าหน้าที ่ดำเนินการ  
• ตรวจสอบข้อมูลคำขอ และหลักฐานที่กำหนด  
• ทำนัดหมายเพ่ือลงตรวจสอบพ้ืนที่  
• ลงพื้นทีจ่ริงเพ่ือดูสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพการใช้น้ำผิวดิน  

สภาพสถานที่ว่าเป็นอะไร สภาพบ่อน้ำบาดาลกรณีมีอยู่แล้ว  
ปริมาณน้ำบาดาลที่มี คุณภาพน้ำบาดาล และสภาพการบริการประปา
มีถึงหรือไม่    

• รวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม “จัดส่ง” ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณา แล้วส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ออกใบอนุญาต   

• กรณีไม่ต้องผ่านคณะอนุกรรมการ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
สามารถออกใบอนุญาตได้และผู้ขอมารับใบอนุญาตที่สำนักงาน 

๔.๒.๓ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอ  
• ฝ่ายเลขานุการ นัดหมาย ประชุม 
• อนุกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาคำขอ  

ปัจจุบันมีอนุกรรมการ ๑๓ ชุด ทั่วประเทศ (ส่วนกลาง ประจำกรม  
๑ ชุด และประจำที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ ๑๒ ชุด) 
ปัจจุบันประชุมผ่าน zoom  

• คำขอผ่านการพิจารณา จะส่งรายงานคืนพนักงานน้ำบาดาลเพื่อออก
ใบอนุญาต  

 

 
แผนภูมิที่ ๑ การตรวจสอบคำขอของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 



๙ 

 
 

๕.  วิเคราะห์หา Pain points ของผู้ใช้บริการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด–๑๙    

ผลจากการระบาดของโควิด-๑๙ ภาครัฐพยายามรักษาสมดุลระหว่างการรักษาระยะห่าง
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากพิจารณากระบวนการ
การขอน้ำบาดาล จะสามารถวิเคราะห์ pain points ของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
ข้อเสนอ ได้ดังนี ้  

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการ Pain points 

๑. ประชาชน แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะ 
น้ำบาดาลหรือใช้นำบาดาล (นบ ๑)    

 

นบ ๑ เป็นแบบฟอร์มทางราชการ ที่จะต้อง
เดินทางไปรับ หรือ download ได้ ในรูปแบบ 
PDF เพ่ือนำมากรอกข้อมูล 

จัดเตรียมหลักฐานทางราชการ
หลายรายการ  
 

การเตรียมเอกสารราชการในลักษณะ hard copy 
เป็นการสิ้นเปลือง อีกท้ังสร้างโอกาสในการแพร่
ระบาดของเชื้อผ่านการสัมผัสบนเอกสารได้ 

การนำส่งคำขอรับใบอนุญาต  
และเอกสารหลักฐาน    

ต้องเดินทางออกจากบ้านเพ่ิมความเสี่ยงเพ่ือ
นำส่งเอกสาร 

การชำระค่าธรรมเนียม ต้องเดินทางออกจากบ้านเพ่ิมความเสี่ยงเพ่ือ
ชำระเงิน ความเสี่ยงจากการจับเงินสด  

๒. เจ้าหน้าที่  ตรวจสอบหลักฐาน ความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อที่ติดบนเอกสาร 
ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจ ความเสี่ยงจากการออกพ้ืนที่   

เสียเวลาในการเดินทางไป-กลับ  
รวบรวมความเห็นทำเป็นรูปเล่มส่ง
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

จัดทำเอกสาร เสียทรัพยากร เสียเวลาในการ
จัดทำและการจัดส่งเอกสาร ความเสี่ยงในการติด
เชื้อในการจัดส่งเอกสาร 

๓. อนุกรรมการ ประชุมเพ่ือพิจารณาคำขอ ความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อที่ติดบนเอกสาร 
ส่งรายงานคืน ความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อที่ติดบนเอกสาร  

เสียทรัพยากร เสียเวลาและความเสี่ยงต่อการ 
ติดเชื้อในการจัดส่งเอกสาร 

๔. ประชาชน รับใบอนุญาต ความเสี่ยงจากการออกนอกพ้ืนที่   
เสียเวลาในการเดินทางไป-กลับ 

ตารางที่ ๓ บทวิเคราะห์ pain points ของผู้มสี่วนได้เสยีของกรม 

    



๑๐ 

 
 

การวิเคราะห์ถึง pain points ตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการขอใช้และเจาะน้ำบาดาลนี้ 
จะมีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์และใช้ในการศึกษาเทียบเคียงของหน่วยงานราชการอื่นใดที่มีการนำ
ระบบ digital หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดมาใช้ เพื่อที่จะได้กำหนดข้อเสนอแนะที่ตอบสนองต่อ 
pain points ดังกล่าวได้อย่างตรงจุดในบทต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๑ 

 
 

บทที่ ๓  
การศึกษาเทียบเคียงการดำเนินการของหน่วยงานราชการ 

  
 

กลุ่มผู้ศึกษาได้พิจารณาศึกษาเทียบเคียงหน่วยงานราชการที่มีการนำระบบ e-service เข้ามาใช้
ในการให้บริการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ตามบทบาท ภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อนำมาเทียบเคียงและพิจารณาหาความเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการ
ให้บริการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งนี้ หน่วยงานที่นำมาศึกษาเทียบเคียง มีปัจจัยสำคัญในการคัดเลือก 
ดังนี้  

๑.  เป็นหน่วยงานที่มีงานเชื่อมโยงกับการให้บริการประชาชนในส่วนรวม รวมทั้งมีภารกิจที่มี
ความใกล้เคียงหรือรูปแบบการดำเนินงานใกล้เคียงกับการให้บริการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล   

๒.  เป็นหน่วยงานที่มีระบบที่ดำเนินการด้าน digital อยู ่แล้ว ทั ้งเพื ่อตอบสนองการเป็น 
digital government หรือเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–๑๙ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า 
ระบบที่เป็นข้อเสนอแนะจะเป็นระบบท่ีสามารถนำมาประยุกต์เพ่ือใช้ได้จริง  

อย่างไรก็ดี การนำเสนอข้อมูลเทียบเคียงของหน่วยงานราชการนี้ กลุ่มผู้ศึกษามิได้นำทุกระบบ
ของหน่วยงานเทียบเคียงมาใช้ในการศึกษา แต่ได้เลือกเพียงบางระบบเท่านั้น  

จากปัจจัยข้างต้น กลุ่มผู้ศึกษาได้คัดเลือกหน่วยงานราชการเทียบเคียงจำนวน ๖ หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงาน
ประกันสังคม และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยได้ชี้ให้เห็นภารกิจและระบบที่นำมาใช้
เพ่ือการบริการประชาชนแต่ละหน่วยงาน โดยสังเขปดังนี้   

 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑.  ภารกิจ  
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่ นคง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

๒.  ระบบที่นำมาใช้    
๒.๑  การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มผู้ปลูกพืช ทำไร่นา

สวนผสม ทำนาเกลือ และเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 
เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด การพัฒนาเกษตรกร การส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
ของภาครัฐ  



๑๒ 

 
 

๒.๒ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเครื่องมือ (Tool) และเทคโนโลยี 
(Technology) สมัยใหม่ เพื่อให้สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจาก
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๒.๒.๑ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สำหรับการ
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ (๑) การยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง (๒) ตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐานข้อมูลการถือครองของกรมที่ดินและสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม (ส.ป.ก.) 

๒.๒.๒ นำเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัด ที่ตั้งแปลง วัด
ขนาดพื้นที่ รวมทั้งจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมค้นหาพิกัดและวาดผัง
แปลงด้วยโปรแกรม GISagro ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map 

๒.๒.๓ พัฒนา Mobile Application ชื ่อ FARMBOOK ซึ ่งเป็นสมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทัลที่ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ทโฟน
ระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้
ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามที่
ให้ข้อมูลไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 

 

แผนภูมิที่ ๒ กระบวนการในการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 



๑๓ 

 
 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

๑. ภารกิจ  
ทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้บริการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human 

Food และ Pet Food) โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ทั้งหมด ๓๘๓ แห่ง แบ่งเป็น
สถานประกอบการผลิตอาหารสำหรับคนบริโภค (Human Food) ๓๐๗ แห่ง และสถานประกอบการผลิต
อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) จำนวน ๗๖ แห่ง ซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์จะต้อง
มีการตรวจติดตามประจำปี และตรวจต่ออายุทุก ๓ ปี โดยการตรวจดังกล่าวนี้จะต้องมีการเดินทางไปตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการ (On Site Audit) เพ่ือคงไว้ซึ่งการรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
การส่งออก สามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และในขั้นตอนการส่งออก ตามข้อกำหนดของ
ประเทศคู่ค้า จำเป็นต้องมีการออก “หนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)” ในการรับรองด้าน
สุขลักษณะการผลิตและความปลอดภัยอาหารของสินค้าปศุสัตว์ก่อนสินค้าจะออกจากประเทศ  

๒. ระบบท่ีนำมาใช้  
๒.๑  การตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit)  

๒.๑.๑ ใช้เทคโนโลยีเปรียบเสมือนการตรวจ ณ สถานประกอบการจริง โดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นที่รองรับ สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับ  

๒.๑.๒ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแสดงผังของโรงงาน โครงสร้างอาคารการผลิต 
ระบบสายพานการผลิต ตามรูปแบบที่กำหนด และส่งให้ผู้ตรวจประเมินเป็นการล่วงหน้าเพ่ือทำการประเมินและ
นัดหมาย   

๒.๑.๓ เม ื ่อถ ึงว ันน ัดหมาย ผ ู ้ตรวจประเมินจะสื ่อสารและประสานงานกับ
ผู้ประกอบการ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที ่สามารถเห็นภาพและเสียงที ่มีความชัดเจน และยังคงสามารถ
ครอบคลุมการทบทวนระบบเอกสารและบันทึกโครงสร้างอาคารการผลิต การปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต 
ในสถานประกอบการ ตลอดจนสามารถทำการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการได้อย่างทันที หากมี
ความจำเป ็น ผ ่านทาง mobile applications เช ่น Zoom, Line, Google Meet และ Microsoft Team  
เป็นต้น โดยแบ่งประเภทการตรวจรับรองเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่การตรวจติดตามประจำปี และการตรวจต่ออายุ  

๒.๒ การขอและออกหนังสือรับรองสุขอนามัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒.๑ ใช้งานระบบ TRACES (classic) ต่อมามีการพัฒนาเป็นระบบ TNT (Trade 

Control and Expert System New Technology) ที่จัดทำโดยสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบ 
ดำเนินการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์ผ่านระบบดังกล่าว เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์จะทำการอนุมัติหนังสือรับรองสุขอนามัยในระบบ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
สหภาพยุโรปโดยทันที เมื่อสินค้าถูกส่งออกถึงด่านปลายทาง เจ้าหน้าที่ด่านปลายทางจะทำการตรวจสอบใน
ระบบและพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การทำงานเป็นการทำงานระบบ
ผ่านเวปลิงค์  https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login  

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
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๒.๒.๒ แนวทางการใช้งาน  
(๑) ผู้ประกอบการ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขอนามัย 

และสแกนข้อมูลเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจำนวนเอกสารน้อยกว่าการยื่นผ่านระบบเอกสาร แล้วส่งข้อมูลให้
กรมปศุสัตว์ผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการเดินทางมาที่กรมปศุสัตว์ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในขั้นตอนการยื่นขอ 

(๒)  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหนังสือรับรอง
สุขอนามัยในระบบ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานปลายทางทันที เมื่อสินค้าถูกส่งออกถึงด่านปลายทาง 
เจ้าหน้าที่ด่านปลายทางจะทำการตรวจสอบในระบบและพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าในระบบ 

(๓) เจ้าหน้าที่ด่านปลายทาง สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองสุขอนามัย
ในระบบ และวางแผนในการตรวจได้ล่วงหน้าก่อนสินค้าจะมาถึงด่านรวมถึงสามารถดำเนินการออกเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจปล่อยสินค้าจากด่านเข้าสู่สถานที่จำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว   
 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑.  ภารกิจ  
เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ กำกับดูแลความ

ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการให้บริการครอบคลุมหลายเรื่อง อาทิ การอนุญาตผลิต 
มีไว้ในครอบครองและใช้ นำเข้า ส่งออก นำผ่านวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ การทำ มีไว้ในครอบครอง
และใช้ นำเข้า และส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี การตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีเพื่อใช้
ประกอบการอนุญาตมีไว้ในครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศมีจำนวนกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง  

๒. ระบบท่ีนำมาใช้  
๒.๑ การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของผู้ประกอบการถูกพัฒนาขึ้น จากเดิม

เพื่อใช้ประกอบพิจารณาประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการสำหรับสถานประกอบการที่มีความ
เสี่ยงต่ำ (ประเภทที่ ๔ และ ๕) เพื่อลดภาระการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพียงผู้ประกอบการตอบข้อมูลลงใน
แบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง พร้อมแนบภาพถ่ายเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ
ในตาราง ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที ่ประจำ ส่งแบบประเมินตนเองและเอกสาร
หลักฐานแนบทางไปรษณีย์ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทุกประเภท
ร่วมกับการตรวจสอบสถานประกอบการทางไกล   

๒.๒ การตรวจสอบสถานประกอบการทางไกล (Remote Audit) โดยใช้เทคโนโลยี
เปรียบเสมือนการตรวจ ณ สถานประกอบการจริง โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นที่รองรับ ใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับ ใช้ mobile applications เช่น 
Zoom, Line, Google Meet และ Microsoft Team เป็นต้น ซึ่งดำเนนิการโดยกองตรวจสอบความปลอดภยั



๑๕ 

 
 

ทางรังสี แล้วส่งผลการตรวจสอบไปยังกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อประกอบการพิจารณาประเมิน
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ   

๒.๓ ระบบประสานงานเพื่อขอรับใบอนุญาต (ระบบจองคิว) การตรวจสอบสถานะ ผ่าน
ระบบ website   

๒.๔ ระบบขอรับใบเสร็จ ผ่านระบบ website  
 

  
แผนภูมิ ท่ี ๓ ตัวอย่างหน้า web ในการประสานงานเพื่อขอรับใบอนญุาต 

 
 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  

๑. ภารกิจ   
ให้บริการตรวจพิสูจน์ให้ทราบความจริงโดยนำหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ และการแพทย์

มาใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ ความยุติธรรม การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งท่ีเป็นภาครัฐ และประชาชนทั่วไป    

๒.  ระบบท่ีนำมาใช้  
๒.๑ ระบบงานในโครงการ FSSC  ผู้รับบริการเป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชน และเอกชน สามารถขอใช้บริการผ่านระบบ e-Service ผ่านระบบเวปไซต์ เช่น การแจ้งเหตุ การส่ง
วัตถุพยานเพื่อตรวจพิสูจน์ การขอตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม การขอตรวจพิสูจน์บุคคล การแจ้งนัดหมาย การ
แจ้งผล เป็นต้น  

๒.๒ ระบบ Mobile Application เพื่อใช้สำหรับการบริหารงานภายใน อาทิ การแจ้ง
เตือน สถานการณ์ดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานภายในสถาบันฯ การตรวจสอบข้อมูลและการอนุมัติ
รายงานผล การแสดงข้อมูลรายงานสถิติการให้บริการ การแสดงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (Decision Information for Executives) ทั้งนี้ มีระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยได้แก่ การ
พิมพ์นิ้วมือ (Finger Print) ยืนยันตัวตน การเก็บประวัติ ข้อมูลการเข้าถึงรายงานของผู้ใช้งาน    
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๒.๓ ระบบการจัดการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระบบการจัดทำรายงาน พร้อม
การลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน การอนุมัติรายงาน โดยมีการใส่ 
certificate ที่ได้รับการยอมรับและเป็นสากล เพ่ือป้องกันการแก้ไขรายงาน ก่อนถูกนำไปจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
รายงาน Master report และการแจ้งผลการออกรายงานไปยังผู้รับบริการ    
 

 
แผนภูมิที่ ๔ ระบบการออกแบบระบบสถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

 
 
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

๑. ภารกิจ   
การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยดำเนินการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง การบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนอย่างสูงสุด ตลอดจนทำหน้าที่ คุ ้มครอง ดูแล
ผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด  โดยนายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาลร่วมกัน
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน รวมถึงการพัฒนาระบบ 
รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทนให้มีความสมบู รณ์สูงสุด เพื ่อประโยชน์ต่อ
ผู้ประกันตน    
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๒. ระบบท่ีนำมาใช้  
๒.๑  การทำบันทึกข้อตกลงในการเชื่อมโยงข้อมูลนายจ้างและผู้ประกันตนให้กับ

กรมสรรพากร ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกันตนในการยื่นแบบแสดงรายการ เพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องแนบเอกสารการจ่ายเงิน
สมทบสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม เนื่องจากเงินสมทบที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถนำไปลดหย่อน
ภาษีได้  

๒.๒ ระบบกระบวนการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-service โดยได้นำระบบ 
e-payment เข้ามาเป็นทางเลือกในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการชำระเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม โดยที่นายจ้างไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาที่สำนักงาน ระบบและกระบวนการนำส่งเงินและข้อมูล
เงินสมทบดังแผนภูม ิ
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) กระทรวงการคลัง 

 ๑.  ภารกิจ   
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

กำกับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

๒. ระบบท่ีนำมาใช้  
แม้ว่า สคร. จะไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชาชนโดยตรง แต่ได้มีความ

พยายามและเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ โดยเฉพาะในการ
ตอบสนองต่อการลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร จึงได้มีการเริ่มดำเนินการนำ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจะเป็นการใช้บริการผ่านระบบ
ลงนามที่ดำเนินการบน cloud ผ่าน e-mail  

โดยที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) หมายถึง อักษ รอักขระ ตัวเลข เสียง 



๑๙ 

 
 

หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความ
ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  

สคร. จึงได้กำหนดภาพรวมข้ันตอนของการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้ USER เข้าใจ
ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการเสนองานให้ลงนาม Electronic Signature ของ USER แต่ละสำนัก 
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บทที่ ๔  
ข้อเสนอแนะ 

 
 

กลุ่มผู้ศึกษาได้นำบทวิเคราะห์ในเรื่อง pain points ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขอรับใบอนุญาต
เจาะและใช้น้ำบาดาล และนำมาเทียบเคียงกับแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่มีการนำระบบ 
digital มาใช้  ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อเสนอแนะ ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญ คือ จะทำอย่างไร
ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถนำระบบ digital technology ให้สามารถตอบสนองต่อ pain points ของ
ประชาชนในการขอใช้บริการในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–๑๙ โดยคำยึดหลักการ ดังนี้  

๑.  ประชาชนยังได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่เคยได้รับในช่วง
ภาวะปกติและ สามารถตอบสนองต่อ pain points ที่เกิดขึ้นได้ตลอดสายการให้บริการ (service chain) 

๒.  ข้อแนะนำจะต้องตอบสนองต่อการรักษาระดับความปลอดภัยทางสาธารณสุข และไม่เป็น
การเพ่ิมความเสี่ยงให้กับประชาชน และข้าราชการ ที่มีต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙  

๓.  ข้อแนะนำจะยังคงสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์จะคลี่คลาย หรือ 
จะต้องดำรงอยู่ภายใต้สภาวะ new normal  

 เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอยู่ระหว่างทำระบบ e-service ดังนั้น กลุ่มผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
เป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมที่จะร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อที่จะได้
นำข้อมูลข้อเสนอแนะไปประกอบใช้เพ่ือพัฒนาระบบ e-service ในการให้บริการกับประชาชน ต่อไป 

กลุ่มผู้ศึกษาขอนำเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้  
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ประชาชน แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต
เจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล 
(นบ ๑)    

นบ ๑ เป็นแบบเอกสารทาง
ราชการ ทีป่ระชาชนจะต้อง
เดินทางไปรับ หรือ download 
ได้ ในรูปแบบ PDF เพ่ือนำมา
กรอกข้อมูลด้วยลายมือ 

๑. จัดทำระบบ “e-นบ ๑” โดยให้ใช้การกรอกผ่านระบบ e-form แทน 
การเขียนด้วยลายมือบนแบบกระดาษ กล่าวคือ ให้ประชาชนผู้รับบริการ
สามารถใส่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์
เอกสารใดออกมา   

๒. ระบบ e-service ในปัจจุบันควรพัฒนาให้สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ  
web based platform และเป็น mobile application โทรศัพท์มือถือ 
เนื่องจากจะครอบคลุมผู้ขอใช้บริการที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์    

๓. ระบบ e-service จะต้องเป็นระบบปิด ที่ให้มีระบบการลงทะเบียน และ 
มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น การพิมพ์นิ้วมือ 
(Finger Print) การใส่รหัส เพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเก็บ
ประวัติการเข้าใช้ระบบ เก็บข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับการยื่นคำขอ 
(track & trace) สามารถจัดทำระบบติดตามข้ันตอนการดำเนินการ 
จัดเก็บข้อมูลด้านที่ดิน ฯลฯ ทั้งนี้ระบบ จะต้องสามารถจำกัดการเข้าถึง
ข้อมูลแต่ละชั้นได้    

จัดเตรียมหลักฐานทางราชการ
หลายรายการ ได้แก่  

- บัตรประชาชน  
- หนังสือมอบอำนาจ  

(กรณีมิได้ยื่นเอง) 
- สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์

ที่ดิน   

การเตรียมเอกสารราชการ  
ในลักษณะ hard copy เพ่ือ
นำส่งประกอบคำขอ  

๑. ภายใต้ระบบ e-service ในปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะยกระดับ
การให้บริการกับประชาชนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านเอกสาร 
ได้แก่  

๑.๑   ไม่ต้องแนบเอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบ
อำนาจกรณีมิได้ยื่นเอง  

๑.๒   เอกสารที่ยังต้อง scan แนบคำขอ ได้แก่  
   - สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน   
   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
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- สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล   

- สำเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.๔)   

 

    - สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)   
๒. ในกรณีเอกสารหลักฐานที่ยังต้อง scan แนบคำขอ ในระบบจะต้องอำนวย

ความสะดวกในการให้สามารถใช้ไฟล์ในหลายรูปแบบ เช่น pdf, jpg, png 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถใช้เครื่องมือ 
ในการส่งได้หลายรูปแบบ ทั้ง web based และ mobile application 

๓. อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการยกระดับในการอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนมากขึ้น ในการลดภาระเรื่องจัดเตรียมเอกสาร กรมทรัพยากร 
น้ำบาดาลอาจพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานราชการ 
ที่เป็น MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน  
เพ่ือขอเข้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้แก่  

๓.๑   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : เพ่ือขอเข้าใช้ข้อมูลด้านการจด
ทะเบียนการค้า การจดทะเบียนนิติบุคคล      

๓.๒   กรมท่ีดนิ : เพ่ือขอเข้าใช้ฐานข้อมูลของแปลงที่ดิน โฉนดที่ดิน 
การมีกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดิน ระบบ landmaps 

๓.๓   กรมโรงงานอุตสาหกรรม : เพ่ือขอเข้าใช้ฐานข้อมูลการจด
ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม  

๔. นอกจากนี้ การจัดทำ MOU เพ่ือขอเข้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเอกสารตามข้อ ๓ แล้ว  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลอาจอาจพิจารณาจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ อาทิ 
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๔.๑   การประปานครหลวง  การประปาภูมิภาค เพ่ือขอเข้าใช้ข้อมูล
เขตแนวท่อส่งน้ำประปา และ แผนที่ขอบเขตของแนวท่อประปา  

    
๔.๒   กรมแผนที่ทหาร : เพ่ือขอเข้าใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม เป็นต้น  

๕. นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลอาจใช้ free application เข้ามาช่วย
สนับสนุนการพิจารณา เช่น Google map เป็นต้น  

                                                      



๒๔ 

 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการ Pain points ข้อเสนอแนะ 

การนำส่งคำขอรับใบอนุญาต 
และเอกสารหลักฐาน    

ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน
เพ่ิมความเสี่ยง เพ่ือนำส่ง
เอกสาร 

การจัดทำระบบ e-service ให้สามารถรองรับการใส่ข้อมูลผ่านระบบ e-form    
“e- นบ๑” web based platform และ mobile application รวมถึง 
สามารถแนบสำเนาเอกสารหลักฐาน ในหลายรูปแบบ เช่น pdf, jpg, png   
จะสามารถลดปัญหานี้ได้  

การชำระค่าธรรมเนียม ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน
เพ่ิมความเสี่ยง เพ่ือชำระเงิน  
ความเสี่ยงจากการจับเงินสด  

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรพิจารณาดำเนินการจัดทำระบบด้านการชำระเงิน 
ดังนี้  
๑. ระบบการรองรับการชำระเงินผ่านระบบ electronic ในรูปแบบ 

e-payment โดยเชื่อมโยงกับการ รับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบที่หลากหลาย 
เช่น  

- ผ่านระบบธนาคารทั้งรูปแบบ e-platform และ mobile 
application   

- ผ่านระบบการตัดเงินผ่านบัญชี  
- การใช้บัตรเครดิต  
- ตู้ ATM หรือ Counter services หรือ Counter ธนาคาร เป็นต้น  

๒. การจัดระบบการออก “ใบเสร็จรับเงิน” ให้สามารถได้รับทันที  
ผ่านรูปแบบ electronic file  และ มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ  

เจ้าหน้าที่  ตรวจสอบหลักฐาน ความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ 
ที่ติดบนเอกสาร 

จากกระบวนการการส่งข้อมูลผ่านระบบ และการเชื่อมโยงการเข้าใช้ข้อมูล 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหานี้ได้  
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ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจ ๑. ความเสี่ยงจากการออกพ้ืนที่   
เสียเวลาในการเดินทางไป-กลับ 
๒. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
ตรวจสอบสถานที่เพ่ือประกอบ
กิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไม่รองรับ  
   

๑. การใช้ระบบ remote inspection โดยอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้  
๑.๑ จัดให้มีระบบ “self-assessment” โดยผู้รับบริการเอง เพ่ือเป็น 

การคัดกรองเบื้องต้น โดยอาจกำหนดให้เป็นลักษณะ check list 
พร้อมให้ลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ อาจทำเป็นเอกสารแนบ
เพ่ิมเติมหลังเอกสารคำขอ “e-นบ๑”   

๑.๒ จัดให้มีระบบ “pre-assessment” ของเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบการ
เข้าใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่ทำ MOU ทั้งในส่วนหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของเอกสาร และหน่วยงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวก  
เพ่ือประมวลข้อมูลสิ่งจำเป็นที่ต้องให้มีการพิสูจน์ ณ พื้นท่ี  

๑.๓ จัดระบบการทำนัดหมาย ผ่านระบบการแจ้งล่วงหน้ากับผู้ขอใช้
บริการ   

๑.๔ จัดระบบการตรวจสอบทางไกล ผ่านระบบ Video Conference 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ โดยเน้นประเด็นที่ผ่านการ  
pre-assessment มาแล้ว  

๒. อย่างไรก็ดี ขณะนี้ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการตรวจสอบสถานที่เพ่ือประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๒  
ไม่รองรับ ดังนั้น ต้องแก้ไขปรับปรุงระเบียบ โดยเพิ่มเติมข้อความใน
หมวดที่ ๑ หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ำบาดาล ภายใต้ข้อ ๔ โดยให้สามารถรับรองการ
ตรวจสอบสถานที่โดยใช้ระบบ remote inspection ได ้

   



๒๖ 

 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการ Pain points ข้อเสนอแนะ 

รวบรวมความเห็นทำเป็นรูปเล่ม
ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

จัดทำเอกสาร เสียทรัพยากร 
เสียเวลาในการจัดทำและการ
จัดส่งเอกสาร ความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อในการจัดส่งเอกสาร 

๑. เอกสารรายงานความเห็นจากการสำรวจ อาจมีแนวทางดำเนินการได้ดังนี้  
๑.๑ จัดทำแบบรายงานผ่านระบบ e-service (ในกรณีท่ีทำระบบรองรับ) 

หรือ    
๑.๒ จัดทำผ่านรูปแบบ electronic file หรือ ในรูปแบบ e-booklet  

(ในกรณีที่ระบบ e-service ไม่รองรับ)   
๒. การจัดส่งไฟล์เอกสาร สามารถทำได้ในรูปแบบ bar code หรือ QR code 

แทนการส่งเป็นเอกสาร   
อนุกรรมการ ประชุมเพ่ือพิจารณาคำขอ ความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อที่

ติดบนเอกสาร 
๑. ในระบบ e-service ควรพิจารณาจัดเตรียมระบบ Visual Conference 

Room (VCR) เพ่ือใช้สำหรับการประชุมอนุกรรมการ  
๒. ระบบ VCR อาจใช้ทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบ VDO conference 

platform ที่มี service providers ให้บริการอยู่แล้วในปัจจุบันก็ได้
เช่นกัน เช่น zoom, webex, Microsoft team เป็นต้น 

๓. ระบบ VCR จะต้องจำกัดสิทธิการเข้าใช้ระบบเฉพาะอนุกรรมการที่ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการเท่านั้น      

ส่งรายงานคืน ความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ 
ที่ติดบนเอกสาร เสียทรัพยากร 
เสียเวลา และความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อในการจัดส่งเอกสาร 

จัดทำ ระบบ e-service ให้รองรับการประชุมและการส่งรายงานได้เลย ดังนี้  
๑. จัดระบบให้คณะผู้พิจารณาสามารถเขียนรายงานลงในระบบได้เลย  

โดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที ่หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๒. จัดทำระบบที่ให้สามารถ upload ข้อมูลรายงานเพื่อส่งกลับไปยัง
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนการต้อง 
ส่งรายงานที่มีลักษณะเป็นเอกสาร  



๒๗ 

 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการ Pain points ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับบริการ  การรับใบอนุญาต ความเสี่ยงจากการออกนอก
พ้ืนที่ เสียเวลาในการเดินทาง
ไป-กลับ 

๑. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ควรพิจารณานำระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Signature) เข้ามาใช้ โดยมีตัวอย่างลายเซ็นของพนักงาน 
น้ำบาดาลประจำท้องที่ที่มีสิทธิในการออกใบอนุญาต อยู่ในฐานข้อมูล 
และ สามารถดำเนินการได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มี 

๒. ให้ระบบ e-service สามารถออกใบอนุญาตผ่านระบบได ้โดยผู้รับบริการ
สามารถพิมพ์ออกมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเองได้ อย่างไรก็ดี จะต้องมีระบบ
การตรวจสอบความถูกต้อง และ ยืนยันเอกสารได้ ในภายหลัง เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการออกมาผ่านระบบที่ถูกต้อง  
 

 



บทที่ ๕  
บทสรุป 

 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ได้สร้างผลกระทบเป็นอย่างมากต่อประชาชน
ทั่วประเทศ ระบบการให้บริการประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนบางครั้งการปฏิบัติงานของภาครัฐ
จะต้องสะดุดหยุดชะงัก อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวภาครัฐได้ให้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิด
ขึ้นกับหน่วนงานที่มีความเก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่เข้าข่ายในประเภทดังกล่าวจำเป็นต่างเร่งพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้
การให้บริการประชาชนเกิดผลกระทบ หรือหากจะมีผลกระทบก็ต้องให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดภายใต้สภาวะวิกฤต
เช่นนี้   

 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสำคัญในการจัดการกับทรัพยากรน้ำ
ใต้ดินของประเทศ และมีความเชื่อมโยงกับการให้บริการประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่ 
ทีร่ะบบน้ำประปายังไม่สามารถเข้าถึง แต่จำเป็นจะต้องใช้น้ำอันมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิต   

 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พยายามสร้าง พัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานในระบบ  
e-service ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าว ซึ่งทำให้คณะผู้ศึกษาในกลุ่ม Alfa ONE ซึ่งมีภารกิจประจำ 
ที่แตกต่างกัน กลับเห็นตรงกันว่า หากบทการศึกษาของกลุ่มจะสามารถมีส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาระบบ  
e-service ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการ
ประชาชน และจะมีผลทำให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยก็มีความยินดีและเต็มที่จะร่วมกัน
ให้ข้อเสนอแนะ 

อย่างไรก็ดีแม้การดำเนินการศึกษาจะมีข้อจำกัดในหลายด้าน ทั้งในเรื่องระยะเวลาที่มีน้อย
มาก เงื่อนไขในการร่วมระดมสมองมีข้อจำกัดสูง แต่ข้อเสนอแนะข้างต้นล้วนแต่พยายามตอบโจทย์ในการ
ตอบสนองต่อประเด็นที่เป็น pain points ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการขออนุญาตใช้และเจาะน้ำ
บาดาล โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ  

๑.  สามารถนำเสนอการยกระดับห่วงโซ่บริการ (service chain)  การให้การบริการประชาชน
ได้อย่างครบสมบูรณ์ และใช้ได้จริง โดยที่ไม่ลดหรือละเลยความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โควิด-๑๙    

๒.  สามารถเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นการยกระดับห่วงโซ่บริการประชาชน อันรวมถึง  
๒.๑ การนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 
๒.๒   การนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่ลดระยะเวลาของการให้บริการ  

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภายใต้ระบบนี้จะสามารถลดระยะเวลาการทำงานได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒.๓   การนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคประชาชน  
อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการเดินทาง ค่าจัดเตรียมวัสดุเอกสาร ค่าจัดเก็บ
เอกสารได้เป็นอย่างดี  



๒๙ 

 
 

๒.๔ การนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถเพ่ิมการอำนวยความสะดวก 
ในกระบวนการให้บริการอย่างมีนัยยะสำคัญต่อกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง stakeholders    

  ท้ายสุด กลุ่มผู้ศึกษาจึงหวังว่าข้อเสนอแนะข้างต้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและยกระดับการ
บริการประชาชนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบ้างไม่มากก็น้อย     
 
 
  



๓๐ 

 
 

บทที่ ๖ 
บทเรียนเพิ่มเติมจากการดูงานจากสิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น 

 
 

บทบาทของผู้นำในการตอบสนองต่อวิกฤติ    
๑. การเข้าใจถึงแก่นของปัญหาอย่างแท้จริง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙  

ปัญหาคือ ความไม่รู้ของประชาชนว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และต้องทำอย่างไร จึงเกิดความ
ตื่นตระหนก ดังนั้น การสื่อสารผ่านสื่ออย่างตรงไปตรงมาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจแนวปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๒. ต้องสร้างความม่ันใจกับประชาชนว่าเราต้องผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปได้ โดยบอกว่า
จะมีมาตรการต่าง ๆ อย่างไร ที่จะทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ 

๓. ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเปิดเผยและเป็นระยะ  
๔. ต้องชี้ให้เห็นและอธิบายให้ประชาชนอย่างเข้าใจถึงเหตุผล และเป้าหมายของการกระทำ 

ที่ชัดเจน  
๕. ต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ และตอบสนองต่อสถานการณ์ทันท่วงที 

ไม่ช้าเกินไปจนคุมสถานการณ์ไม่ได้ และไม่เร็วเกินไปจนประชาชนตั้งตัวไม่ทัน 
๖. มองไปข้างหน้าอย่างมี vision โดยพิจารณาข้อเท็จจริงว่าเทคโนโลยี และ AI จะเข้ามา 

มีบทบาทสำคัญ ดังนั้น ต้องกล้าเพียงพอที่จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเปลี่ยน
องค์กรและสนับสนุนในการทำงาน  
 

ลักษณะของผู้นำ 
๑. ผู้นำต้องมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารช่วงวิกฤต พูดเฉพาะสิ่งที่ตนเชี่ยวชาญ 

สำหรับสิ่งที่ตนไม่เชี่ยวชาญต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สื่อสารต่อประชาชน และการสื่อสาร
ต้องตรงไปตรงมาให้ประชาชนเข้าใจถึงสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยไม่หลีกเลี่ยงการบอก
ความจริง และบอกว่าประชาชนต้องทำอย่างชัดเจน และแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจที่ 
มีต่อประชาชน 

๒. ต้องสื่อสารอธิบายอย่างเข้าใจถึงเหตุผล เป้าหมาย และกระบวนการ ในการตัดสินใจ 
และการดำเนินการที่ชัดเจน  

๓. ผู้นำมีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ตัดสินใจรวดเร็ว  
๔. กล้าตัดสินใจ โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง  
๕. มีความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา    
๖. ยึดถือกฎระเบียบของประเทศเป็นสำคัญ  
๗. ผู้นำต้องกล้าเสดงออกอย่างเป็นอิสระ 
๘. ผู้นำต้องกล้าเผชิญกับปัญหา โดยมองว่า ปัญหาคือสิ่งที่ต้องเผชิญทุกวัน เพียงต้องมองหา

แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยความเหมาะสม   



๓๑ 

 
 

เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ  
๑. การสร้างความเข้าใจ ให้เห็นถึงเหตุและผล โดยสร้างให้เห็นเป้าหมายเดียวกัน จะทำให้

ได้รับความร่วมมือ 
๒. การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เป็นระยะปราศจากความคลุมเครือ เป็นปัจจัยสำคัญ  
๓. การตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ฉับไว ป้องกันหรือตัดปัญหาเสียแต่ต้น  

ดีกว่าปล่อยไปแล้วสร้างความเสียหายในระยะยาว  
๔. การยึดกฎหมาย และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมั่นคงจะมีส่วนช่วยในการรับมือ

กับสภาวะวิกฤติ  
๕. ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
๖. มีมาตรการการลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการการรับมือกับภาวะวิกฤติอย่างจริงจัง  


