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บทที ่1 

บทน ำ 
                 
      

ประเทศไทยก็มีหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบใหม่ ซ่ึงมีขนาดเล็กท่ีสุด 
ครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนชนบททัว่ประเทศไทย เรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบล” หรือเรียกยอ่ๆวา่ “อบต.” 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกิดข้ึนจากการประกาศใช ้ พรบ. สภาต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบลในปี พ.ศ. 
2537  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540) มาตรา 78 บญัญติัให้รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้
ทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง ฉะนั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า อบต.เป็นหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดอีกทั้ งยงัมีบทบาทส าคญัในการเมือง การปกครอง  และการ
ให้บริการพื้นฐานของชุมชนตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 2 การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีใน การจดัระบบการบริการ
สาธารณะการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว องคก์ารบริหารส่วนต าบล อาจออกขอ้บงัคบัเพื่อใชบ้งัคบั
ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัต่อ กฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ                

        ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล       
ขนาดใหญ่ มีเขตทางทิศเหนือติดต่อกบัแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ทิศใตติ้ดต่อกบัต าบลแหลม
ฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จงัหวดัสมุทรปราการ ทิศตะวนัออกติดต่อกบั ต าบลปากคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ทิศตะวนัตกติดต่อกบัต าบลบา้นคลองสวนและต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
โดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บา้น มีประชากรทั้งส้ิน 60,824 คน องคก์ารบริหารส่วนต าบล   
ในคลองบางปลากดมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาการ เพราะการพฒันาท่ีมีคุณภาพท่ีพึงปรารถนา 
จ าเป็นตอ้งใหเ้ท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง และพฒันาศกัยภาพใหบ้รรลุวสิัยทศัน์พนัธกิจและจุดมุ่งหมายท่ีวาง
ไวด้้านงานบริการสาธารณะลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด ไดก้ าหนดงานบริการ 3 งาน คือ  

1. งานจดัเก็บภาษี   
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
3. งานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

 

จากขอ้มูลจ านวนผูเ้ขา้มาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในคลองบางปลากดตามตารางท่ี 1.1 พบวา่จะมีจ านวนประมาณ 30 รายต่อเดือนโดยสภาพปัญหาของความ
ล่าใช้ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซ่ึงผู ้ขออนุญาตแต่ละลายจะมีปัญหาท่ีเร่งรีบในการก่อสร้าง                 
ถา้กระบวนการในการขอรับใบอนุญาตล่าชา้จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานการก่อสร้างทั้งดา้นเวลา     
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และค่าใชจ่้ายของงานก่อสร้างของประชาชาชนท่ีมาขอรับบริการ จากขอ้มูลเวลาท่ีใชใ้นการขอรับใบอนุญาต
เร่ิมตั้งแต่การขอจนไดรั้บใบอนุญาตตลอดปี 2559 แสดงตามตารางท่ี 1.2 จะใชเ้วลาเฉล่ียนานถึง 30 วนัต่อผู ้
ขออนุญาต 1 ราย ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาความไม่พึงใจต่อหน่วยงานมากอยา่งต่อเน่ือง 

ตำรำงที ่1.1 จ านวนของผูม้าขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร 
 

เดอืน /ปี2559 ขอใบอนุญำตก่อสร้ำง/รำย ขออนุญำตดดัแปลง/รำย ขออนุญำตรือ้ถอน/รำย รวม 

ม.ค. 10 9 11 30 

ก.พ. 7 10 10 27 

มี.ค. 8 13 9 30 
เม.ย. 9 11 10 30 
พ.ค. 12 7 11 30 
มิ.ย. 15 8 7 30 
ก.ค. 12 10 8 30 
ส.ค. 11 9 10 30 
ก.ย. 14 9 7 30 
ต.ค. 13 8 10 31 
พ.ย. 7 6 12 25 
ธ.ค. 9 8 11 28 

                  ตำรำงที ่1.2  เวลาเฉล่ียในการรอรับใบอนุญาตต่อราย 

เดอืน /ปี2559 เวลำ  (วนั) SD  

ม.ค. 30  1.2 

ก.พ. 27 0.8 

มี.ค. 30 1.0 

เม.ย. 30 1.4 

พ.ค. 30 1.1 

มิ.ย. 30 0.9 

ก.ค. 30 1.4 

ส.ค. 30  0.9 

ก.ย. 30 1.0 

ต.ค. 31 0.8 

พ.ย. 26 1.1 

ธ.ค. 30 0.9 
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ในอดีตท่ีผา่นมาไม่เคยมีการจดัท าแผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชน ท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด มกัประสบกบัปัญหาการจดับริการท่ี
ไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน ท าให้เกิดความล่าช้า และมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซ้อน
เกินความจ าเป็น ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากดไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานอยูบ่่อยคร้ังในเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้าง จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงมีแนวความคิดท่ีจะท าการศึกษาหาสาเหตุความล่าช้าในการบริการเพื่อหาแนวทางลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในคลองบางปลากด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะในดา้น
โครงสร้างพื้นฐานใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินต่อไป  
 

การด าเนินการศึกษาน้ียงัมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากดเฉพาะในดา้นงาน
บริการโครงสร้างพื้นฐานในเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างฯ 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษากระบวนการในการใหบ้ริการแก่ประชาชนดา้นการขออนุญาตก่อสร้างฯ  
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาตรวจสอบ

เอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ 
 

1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี  

1. ศึกษากระบวนการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร  ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เก็บขอ้มูลและวเิคราะห์การท างาน  
4. ปรับปรุงวธีิการท างาน  
5. พฒันามาตรฐานวธีิการท างาน 
6. เปรียบเทียบวดัผลวธีิการท างาน 
7. สรุปผลการศึกษา 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ขอบเขตในการศึกษามีดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาครอบคลุม 
 ศึกษาเวลาท่ีใชใ้นการขออนุญาตก่อสร้าง 
 ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง 
 ระยะเวลาในการรอรับเอกสารของผูข้อรับอนุญาตก่อสร้าง 

2. ขอบเขตด้านประชากรท่ีได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด 
จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวนประชากร 60,824 คน 13 หมู่บา้น 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2559 รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลในคลอง   บางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

1.5  ประเด็นกำรศึกษำทีต้่องกำรทรำบ  
  

 ประเด็นการศึกษาท่ีตอ้งการทราบมีดงัน้ี 

1. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการออกใบอนุญาติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
คลองบางปลากด จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. แนวทางการประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
3. พึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ 

 

 1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 

1.   ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลในบางปลากดไดรั้บการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว 
2. พนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน

ต าบล มีจิตส านึก และทศันคติท่ีดีในการใหบ้ริการประชาชน 
3. เกิดความสัมพนัธ์ ความเขา้ใจอนัดีและความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน

คลองบางปลากดกบัประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลในบางปลากด 
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1.7 กำรนิยำมศัพท์เฉพำะ 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัต่อไปน้ี   

1. กำรขออนุญำตก่อสร้ำง หมายถึง การก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และการใช้
สอยอาคาร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตอ้งไดรั้บอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อน  
จึงจะด าเนินการได ้ทั้งน้ี เพราะองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง   การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู ้
อยูอ่าศยัในอาคาร   

 2. กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรขออนุญำตก่อสร้ำง หมายถึง การท างานท่ีให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพทัว่ถึงและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล     

3. ประชำชน หมายถึง ผูท่ี้มาขออนุญาต ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร ตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคารในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในคลองบำงปลำกด หมายถึง สถานท่ีราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีจดั
ข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีต าบลในคลองบาง
ปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

5. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนท่ีมาแสดงออกต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจยัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

      การศึกษาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบติัราชการจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอนมีแนวคิดและทฤษฎีหรือหลกัการต่าง  ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

1. พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. การขออนุญาตก่อสร้างและออกใบอนุญาต 
3. การศึกษาการท างาน 
4. หลกัทัว่ไปในการปรับปรุงงาน 
5. เทคนิคการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
6. เคร่ืองมือในการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
7. การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

 ในส่วนจะเป็นการน าเสนอมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดา้นการปรับปรุงขั้นตอนการการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างดงัต่อไปน้ี 
 

 2.1.1 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
 

      “อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน และส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืน          
ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถึง 
              (1) อฒัจนัทร์หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 
              (2) เข่ือน สะพาน อุโมงค ์ทางหรือท่อระบายน ้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน ้า ท่าจอดเรือ ร้ัว ก าแพง หรือ 
                    ประตูท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือใกลเ้คียงกบัท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย 
              (3) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
                    (ก) ท่ีติดหรือตั้งไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีน ้าหนกัรวม               
                           ทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
                    (ข) ท่ีติดหรือตั้งไวใ้นระยะห่างจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้ระยะห่างจากท่ี 
                          สาธารณะมีนอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้นเม่ือวดัจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน ้าหนกัเกิน 
                           กวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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              (4) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคาร           
                    ท่ีก าหนดตามมาตรา 8(9) 
               (5) ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงทั้งน้ีใหห้มายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของ 
                     อาคารดว้ย 
 

                     “อาคารสูง” หมายความวา่ อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยไดท่ี้มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบ
สามเมตรข้ึนไป การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคาร  
ทรงจัว่ หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 
 

                    “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใชพ้ื้นท่ีอาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงั
เดียวกนัตั้งแต่หน่ึงหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 
 

                    “อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขา้ไปภายใน     
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่หน่ึงพนัตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนไดต้ั้งแต่ห้าร้อยคน
ข้ึนไป 
 

                    “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ              
ฉายภาพยนตร์แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด และมีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเขา้ชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 

                    “ท่ีสาธารณะ” หมายความวา่ ท่ีซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเขา้ไปหรือใชเ้ป็นทางสัญจรได้ 
ทั้งน้ีไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
 

                    “แผนผงับริเวณ” หมายความวา่ แผนท่ีแสดงลกัษณะ ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดิน และอาคาร     
ท่ีก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใช้หรือเปล่ียนการใช้ รวมทั้งแสดงลกัษณะและขอบเขตของ              
ท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินท่ีติดต่อโดยสังเขปดว้ย 
 

                    “แบบแปลน” หมายความวา่ แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย 
ใชห้รือเปล่ียนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคญั ขนาดเคร่ืองหมายวสัดุและการใชส้อย
ต่างๆ ของอาคารอยา่งชดัเจนพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินการได ้
 

                   “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ขอ้ความช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัคุณภาพ       
และชนิดของวสัดุ ตลอดจนวิธีปฏิบติัหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใชห้รือ
เปล่ียนการใชอ้าคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 
 

                    “รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณก าลงัของวสัดุ การรับน ้ าหนกั    
และก าลงัตา้นทานของส่วนต่างๆ ของอาคาร 
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                    “ก่อสร้าง” หมายความวา่ สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้ึนแทนของเดิม
หรือไม ่
 

                    “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต แบบ 
รูปทรง สัดส่วน น ้าหนกัเน้ือท่ี ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซ่ึงไดก่้อสร้างไวแ้ลว้ให้
ผดิไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดดัแปลงท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
                    “ซ่อมแซม” หมายความวา่ ซ่อมหรือเปล่ียนส่วนต่างๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดิม 
 

                    “ร้ือถอน” หมายความวา่ ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือ
ส่วนอ่ืนของโครงสร้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

                    “เขตเพลิงไหม”้ หมายความว่า บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมอ้าคารตั้งแต่สามสิบหลงัคาเรือนข้ึนไป 
หรือมีเน้ือท่ีตั้งแต่หน่ึงไร่ข้ึนไป รวมทั้ง บริเวณท่ีอยูติ่ดต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณท่ีเกิด
เพลิงไหมด้ว้ย 
 

                    “ผูค้วบคุมงาน” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 
 

2.1.2 มาตรา 39 ทว ิในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
 

ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ก็ได ้โดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารก าหนด พร้อมดว้ยเอกสาร
และหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นแบบดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งแจง้ขอ้มูลและยื่นเอกสารและหลกัฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) ช่ือของผูรั้บผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิกและตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้ช่ือตามมาตรา 49 ทว ิ

(2) ช่ือของผูรั้บผดิชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร และตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้ช่ือตามมาตรา 49 ทว ิ

(3) ช่ือของผูค้วบคุมงาน ซ่ึงต้องประกอบด้วยผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกรและตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้ช่ือตามมาตรา 49 ทว ิ

 (4) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหนงัสือรับรอง
การไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ี
ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวศิวกร แลว้แต่กรณี 
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 (5) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของอาคารท่ีจะ

ก่อสร้างดดัแปลง หรือร้ือถอน ซ่ึงลงลายมือช่ือพร้อมกบัระบุช่ือของบุคคลตาม (1) และ (2) ให้ชดัเจนวา่ตน
เป็นผูรั้บผดิชอบงานออกแบบอาคารและเป็นผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารนั้น 

 
 (6) หนงัสือรับรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซ่ึงรับรองวา่ตนเป็นผูรั้บผิดชอบงานออกแบบอาคาร         

หรือเป็นผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรับรองวา่การออกแบบอาคาร      
และการออกแบบและค านวณอาคารดงักล่าว ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง  
และขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ส าหรับอาคารท่ีตอ้งจดั
ให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ ผูทุ้พพลภาพ คนชรา หรือผูสู้งอายุ ตามท่ีกฎหมายก าหนด        
ใหรั้บรองการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกนั้นดว้ย 

 (7) หนงัสือรับรองของผูค้วบคุมงานตาม (3) ซ่ึงรับรองวา่จะควบคุมการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือ
ถอนอาคารนั้น ให้ถูกตอ้งตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณตามท่ีไดแ้จง้ไว้
และ    ท่ีได้มีการแก้ไขตามขอ้ทกัทว้ง หรือด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงและขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (8) หนงัสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ในกรณี
อาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีก าหนดให้ตอ้งมีการตรวจสอบงาน
ออกแบบ และค านวณส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคารตามมาตรา 21 ทว ิ

(9) หนงัสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ในกรณีท่ีเป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ตามกฎหมาย  
วา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ แลว้แต่กรณี 

(10) หนงัสือรับรองจากผูแ้จง้ พร้อมเอกสารและหลกัฐานแสดงการให้ขอ้มูลและการแจง้สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแก่บุคคลท่ีอยูบ่ริเวณขา้งเคียง เก่ียวกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือ
การด าเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีท่ีอาคารท่ีจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือด าเนินโครงการหรือกิจการเป็น
อาคารท่ีไม่ต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
 

2.1.3 มาตรา 39 ตรี ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
 

เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินได้รับขอ้มูล และเอกสารและหลกัฐานจากผูแ้จง้ตามมาตรา  39 ทว ิ         
และผูแ้จง้ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารครบถว้นแลว้  
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งภายในสามวันท าการนับแต่ว ันท่ีได้รับช าระค่าธรรมเนียม               
และให้ผูแ้จง้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไวไ้ด้ตั้งแต่วนัท่ีผูแ้จง้ไดรั้บใบรับแจง้        
ในกรณีท่ีผูแ้จง้ไม่ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไวภ้ายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดอ้อกใบรับแจง้ ใหถื้อวา่ผูแ้จง้ไม่ประสงคจ์ะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามใบรับแจง้อีกต่อไป 
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และให้ใบรับแจง้เป็นอนัยกเลิกภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้ตามวรรคสอง หรือ
นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร แลว้แต่กรณี หากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบ
เหตุไม่ถูกตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยื่นเอกสารและหลกัฐานตามมาตรา  39 ทวิ ไวไ้ม่ถูกตอ้ง ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน  มีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งให้ผูแ้จง้ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
ในกรณีท่ีผูแ้จง้ไม่ด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และมีการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือ
ร้ือถอนอาคารแล้ว ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินด าเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสร้าง          
หรือดดัแปลง  จนแลว้เสร็จตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะด าเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกว่า      
จะด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ยก็ได ้

(2) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณของอาคารท่ีผูแ้จง้
ไดย้ื่นไวต้ามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ิน ท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอ้
ทกัทว้งให้ผูแ้จง้แกไ้ขแผนผงับริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณดงักล่าว 
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่สามสิบวนั 

(3) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารท่ีได้แจ้งไวไ้ม่ถูกต้องตามบทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัท้องถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งให้ผูแ้จง้ด าเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอน
อาคารดงักล่าว ให้ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออก
ตามพระราชบญัญติัน้ี  หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดแต่ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั และ  ในระหวา่งระยะเวลาท่ีผูแ้จง้ด าเนินการแกไ้ขตามหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้ง ให้ผูแ้จง้ระงบั
การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารในส่วนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นจนกวา่จะไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง เวน้แต่เป็น
การกระท าเพื่อแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามขอ้ทกัทว้งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในกรณีท่ีผูแ้จง้ไม่ด าเนินการแกไ้ขให้
แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งตามวรรคสาม (2) 
หรือ (3)   ให้ถือวา่ผูแ้จง้ไม่ประสงคจ์ะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไวน้ั้นอีกต่อไป
และให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่ง ยกเลิกใบรับแจง้ท่ีไดอ้อกไว  ้และมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 40 (1) 
และ (2)  และมาตร 42 แลว้แต่กรณีถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมิไดมี้หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งให้ผูแ้จง้ตามมาตรา 
39 ทวิ ทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือวา่การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารดงักล่าว
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแจง้ขอ้
ทกัทว้งไดต้ลอดเวลา 
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(ก)  กรณีเก่ียวกบัการรุกล ้าท่ีสาธารณะ 
(ข)   กรณีเก่ียวกบัระยะหรือระดบัระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรือท่ีสาธารณะท่ี

เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืน          
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะท่ีผูแ้จง้ไดย้ืน่แจง้  

(ค)   กรณีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน ใช ้หรือเปล่ียนการใชอ้าคาร
ชนิดใด หรือประเภทใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง  ประกาศ หรือข้อบญัญติัท้องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะท่ีผูแ้จง้ไดย้ื่นแจง้ใบรับแจง้และหนงัสือ
แจง้ขอ้ทกัทว้ง  เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารก าหนดให้น าบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (12) และให้น ามาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 
37  มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบ้งัคบัแก่ใบรับแจง้โดยอนุโลม 
 

2.2  การขออนุญาตก่อสร้างและออกใบอนุญาต 
   

 ในการขออนุญาตก่อสร้างและออกใบอนุญาตมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
1. การเตรียมหลกัฐานทัว่ไป 
2. การเตรียมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะเร่ือง 
3. การตรวจพิจารณาหลกัฐาน 
4. ระยะเวลาในการพิจารณา 
5. ค าแนะน าในการขอรับอนุญาตเก่ียวกบัอาคาร 
6. ค่าธรรมเนียม 
7. บทก าหนดโทษ 

 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตอ้งเตรียมหลกัฐานดงัน้ี  
 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้ออนุญาตและเจา้ของท่ีดิน อยา่งละ 1 ชุด 
 - ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาตและเจา้ของท่ีดิน อยา่งละ 1 ชุด 
 - แบบก่อสร้างแผนผงัและรายการประกอบแบบ อยา่งละ 5 ชุด 
 - ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง จ านวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธ์ิอ่ืน ๆ) 
 - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั วตัถุประสงค ์ผูมี้อ  านาจลงช่ือแทน นิติบุคคล                     
    ท่ีขออนุญาตท่ี ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน  

 

 การเตรียมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะเร่ืองตอ้งเตรียมหลกัฐานดงัน้ี  
  

 - หนงัสือยนิยอมจากเจา้ของท่ีดิน (กรณีผูข้ออนุญาตมิไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน)  
 - หนงัสือยนิยอมใหป้ลูกสร้างอาคารชิดผนงั (กรณีใชผ้นงัร่วมกนั) 
 - หนงัสือยนิยอมใหป้ลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินขา้งเคียง) 
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 - หนังสือรับรองผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว           

(กรณีท่ีอยูใ่นข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วศิวกรรม และพ.ร.บ.วชิาชีพสถาปัตยกรรม) 
 - รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวตัถุถาวรและทนไฟ             

เป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 
 - แบบระบบบ าบดัน ้าเสียส าหรับบา้นพกัอาศยั (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืน ๆ ) 
 - หนงัสือแสดงวา่คณะกรรมการการควบคุมการจดัสรรท่ีดินพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 - แผนผงัโครงการจดัสรรท่ีดินท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ (กรณีอาคารเขา้ข่ายการจดัสรรท่ีดิน) 
 - เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมท่ีได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด         

จ  านวน 1 ชุด (กรณีดดัแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายใุบอนุญาต)  
  

               ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งให้ผูข้อใบอนุญาตแกไ้ขเปล่ียนแปลง          
ผงับริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณท่ีได้ยื่นไวใ้ห้ถูกตอ้งตาม พ.ร.บ.
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
           

- อาคารประเภทควบคุมการใช้ เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างท าการตรวจสอบ               
เพื่อขอใบรับรองการใชอ้าคารก่อนเปิดใชอ้าคารหรือใหผู้อ่ื้นใช ้

- การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถ่ิน      
จะตอ้งด าเนินการ 

- แจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ีก าหนด พร้อมทั้งแจง้ขอ้มูลและยืน่เอกสาร 
                    ก) ช่ือผูรั้บผดิชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั 
                    ข) ช่ือของผูรั้บงานออกแบบและค านวณอาคาร (วุฒิวศิวกร) พร้อมส าเนาบตัร ประจ าตวั 
                    ค) ช่ือผูค้วบคุมงาน (ตามกฎหมายวชิาชีพสถาปัตยกรรม-วศิวกรรม พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั) 
                    ง)  แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการค านวณ 
                    จ) วนัเร่ิมตน้ และวนัส้ินสุด การด าเนินการก่อสร้างอาคาร  
 

      ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทัว่ไปมีดงัน้ี 
  

- อาคารพกัอาศยัไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วนั ไม่รวมระยะเวลาแกไ้ขแบบ
แปลน 

- อาคารพาณิชย ์อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วนั       
(ไม่รวมระยะเวลาแกไ้ขแบบแปลน) 

 - ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัขอ้ง จะใชเ้วลาพิจารณาตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  
ค าแนะน าในการขอรับอนุญาตเก่ียวกบัอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2528) มีดงัน้ี 
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1. ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งแนบเอกสารเก่ียวกบัแผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 

จ านวน 5 ชุด พร้อมกบัค าขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวร  และวตัถุทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่ ตอ้งแนบรายการค านวณ จ านวน 1 ชุด 

2. เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพิจารณาแผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
และรายการค านวณ (ถา้มี) ถูกตอ้งแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตได ้

3. อาคารประเภทควบคุมการใชเ้ม่ือท าการก่อสร้างเสร็จแลว้ ใหเ้จา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคาร
ยืน่ค  าขอใบรับรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

4. ในกรณีท่ีเจา้ของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปล่ียนการใช้
อาคารใหย้ืน่ค  าขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารนั้น 

5. ในกรณีท่ีเจา้ของอาคารประสงคจ์ะดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถเพื่อการอ่ืนและก่อสร้างท่ีจอดรถแทน
ของเดิมใหย้ืน่ค  าขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

6. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

7. ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรองจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบถึงการสูญหาย 

8. ผูไ้ด้รับใบอนุญาต ผูใ้ดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอ่ืนให้ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เม่ือเห็นเป็นการสมควร ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกหนงัสือแจง้อนุญาตให้
โอนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อโอนใบอนุญาตได ้ 

9. แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณตอ้งเป็นส่ิงพิมพ ์ส าเนา
ภาพถ่ายหรือเขียนดว้ยหมึก และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
               - มาตราส่วน ใหใ้ชม้าตราเมตริก 
               - แผนผงับริเวณ ใหใ้ชม้าตราเมตริก 
               - แสดงขอบนอกของอาคารท่ีขออนุญาตถึงขอบเขตของท่ีดินทุกดา้น 
               - ระยะห่างระหวา่งอาคารต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ และอาคารท่ีขออนุญาตในขอบเขตของ ท่ีดิน 
               - ลกัษณะและขอบเขตของท่ีสาธารณะพร้อมดว้ยเคร่ืองหมายทิศ 
               - ให้แสดงทางระบายน ้ าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน ้ าสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเคร่ืองหมายช้ี
ทิศทางน ้าไหลและส่วนลาด 
               - แสดงระดบัของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพนัธ์กบัระดบัทาง หรือถนนสาธารณะท่ีใกล้
ท่ีสุดและระดบัพื้นดิน 
               - ใหแ้สดงแผนผงับริเวณท่ีจะท าการเคล่ือนยา้ยอาคารไปอยูใ่นท่ีใหม่ใหช้ดัเจน 
               - แบบแปลนให้ใชม้าตราส่วนไม่เล็กกวา่ 1 ใน 100 โดยตอ้งแสดงแปลนพื้นรูปดา้น ( ไม่น้อยกว่า  
2 ดา้น) รูปตดัขวาง รูปตดัทางยาว ผงัคานรับพื้นชั้นต่างๆ และผงัฐานรากของอาคาร พร้อมดว้ยรายละเอียด 
               - แบบแปลน ตอ้งมีรูปรายละเอียดอยา่งชดัเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาตามกฎหมาย 
               - แบบแปลน ส าหรับการดดัแปลงอาคารใหแ้สดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารท่ีจะก่อสร้างใหช้ดัเจน 
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               - แบบแปลน ส าหรับการดดัแปลงอาคารใหแ้สดงส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมและส่วนท่ีจะดดัแปลงใหช้ดัเจน 
               - แบบแปลน ส าหรับการร้ือถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภยัในการร้ือ
ถอนอาคาร 
               - แบบแปลน ส าหรับการเคล่ือนย้ายอาคาร  ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง  
ตลอดจนความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยอาคาร 
               - ส าหรับอาคารท่ีมีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว            
หรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใชม้าตรา  ส่วนเล็กกวา่ 1 ใน 100 ก็ได ้แต่ตอ้งไม่เล็กกวา่ 1 ใน 250 
               - แบบแปลนส าหรับการเปล่ียนการใชอ้าคาร ให้แสดงส่วนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม และส่วนท่ีจะเปล่ียนการใช้
ใหม่ใหช้ดัเจน 
               - รายการประกอบแบบแปลน ใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ ตลอดจนวธีิ 
ปฏิบติั หรือวธีิการส าหรับการก่อสร้างอาคาร 
               - รายการค านวณใหแ้สดงวธีิการตามหลกัวศิวกรรมศาสตร์ 

10.  ผูรั้บผิดชอบงานออกแบบหรือผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณ ตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมกบั
เขียนช่ือตวับรรจง ท่ีอยู่พร้อมกบัคุณวุฒิของผูรั้บผิดชอบดงักล่าวไวใ้นแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการค านวณแต่ละชุดดว้ย ผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรม
ควบคุมใหร้ะบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไวด้ว้ย  

      

              ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตมีดงัน้ี 
               - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบบัละ 20 บาท 
               - ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท 
               - ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บาท 
               - ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้ฉบบัละ 20 บาท 
               - ใบรับรอง ฉบบัละ 10 บาท 
               - ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ 5 บาท  
           

                ค่าธรรมเนียมการต่ออายใุบอนุญาตมีดงัน้ี 
               - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบบัละ 20 บาท 
               - ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท 
               - ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บาท 
               - ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย ฉบบัละ 10 บาท 
 

 

          ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารมีดงัน้ี 
               1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตร ละ 50 สตางค ์
               2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตร ละ 12 บาท 
               3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตร ละ 4 บาท 
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               4. ป้าย ตารางเมตร ละ 4 บาท  
        บทก าหนดโทษส าหรับการขออนุญาตก่อสร้างมีดงัน้ี  
          

1. ผูใ้ดก่อสร้าง ดดัแปลง เคล่ือนยา้ยอาคารโดยเจา้ของอาคารไม่ไดรั้บอนุญาตจากเทศบาล หรือผูใ้ด
ก่อสร้างดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ให้ผิดไปจากท่ีได้รับอนุญาต ตลอดจนเง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ก าหนดไวใ้น ใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

2. ผูใ้ดไดรั้บค าสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนค าสั่งดงักล่าว นอกจากตอ้งระวางโทษปรับตามขอ้ 1 แลว้
ยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

3. ถา้เป็นการกระท าเก่ียวกบัอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือ
เป็นการกระท าในทางการคา้เพื่อใหเ้ช่าหรือซ้ือขาย หรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษท่ีบญัญติัไว ้ส าหรับความผดินั้น ๆ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

4. การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดดัแปลงอาคาร ซ่ึงจ าตอ้งไดรั้บอนุญาตนั้นมีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
               - ขยายพื้นชั้นหน่ึงชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร 
               - เปล่ียนหลงัคา หรือขยายหลงัคาใหป้กคลุมเน้ือท่ีมากข้ึนกวา่เดิม 
               - เพิ่ม ลดจ านวน หรือเปล่ียนเสา คาน บนัได และผนงั 
 
 

2.3  การศึกษาการท างาน (Work Study) 
  

      “การศึกษาการท างาน (Work Study) คือ การศึกษาวิธี (Method Study) และการวดัผลงาน 

(Work Measurement) ซ่ึงใชใ้นการศึกษากระบวนการท างานและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อปรับปรุงการ

ท างานให้ดีข้ึน และใชป้ระโยชน์ดา้นการพฒันามาตรฐานของการท างานและเวลาท างาน รวมไปถึงการใช้

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาส่งเสริมจูงใจบุคลากร น าไปสู่การบริการลดขั้นตอนการขออนุญาตฯ” การศึกษา
งานจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการเราจึงใชก้ารศึกษางานน้ีมาช่วย

ในการวเิคราะห์มูลเหตุของปัญหาและก าหนดแนวทางในการควบคุมการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/

ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร ซ่ึงการศึกษางานประกอบดว้ย    เทคนิค 2 อยา่ง ดงัน้ี  
 

1. การศึกษาวธีิ (Method Study) 

2. การวดัผลงาน (Work Measurement) 
 

การศึกษาวิธี (Method Study) เป็นการศึกษาเพื่อหาวิธีการท างานท่ีง่ายท่ีสุด สะดวก รวดเร็ว 
ประหยดั และมีประสิทธิภาพสูงกวา่มาใชแ้ทนวธีิการท างานเดิม  

 

การวดัผลงาน (Work Measurement) เป็นการศึกษาเพื่อก าหนดหาเวลามาตรฐาน (Standard 

Time) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในแง่ต่างๆ เช่น การวางแผนก าหนดแนวทางในการควบคุม 
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2.3.1 การศึกษาวธีิการ 
 

การศึกษาวิธีการเป็นการศึกษา เพื่อลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็นหรือซ ้ าซ้อนกนั ส่วนการวดัผล
งานเป็นการศึกษาเพื่อลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ จากนั้นจึงท าการวดัผลงานนั้นๆ ในบางคร้ังถา้เราตอ้งการ
ทราบเวลาท่ีใชใ้นการท างานก็จะท าการศึกษาเวลาโดยตรง ผลท่ีไดจ้ากการศึกษางานคือการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการท างานนัน่เอง 

 

ค าวา่ วิธีการศึกษางานและการศึกษาการเคล่ือนไหว มีความหมายเหมือนกนัและมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเหมือนกัน ต่อมานิยมใช้ค  าว่า “การศึกษาวิธีการท างาน” แทนค าว่า 
“การศึกษาการเคลือ่นไหว”  
 

จุดประสงคข์องการศึกษาวธีิการท างาน มีดงัน้ี  
 

1.  เพื่อปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาใหมี้ประสิทธิภาพการท างานสูงข้ึน  
2.  เพื่อพฒันาวธีิการท างานให้มีความสะดวก ง่าย และลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน         
3. เพื่อปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของการท างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างานของ 

องคก์ร  
4.  เพื่อใชส้ าหรับการก าหนดมาตรฐานของวธีิการท างาน  

       
วนัชยั ริจิรวนิช (2545:91-120)ไดก้ล่าววา่ ขั้นตอนการศึกษาวธีิการท างานพอสรุปไดด้งัน้ี  

  1. การเลือกงาน  

  2. การเก็บขอ้มูลวธีิการท างาน  

  3. การวเิคราะห์วธีิการท างาน  

  4. การปรับปรุงวธีิการท างาน  

  5. การเปรียบเทียบวดัผลวธีิการท างาน 

  6. การพฒันามาตรฐานวธีิการท างาน  

  7. การส่งเสริมใชว้ธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้ 

  8. การติดตามการใชว้ธีิการปรับปรุงท่ีปรับปรุงแลว้ 
 

 การเลอืกงาน  
     

  ขั้นตอนการเลือกงานท่ีจะศึกษาเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั เพราะงานท่ีตอ้งการการปรับปรุงมีอยู่
มากมาย การเลือกงานผดิยอ่มเป็นการเสียโอกาสงานบางอยา่งถา้เลือกทาก่อนจะใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองไปถึง
งานอ่ืนๆได ้ถา้เลือกท าทีหลงัจะไม่มีผลดีต่องานอ่ืน งานหลายอยา่งมีเง่ือนไขเวลา ถา้ไม่เลือกท่ีจะศึกษาก่อน
จะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากการศึกษาวธีิการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในการเลือกงานท่ีจะศึกษาส่ิงแรกจึงควร 
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พิจารณาความส าคญัของงานตามเง่ือนไขต่างๆ อยา่งไรก็ตามเพื่อจะให้ง่ายต่อการตดัสินใจเราจะวางเกณฑ์
การตดัสินใจเลือกงานเพื่อศึกษาวธีิการท างานเราจะพิจารณาองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
          1. ดา้นเทคนิค  
          2. ดา้นปฏิกิริยาบุคลากร  
          3. ดา้นผลกระทบอ่ืนๆ  
 

  การเกบ็ข้อมูลวธีิการท างาน  
    
 
 

 เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการท างาน เราจ าเป็นตอ้งการเก็บขอ้มูลวิธีการท างานของ
งานท่ีเราเลือกท่ีจะศึกษาวิธีการท างานแล้ว การบนัทึกข้อมูลวิธีการท างานให้ถูกต้องแม่นยาครบถ้วน                
ตามความเป็นจริงเท่านั้น จึงจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และพฒันาวิธีการท างานท่ีดีข้ึนไดส้ัญลกัษณ์   
ท่ีใช้ในการบันทึกวิธีการท างาน สัญลักษณ์ท่ีเป็นสากลซ่ึงใช้ในการบันทึกวิธีการท างานมีใช้อยู ่              
เพียง 5 ลกัษณะดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์เหล่าน้ีจะใชใ้นการยอ่การบนัทึกวิธีการท างานแบบเดียวกบั
การใชว้ิธีจดตวัเลขซ่ึงมีความยุง่ยากกวา่ เพราะมีรหสัท่ีตอ้งบนัทึกและตอ้งถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในการ
บนัทึกการท างานโดยการใชส้ัญลกัษณ์ ถา้เราไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐาน การใชก้ระดาษเปล่าก็สามารถท าได้
โดยไม่ยาก เพียงแต่ตอ้งใช้สัญลักษณ์ได้คล่องและรวดเร็ว ในการแยกประเภทของงานท่ีจะบนัทึกด้วย
สัญลกัษณ์ใหไ้ด ้เทคนิคขั้นตอนการบนัทึกและใชข้อ้มูลท่ีบนัทึกไดม้าพิเคราะห์ตรวจตราวิธีการท างานเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานต่อไป 

 

                     ตารางที ่2.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชบ้นัทึกขั้นตอนการท างาน 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

  กิจกรรมปฏิบติั 
 

กิจกรรมการเคล่ือนยา้ย 
 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
 

การรอหรือการเก็บพกัชัว่คราว 
 

การหยดุหรือการเก็บถาวร 

ทีม่า : วนัชัย ริจิรวนิช (2545 : 104 ) 
 

 การวเิคราะห์วธีิการท างาน  
 

      การพิจารณาตรวจตราข้อมูลวิธีการท างานท่ีบนัทึกมาเพื่อทาการวิเคราะห์วิธีการท างานจะใช้  
“เทคนิคการตั้งค  าถาม” เพื่อให้ช่วยสามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการท างาน เทคนิคการตั้ง
ค  าถามน้ีเรียกโดยย่อว่า “6W-1H” จะใชก้ระบวนการตั้งค  าถามตรวจสอบขอ้มูลวิธีการท างานท่ีบนัทึกมา 
โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของงานโดยใชก้ลุ่มค าถาม 2 กลุ่ม คือ  
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          1.  กลุ่ม What Who When Where How ส าหรับตรวจสอบ  
               1) เป้าหมายและขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม  
               2) บุคลากรท่ีท างานแต่ละกิจกรรม  
               3) สถานท่ีท างาน  
               4) ล าดบัขั้นตอนการท างาน  
               5) วธีิการท างาน  
 

           2. กลุ่ม Why Which เพื่อพฒันาแนวทางการปรับปรุงวธีิการท างานโดยจะตรวจสอบเหตุผลความ  
               เหมาะสมของวธีิการท างาน และเปิดโอกาสในทางเลือกอ่ืน ๆ  
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงวิธีการใช้ค  าถามทั้งสองกลุ่มซ่ึงจะพบว่า ค  าถามกลุ่มท่ีสองเป็นค าถามท่ีมี
ประโยชน์ในการตรวจสอบอยา่งมาก เพราะเป็นการตรวจสอบทุกๆ ค าถามในกลุ่มแรกท าให้เกิดความแน่ใจ
ในความเหมาะสมของงาน คน สถานท่ี ล าดบัขั้นตอน และวธีิการท างาน 

ตารางที ่2.2  การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 

 ค าถามกลุ่มที ่1 ค าถามกลุ่มที ่2 

เป้าหมายและขอบข่ายของงาน 
What 

ท าอะไร ? 

Why,Which 

เหตุใดจึงท า ? 

มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

  

บุคลากรท่ีท างาน Who 

ใครท า ? 

Why,Which 

เหตุใดจึงท า ? 

มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

สถานท่ีท างาน Where 

ท าท่ีไหน ? 

Why,Which 

เหตุใดจึงท า ? 

มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

ล าดบัขั้นตอนของงาน When 

ท าเม่ือไร ? 

Why,Which 

เหตุใดจึงท า ? 

มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

วธีิการท างาน How 

ท าอยา่งไร ? 

Why,Which 

เหตุใดจึงท า ? 

มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

ทีม่า : วนัชัย ริจิรวนิช (2545 : 110) 

 การปรับปรุงวธีิการท างาน  
            

              การปรับปรุงวิธีการท างานจะกลายเป็นเร่ืองง่ายมากถา้เรามีการใชก้ระบวนการพิจารณาตรวจตรา
วเิคราะห์ขอ้มูล วธีิการท่ีบนัทึกมาโดยการใชเ้ทคนิค “ 6W- 1H ” ซ่ึงเกือบจะไดค้่าตอบแนวทางการ 
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ปรับปรุงครบถว้นแลว้ ขั้นตอนการปรับปรุงวิธีการท างานจึงเป็นแค่ทางเลือกใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน   
ซ่ึงมีหลกัการดงัต่อไปน้ี  
 

          1. ตดั  
          2. แยก/รวม  
          3. เปล่ียนขั้นตอน  
          4. ท ากระบวนการให้เรียบง่ายข้ึน  
          5. ใชเ้คร่ืองมือเขา้ช่วย 

การพิจารณาวา่กิจกรรมใดในขั้นตอนวิธีการท างานเป็นกิจกรรมท่ีไม่จ  าเป็น เช่น งานประเภทเวลา             
ไร้ประสิทธิภาพหรือเวลาส่วนเกินซ่ึงใชส้ัญลกัษณ์กลุ่ม                    ให้พยายามตดังาน
กลุ่มเหล่าน้ีออกไปก่อน มีงานกลุ่ม ท่ีตรวจแลว้เป็นงานท่ีไม่จ  าเป็นก็ตดัออกได ้

 การเปรียบเทยีบการวดัผลงานการท างาน  

      ค าถามท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการท างานก็คือ วิธีการท่ีปรับปรุงใหม่

ดีกว่าเก่าจริงหรือไม่ ดีกว่าแค่ไหน มีอะไรเป็นเกณฑ์วดัผลงาน ถา้จะบอกว่ามีขั้นตอนน้อยกว่า เราจะใช้

จ  านวนสัญลกัษณ์ท่ีบนัทึกก่อนและหลงัการปรับปรุงวิธีการท างานตวัอย่างเช่น ก่อนการปรับปรุงวิธีการ

ท างาน มีจ านวนสัญลกัษณ์เท่ากบั 23 หลงัการปรับปรุงวิธีการท างานจ านวนสัญลกัษณ์ลดลงเหลือจ านวน      

15 สัญลกัษณ์คิดเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์ดีข้ึน 34.78 เปอร์เซ็นต ์ 

สัญลกัษณ์ ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 
 

20 10 
 

10 5 
 

10 5 
 

5 3 
 

5 2 

รวม 50 25 
 

 การพฒันามาตรฐานวธีิการท างาน  
 

เม่ือมัน่ใจไดจ้ากการเปรียบเทียบวิธีการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงแลว้งานต่อไป คือ การพฒันา
วธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้ใหเ้ป็นวธีิการมาตรฐานเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัมาตรฐานตามวธีิการท างาน  ท่ี 
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ปรับปรุงแลว้ซ่ึงจะใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงและเม่ือมีการบนัทึกในรูปแบบวดิิทศัน์ก็จะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองใน
การอบรมพฒันาบุคลากรในดา้นมาตรฐานวิธีการท างาน เราสามารถพฒันามาตรฐานของวิธีการท างานเป็น  
2 รูปแบบคือ 
 

          1. ภาพถ่ายวดิิทศัน์ 
          2. แผนภูมิและไดอะแกรมต่าง ๆ 

 การส่งเสริมใช้วธีิการท างานทีป่รับปรุงแล้ว 
    การใช้วิธีการท างานใหม่ซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติังานถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างาน รวมทั้งตอ้งฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถท างานดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง  

 การติดตามการใช้วธีิการปรับปรุงทีป่รับปรุงแล้ว 
     การควบคุมดูแลให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานตามวิธีการท างานใหม่ และคน้หาวิธีการท างานท่ีดีกวา่เดิมอยู่

เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 

2.3.2 วดัผลงาน   (Work  Measurement)  
 

วชัรินทร์ สิทธิเจริญ (2547 : 191-193) ไดก้ล่าววา่ การวดัผลงาน คือ การน าเทคนิคต่างๆ ท่ีไดอ้อกแบบไว้
ไปหาเวลามาตรฐานแลว้เสร็จของงานท่ีก าหนดให้ ซ่ึงท าโดยคนงานท่ีเหมาะสมดว้ยอตัราการท างานปกติ
ตามวิธีการท างานท่ีก าหนดให้คนงานท่ีเหมาะสม (Qualified Workers) หมายถึง คนท่ีมีการศึกษาเฉลียว
ฉลาด มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ มีความรู้ ความช านาญท่ีจะท างานช้ินนั้นให้ส าเร็จตามปริมาณและคุณภาพ
ท่ีก าหนด 
 

               ขั้นตอนในการวดัผลงานมีดงัน้ี  
 

1. เลือกงาน งานท่ีตอ้งการศึกษางานท่ีเลือกมกัเป็นงานท่ีมีปัญหาหรือ เป็นงานใหม่  
2. บนัทึกวธีิการท างาน องคป์ระกอบของกิจกรรม รวมทั้งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง

กบังานท่ีกาลงัศึกษา 
 3.  ตรวจสอบ ขอ้มูล และรายละเอียดต่างๆ ท่ีบนัทึกไว ้(หลงัการปรับปรุงแกไ้ขแลว้) เพื่อแน่ใจวา่

ไดใ้ชว้ธีิการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดแลว้ และแยกส่วนท่ีไม่ไดผ้ลผลิตออกจากส่วนท่ีไดผ้ลผลิต  
 4. ค านวณ เวลามาตรฐานของกิจกรรมในกรณีของการจบัเวลาโดยตรงตอ้งรวมเวลาเพื่อส าหรับ      

การผอ่นคลาย  
 5. นิยาม ขั้นตอนของกิจกรรมและวธีิการท างาน ก าหนดเวลามาตรฐานใหก้บักิจกรรม และวิธีการ

ท างานเหล่านั้น เป็นการศึกษาวิธีการท างานท่ีมีอยู่เดิมวา่มีกิจกรรมใดท่ีสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบติัราชการลงได้ และน าหลกัการปรับปรุงงานพฒันาวิธีการท างานใหม่ท่ีดีกว่าเดิม และพฒันา
มาตรฐานวธีิการท างาน เพื่อหาเวลามาตรฐานในการท างานท่ีเหมาะสมในแต่ละกระบวนงาน  



21 

2.4  หลกัทัว่ไปในการปรับปรุงงาน  
หลกัทัว่ไปในการปรับปรุงงาน ไดแ้ก่ 
1. ตดั 
2. รวม 
3. เปล่ียนขั้นตอน 
4. ท าใหง่้าย 
5. ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เขา้ช่วย 

 
     การตดั เป็นการตดัทอนหรือยุบส่วนท่ีไม่จ  าเป็นออก นบัว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในการปรับปรุงงาน 
เพราะการท างานในส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นแลว้เป็นการส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และเป็นการท างานท่ีสูญเปล่า
โดยมิไดอ้ะไรตอบแทนเลย 
 

     การรวม เป็นการรวมส่วนท่ีเหลือหรือส่วนท่ีจ าเป็นเขา้ดว้ยกนั แลว้ปรับปรุงให้ดีข้ึนเม่ือไดต้ดัส่ิงท่ีไม่
จ  าเป็นออกไปแล้วก็ตอ้งจดัระบบงานเสียใหม่ โดยน างานส่วนท่ีเหลือ ส่วนท่ีมีลกัษณะงานคล้ายกนั         
และส่วนท่ีจ าเป็นต่างๆ มารวมกนั และปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
      

การเปล่ียนขั้นตอน เป็นการล าดบัขั้นตอนการท างานใหม่ให้กระชบัสั้ นกว่าท่ีเป็นอยู่เดิม หรือการ
สับเปล่ียนขั้นตอนใหม่เพื่อใหก้ารท างานคล่องตวัยิง่ข้ึน 
 

การท าใหง่้าย เป็นการท างานใหง่้ายหรือปรับปรุงส่วนท่ีจ าเป็นให้ดีข้ึน โดยในการปฏิบติังานนั้น มกัจะมี
งานท่ียุง่ยากสลบัซบัซ้อน มีขั้นตอนมาก ควรท ากระบวนการให้เรียบง่ายข้ึนทุกคนเขา้ใจไดง่้าย หากเป็นไป
ไดใ้หจ้ดับริการแบบเบด็เสร็จประชาชนสามารถติดต่อไดใ้นท่ีเดียวกนั 
 

การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เขา้ช่วย เป็นการน าเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั เช่น การน าระบบ IT เขา้มาใช้
ในส านกังาน เพื่อท าใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วและถูกตอ้งมากข้ึน 
 

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเป็นเร่ืองท่ีส่วนราชการไดมี้การด าเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2546 ท่ีให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ ลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ  30 - 50 จากท่ีก าหนดไวเ้ดิมทั้งน้ี การลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบติังานนั้น ไม่ใช่เป็นการเร่งการท างานให้เร็วข้ึน หรือเป็นการผลกังานบางอยา่งให้
ประชาชนเป็นผูรั้บภาระแทน แต่เป็นการด าเนินการเพื่อให้ส่วนราชการท าการปรับปรุงพฒันาการท างานให ้
ดีข้ึน โดยมีหลกัการในเร่ืองดงักล่าวอยู ่3 ประการ คือ 
 

               1. ประโยชน์สุขของประชาชน 
               2. การลดความสูญเสียในการท างาน 
               3. การไม่เป็นภาระใหก้บัผูป้ฏิบติัราช 
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2.5   เทคนิคการลดขั้นตอนและเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
      

โดยหลกัการทั้ง 3 ประการดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการให้มีการพฒันากระบวนงานโดยมุ่งหวงัให้
ประชาชนไดป้ระโยชน์สุขเพิ่มมากข้ึน และกระบวนงานมีการพฒันาปรับปรุงโดยมีการลดความสูญเสียใน
การท างาน รวมถึงการพฒันากระบวนนั้นตอ้งไม่เป็นภาระให้กบัผูป้ฏิบติังาน ถา้ส่วนราชการมีการเร่งการ
ท างานในกระบวนงานนั้นๆ ประชาชนอาจไดรั้บประโยชน์แต่ขั้นตอนการท างานยงัเหมือนเดิม คือ ไม่มีการ
ลดความสูญเสียในการท างาน และการเร่งการท างานยงัเป็นภาระให้กบัผูป้ฏิบติังาน เม่ือพิจารณาแลว้การท า
เช่นนั้น ประสิทธิภาพการท างานไม่ไดเ้พิ่มข้ึนประชาชน 
 
          ประชาชน                                                                    กระบวนงาน                                                     
ผู้ปฏิบัตงิาน 

ขั้นตอน 1 ขั้นตอน  2 
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 3 
 
 
 

  
 
             ประโยชน์สุขของประชาชน       การลดความสูญเสียในการท างาน                                   

ไม่เป็นภาระให้กบัผู้ปฏิบัต ิ
 

รูปที่ 2.1 หลกัการในการพฒันากระบวนงาน 
 

การท่ีสามารถพฒันากระบวนงานโดยท าให้ประชาชนไดป้ระโยชน์  และท าให้ขั้นตอนการท างานมีการ
ลดความสูญเสีย รวมถึงท าให้ไม่เป็นภาระให้กบัผูป้ฏิบติังานจึงเป็นแนวทางการพฒันากระบวนงานดว้ย
หลกัการของ LEAN ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นการพฒันาประสิทธิภาพการท างานโดยเนน้การลดความสูญเสียใน
การท างานความสูญเสียในการท างาน คือ กิจกรรมหรืองานท่ีเป็นภาระหรือค่าใช้จ่ายกบัภาครัฐและภาค
ประชาชน ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1.  ความสูญเสียเน่ืองมาจากการรองาน (Waiting) เป็นความสูญเสียในการรอคอยหรือรองานซ่ึงท า
ใหสู้ญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 

2. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ยงาน (Transport) เป็นความสูญเสียในการเคล่ือนยา้ยงาน
หรือลูกคา้จากจุดหน่ึงไปสู่จุดหน่ึงดว้ยความจ าเป็นหรือดว้ยความไม่จ  าเป็น 

3. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (Defect) เป็นความสูญเสียจากการปฏิบติังานท่ี
ผดิพลาด ส่งผลเสียต่องานท่ีท าและตอ้งน ามาสู่การแกไ้ข 

4. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการท างานซ ้ าซ้อน (Over processing) เป็นความสูญเสียจากการท างาน
ซ ้ าซ้อนท่ีท าแลว้ท าอีก ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอีก การท างานให้ถูกตอ้งตั้งแต่แรก (Do itright the first 

time) 

  ขั้นตอนที ่1   ขั้นตอนที ่2 

  ขั้นตอนที ่3   ขั้นตอนที ่4 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhj_qg-9zSAhVCuY8KHcBNBwMQjRwIBw&url=http://www2.ect.go.th/about.php?Province=nonthaburi&SiteMenuID=1553&bvm=bv.149760088,d.c2I&psig=AFQjCNEKMIFqpIk2zuBaVD51Bi_itaq2pQ&ust=1489820282146945
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdisKQgd3SAhWKOo8KHbnlDeAQjRwIBw&url=http://www.1morenews.com/1471.html&bvm=bv.149760088,d.c2I&psig=AFQjCNFEwJ4lpeuyHSgSBGa_CEm3Gi7saA&ust=1489821819502289
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5. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการเก็บงานไวท้  า (Inventory) เป็นความสูญเสียจากการท่ีผูป้ฏิบติังานเก็บ

งานไวท้  าในภายหลงั ซ่ึงส่งผลเสียต่องานท่ีไม่สามารถเสร็จส้ินไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
6. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของผูป้ฏิบติังาน (Movement) เป็นความ

สูญเสียอนัเน่ืองมาจากผูป้ฏิบติังานมีการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีโดยเปล่าประโยชน์ สามารถแกไ้ขไดโ้ดย
การจดัผงัการท างานใหม ่(Layout) 

7. ความสูญเสียเน่ืองมาจากการท างานมากเกินไป (Over producing) เป็นความสูญเสียเน่ืองจากการ
ท างานมากเกินไป แต่งานท่ีท ามากเป็นงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ 
 

2.6 เคร่ืองมือในการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน  

 
เคร่ืองมือในการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานหรือลดความสูญเสียในการท างาน เป็นเคร่ืองมือใน 

การวเิคราะห์การท างาน (Process analysis) เคร่ืองมือประเภทน้ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจถึงขั้นตอนการท างานความเก่ียวขอ้งความเช่ือมโยง ซ่ึงมีเคร่ืองมืออยู ่2 ชนิด คือ 

1. แผนผงัการไหลของงาน (Flow Diagram)  
2. แผนภูมิกระบวนงาน (Process Chart) 

 

แผนผงัการไหลเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของจุดต่างในกระบวนงานให้บริการ ซ่ึงการจดัท า
แผนผงัการไหลจะท าใหท้ราบและเขา้ใจถึงกระบวนการในการให้บริการ โดยรูปแบบของแผนผงัการไหลมี
ไดห้ลากหลายรูปแบบตั้งแต่การใชส้ัญลกัษณ์จนถึงการใชภ้าพถ่ายหรือภาพเสมือนในการจดัท าแผนผงัการ
ไหล ส าหรับการจดัท าแผนผงัการไหล (Flow) ของงานวา่ เร่ิมตน้ ณ จุดใดและส้ินสุดท่ีใดนั้น จะตอ้งมีการ
ก าหนดจุดบริการต่างๆ โดยเร่ิมจากการใส่หมายเลขเพื่อก าหนดจุดการให้บริการจากแผนผงัส านกังาน โดย
เร่ิมเรียงหมายเลขจากจุดแรกท่ีประชาชนมาติดต่อไปจนถึงจุดส้ินสุดของงานบริการ ยกตวัอย่างเช่น 
กระบวนงานบริการในศูนยบ์ริการรถยนต ์ซ่ึงจะมีกาก าหนดหมายเลข 1 เป็นจุดแรกท่ีลูกคา้มาติดต่อสั่งซ่อม 
จากนั้นรถก็เคล่ือนไปยงัโรงซ่อมในจุดท่ี 2 และเม่ือเสร็จจากโรงซ่อมก็ไปรอลา้งในจุดท่ี 3 และเม่ือเสร็จก็ไป
จอดรอให้ลูกคา้มารับรถท่ีจุดท่ี 4 (รายละเอียดดงัภาพท่ี 3 และ 4) ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งแผนผงัการไหลของ
กระบวนงานบริการของศูนยบ์ริการรถยนต ์

แผนภูมิกระบวนงานเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์กิจกรรมในกระบวนงานวา่เป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่ิงสูญเสีย (Waste) หรือจุดท่ีควรปรับปรุงโดยแผนภูมิกระบวนงาน  โดย
การเฝ้าสังเกตการท างาน วา่มีขั้นตอนการท างานและกิจกรรมอะไรบา้ง มีก่ีกิจกรรม แต่ละกิจกรรมใชเ้วลา
เฉล่ียเท่าใด โดยมีการบนัทึกเวลาและกิจกรรมลงในตาราง Time Sheet 
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2.7  การศึกษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง                                                                    
การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพอสรุปไดด้งัน้ี 
ธณัฏฐชัย ศรีธัญรัตน์ (2552) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการลดความสูญเปล่าในสายการผลิตช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ผู ้ศึกษาจึงได้เสนอให้ท าการพิจารณากิจกรรมในแต่ละขั้ นตอนการท างานตลอด                 
ทั้งสายการผลิตเพื่อจ าแนกกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าโดยท าการวิเคราะห์ในแต่ละกิจกรรมและจ าแนก
ออกให้อยู่ในรูปแบบของความสูญเปล่าแต่ละประเภท จากนั้นท าการแก้ไขปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดข้ึน         
โดยอาศัยหลักการและการเลือกใช้เทคนิคการลดความสูญเปล่าเจ็ดประการมาใช้ให้ เหมาะสม                   
กบัแต่ละประเภทของความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน ผลหลงัจากการด าเนินการปรับปรุงโรงงานกรณีศึกษาแห่งน้ี 
พบว่าความสูญเปล่ามีแนวโน้มท่ีลดลงดูได้จากกรอบการผลิตท่ีลดลงจาก 159.81 วินาทีต่อช้ิน                  
เป็น 103.52 วนิาทีต่อช้ิน เม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วามสูญเปล่าจะลดลงเท่ากบั 35.22 % 

     ประสิทธ์ิ เดชนครินทร์ (2550) [3] ท ำกำรศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตโดยใช้เทคนิค TPM 
กรณีศึกษำโรงงำนอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป เพื่อลดควำมสูญเปล่ำเน่ืองจำกเคร่ืองจกัรช ำรุดโดยวดัประสิทธิภำพ
ของเคร่ืองจกัรโดยรวมของเคร่ืองจกัร (OEE) หลังท ำกำรปรับปรุงพบว่ำประสิทธิภำพโดยรวมของ
เคร่ืองจกัรเพิม่ข้ึนจำก 64 เปอเซ็นตเ์ป็น 78 เปอร์เซ็นต ์

     กีรติ ตรีสุวรรณ (2537) ศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิตสาหรับการผลิตคลตัช์รถยนต์วตัถุประสงค์เพื่อ
เสนอวธีิการเพิ่มผลผลิตของการขาดประสิทธิภาพและความไม่ประหยดัวิธีการ คือจดัทาเวลามาตรฐานของ
การผลิต ปรับปรุงวธีิการท างานและปรับปรุงผงัการผลิตของการท างานผลจากการศึกษาพบวา่การปรับปรุง
การท างานสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการผลิตลงเวลาการผลิตของวิธีการเดิมเฉล่ีย คือ 0.25 นาทีต่อ
ช้ิน หลงัจากทาการปรับปรุงสามารถลดเวลาในการผลิตลงเหลือเพียง 0.18 นาทีต่อช้ินหรือลดลงร้อยละ 28 
ค่าจา้งแรงงานการผลิตของวิธีการเดิมเฉล่ียคือ 4.77 บาทต่อช้ิน หลงัจากท าการปรับปรุงสามารถลดค่าจา้ง
แรงงานการผลิตใหเ้หลือเพียง 3.32 บาท ต่อช้ิน หรือลดลงร้อยละ 30.40 

สุนันทา ทวผีล (2550, หนา้ 13) กล่าวถึงการใหบ้ริการ สรุปไดด้งัน้ี  

1. หลกัความสอดคล้องกบความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือ ประโยชน์และบริการท่ี
องคก์ารจดัใหน้ั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจดัให้แก่
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่ เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออ านวย
ประโยชน์และบริการแลว้ยงัไม่คุม้ค่ากบการด าเนินงานนั้น ๆ  

2. หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือการให้บริการตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอมิใช่ท าๆ
หยดุๆ ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติั  

 3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้บริการ แก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการทุกคนอยา่งเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั  

 4. หลกัความประหยดั ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ีจะไดรั้บ 
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 5. หลกัความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัไดง่้าย สะดวก 
สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกัทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระยงุยากใจให้แก่ผูบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการมาก
จนเกินไป  

      สมิต สัชฌุกร (2542, หนา้ 13 อา้งถึงใน สุนนัทา ทวีผล, 2550, หนา้ 14) ให้ความหมายวา่การบริการเป็น
การปฏิบติังานท่ีกระท าหรือติดต่อเก่ียวขอ้งกบผูใ้ชบ้ริการการให้บุคคลต่างๆไดใ้ช ้ประโยชน์ในทางใดทาง
หน่ึง ทั้งดว้ยความพยายามใด ๆ ก็ตามดว้ยวธีิการหลากหลายในการท าให้บุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้ งส้ินการจัดอ านวยความสะดวกการสนองความต้องการของ
ผูใ้ช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวิธีจุดส าคญัคือเป็นการ
ช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ  

       เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หนา้ 31 -34) ไดเ้สนอแนวความคิดในการบริการประชาชนท่ีดีและ มีคุณภาพ
ตอ้งอาศยัเทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะท่ีจะท าให้ชนะใจผูรั้บบริการ ซ่ึงสามารถกระท าได้ทั้ งก่อนการติดต่อ
ระหว่างการติดต่อและหลกัการติดต่อโดยได้รับการบริการจากตวับุคคลทุกระดบั ใน องค์กร รวมทั้ง
ผูบ้ริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งน้ีการบริการท่ีดี จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูติ้ดต่อรับบริการเกิดความเช่ือถือ
ศรัทธา และสร้างภาพลกัษณ์ ซ่ึงจะมีผลในการใชบ้ริการต่างๆในโอกาสหนา้ต่อไป 

         ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หนา้ 48 - 53 อา้งถึงใน สุนนัทา ทวผีล, 2550, หนา้ 17) ไดก้ล่าวไวว้า่เก่ียวกบั
วธีิการสร้างความประทบัใจส าหรับประชาชนผูรั้บบริการอาจท าไดห้ลากหลาย ข้ึนอยกูบัก าลงัทรัพยากรท่ีมี
และความตั้งใจท่ีจะให้บริการท่ีดีโดยพนักงานผูใ้ห้บริการเป็นเร่ืองส าคญั พนักงานผูใ้ห้บริการตอ้งมี
จิตส านึกท่ีดีสนใจและตั้งใจพฒันาการบริการของตนให้เกิดความประทบัใจท่ีดีส าหรับประชาชน แล้ว
จะตอ้งมีขบวนการวิธีปฏิบติัท่ีสร้างความประทบัใจส าหรับประชาชนผูรั้บบริการ คือการจดัระบบในการ
ให้บริการทีมีคุณภาพอาจท าไดห้ลายทาง เช่น การให้บตัรคิวโดยรับบตัรคิวจากเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ 
หรือหยบิจากจุดวาง บตัรคิว แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา ,การจดัแถวการจดัช่องให้ติดต่อ
โดยการจดัช่องหรือแถวให้ประชาชนเขา้แถวอย่างเป็นระเบียบ,การจดัหรือก าชบัพนกังานผูใ้ห้บริการคอย
ดูแลเป็นคร้ังคราวเพื่อให้เกิดระเบียบ,การจดัช่องพิเศษในกรณีทีมีเร่ืองท่ีติดต่อบางเร่ืองสามารถด าเนินการ
ไดร้วดเร็วก็ควร  

  1. แยกเร่ืองดงักล่าวออกจากช่องปกติและจดัเป็นช่องทางด่วนใหโ้ดยประชาสัมพนัธ์ให้ทราบ และ
ชดัเจน เช่น การจดัเวลาท าการเร่ิมจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น. การระบุเวลาด าเนินการ  หน่วยบริการท่ีดีควร
ระบุเวลาด าเนินการให้ชดัเจนเพื่อท่ีประชาชนจะไดท้ราบระยะเวลาในการด าเนินการ   การจดัจุดรับบริการ
จุดท่ีรับติดต่อควรเป็นจุดท่ีสะดวกส าหรับประชาชน ควรเป็นจุดท่ีอยูบ่ริเวณ ดา้นหนา้ของหน่วยงานบริการ
จุดเดียว ในระบบบริการท่ีดีภาระทั้งหลายควรตกกบัพนกังานส่วนประชาชนควรไดรั้บความสะดวกมาก
ท่ีสุดการก าหนดจุดรับติดต่อควรจดัให้เหลือน้อยท่ีสุดประชาชนควรติดต่อท่ีจุดเดียวและเจา้หน้าท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จ  
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 2. การอ านวยความสะดวกประชาชนไดรั้บความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิง่ท  าใหเ้กิด ความรู้สึกและ
ความประทบัใจท่ีดีมาก โดยสามารถจดัใหแ้ก่ประชาชน ไดด้งัน้ี  

2.1 ความสะดวกระหวา่งรอหน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็วลดเวลาท่ีผูรั้บบริการให้
นอ้ยลงท่ีสุด หากจ าเป็นท่ีผูรั้บบริการตอ้งรอหน่วยงานบริการตอ้งจดัให้ประชาชน เกิดความสะดวกในการ
รอ เช่น จดัใหมี้สถานท่ีและท่ีนัง่รอเพียงพอไม่แออดัไม่เบียดเสียดไม่ยดัเยยีด 

   2.2 ความสะอาดของสถานท่ีความประทบัใจของประชาชนข้ึนอยู่กบัความสะอาดของ
สถานท่ีความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะหอ้งสุขา  

   2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่มประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่มหลาย 
ประเภทโดยเฉพาะคนพิการควรจดัใหมี้ทางเล่ือนส าหรับรถเขน็  

 3. การใชเ้ทคโนโลยียุคสมยัใหม่เทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัในการเก็บและประมวลผลขอ้มูล ผอ่น
แรงในการท างานสร้างความถูกตอ้งช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ช่วยให้ท างานไดร้วดเร็วและช่วยให้
ผลงานมีความเรียบร้อยเทคโนโลยสีามารถน ามาใชส้ าหรับงานบริการ เช่น  

  3.1 แบบฟอร์มไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นแบบฟอร์มท่ีจดัพิมพโ์ดยส่วนราชการหน่วยบริการควร
ยนิยอมใหผู้ติ้ดต่อสามารถพิมพแ์บบฟอร์มของตนไดเ้อง  

   3 .2  การให้ข้อมูลผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์ ปัจ จุบันมีการพัฒนาของ เค ร่ื องมือ 

อิเล็กทรอนิกส์หน่วยบริการควรใชป้ระโยชน์จากการพฒันายุคใหม่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ บริการ 
เช่น ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และใหข้อ้มูลผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั   

   3.3 การใช้เทคโนโลยีสนบัสนุนงานบริการเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือสมยัใหม่ช่วยใน การ
บริการ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการพิมพห์รือบนัทึกผลงานแทนการลงรายการดว้ยตวับุคคลสรุป
การให้บริการเพื่อให้เกิดความประทบัใจส าหรับประชาชนผูม้าติดต่อนั้นมีมากมายหลากหมายวิธีโดย
ส่วนรวมแล้วเทคนิควิธีเหล่าน้ีเน้นท่ีการจดัระบบท่ีเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนท่ีส าคญั คือ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความสนใจ และความพยายามน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้ 

กุลธน ธนาพงศธร (2528) กล่าววา่หลกัการ ใหบ้ริการไดแ้ก่  
1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการท่ีองคก์าร

จดัใหน้ั้นจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจดัให้แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ  

2. หลกัความสม ่าเสมอ คือการให้บริการนั้นๆตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มิใช่ท า ๆหยุด ๆ 
ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติังาน  

3. หลกัความเสมอภาคบริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอยา่งเสมอหนา้และเท่าเทียม
กนั ไม่มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลกัษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั  

4. หลกัความปลอดภยัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชไ้ปในการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ีจะไดรั้บ  



   27  

5. หลักความสะดวกบริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะท่ีปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผูใ้ห้บริการหรือ
ผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 

เเวเบอร์ (Weber, 1966, p. 98) ใหท้ศันคติเก่ียวกบัการใชบ้ริการวา่ การจะให้บริการมี ประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีไม่ค  านึงถึงตวับุคคล หรือเป็นการบริการท่ี
ปราศจากอารมณ์ ไม่มีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษทุกคนไดรั้บการปฏิบติัเท่าเทียมกนัตามเกณฑ์ เม่ืออยูใ่น
สภาพท่ีเหมือนกนั  

อมร รักษาสัตย์ (2546, หนา้ 54) นกัวิชาการอีกท่านหน่ึงเห็นว่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็น 
มาตรฐาน อีกอยา่งหน่ึงท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพของการให้บริการไดเ้พราะการจดับริการของรัฐนั้นมิใช่สักแต่
วา่ท าใหเ้สร็จ ๆ ไปแต่หมายถึงการใหบ้ริการอยา่งดีเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน  

เจิดศักดิ์ ชีวะก้องเกียรติ (2534, หนา้ 32) กล่าววา่ ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ นั้น ความพึงพอใจ
มากนอ้ยเพียงใด ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะน้ีมีนกัวิชาการ บางท่านไดใ้ห้ความหมายไว ้ไดแ้ก่ ไม
เคิล อาร์. ฟิต ซ์เจอรัลด์ (Michael R. Fitzgerald) โรเบิร์ท เอฟ. ดูแรนด์ (Robert F. Durant) และจอห์น 
ดี. มิลเลท (John D. Millet) ฟิตเจอร์รัลและดูแรนดไ์ดใ้ห้ ความหมายเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อบริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) วา่เป็นการประเมินผลน้ีก็จะแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคล ไดรั้บเป็นเกณฑ์ (Criteria) ท่ีแต่ละบุคคลตั้งไวร้วมทั้งการตดัสินใจ 
(Judgement) ของบุคคลตั้งไวโ้ดยการประเมินผลสามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ  

ก.ดา้นอตัวสิัย (Subjective) ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บรู้การส่งมอบบริการ  
ข.ดา้นวตัถุวสิัย (Objective) ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บปริมาณและคุณภาพบริการ  

ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, หนา้ 251) ยงักล่าววา่การใหบ้ริการของรัฐนั้นจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ีดว้ย 
1. การใหบ้ริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจแก่สมาชิกสังคมความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีวดัไดย้ากหรือใหค้  าจดั

ความยาก แต่อาจกล่าวไดอ้ยา่งกวา้งๆถึงองคป์ระกอบท่ีจะใหเ้กิดความพึงพอใจ คือ  
1.1 ใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมกนัแก่สมาชิกสังคม  
1.2 ใหบ้ริการในเวลาท่ีเหมาะสม เช่น บริการดบัเพลิง บริการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั น ้าท่วม 
1.3 ใหบ้ริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากนอ้ยคือใหบ้ริการไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  
1.4 ใหบ้ริการโดยมีการปรับปรุงใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นค่านิยมพื้นฐานส าหรับการบริหารราชการ
ในสังคมประชาธิปไตยจะตอ้งท าหนา้ท่ีภายใตก้ารช้ีนาทางการเมืองจากตวัแทนของ ประชาชน และตอ้ง
สามารถใหบ้ริการท่ีมีลกัษณะสนองตอบต่อมติมหาชนตอ้งมีความยืดหยุน่ท่ีจะปรับเปล่ียนลกัษณะงานหรือ
การใหบ้ริการท่ีสามารถสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไดม้ากท่ีสุด  
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ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536, หนา้ 11 - 14) ไดเ้สนอหลกัการใหบ้ริการครบวงจรหรือการพฒันาการให้บริการ

ในเชิงรุกวา่จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการซ่ึงอาจเรียกง่าย ๆ วา่หลกั Package Service ดงัน้ี 
          1. ยึดการตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนเป้าหมายการบริการของรัฐในเชิงรับจะเน้น
การใหบ้ริการตามระเบียบแบบแผนและมีลกัษณะท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการดงัน้ี  
               1.1 ขา้ราชการมีทศันคติวา่การให้บริการจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือมีผูม้าติดต่อขอรับบริการมากกว่าท่ีจะ
มองวา่ตนเองมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดับริการใหแ้ก่ราษฎรตามสิทธิประโยชน์ท่ีเขาควรจะไดรั้บ  
               1.2 การก าหนดระเบียบปฏิบติัและการใชดุ้ลยพินิจของขา้ราชการมกัเป็นไป  เพื่อสงวนอ านาจใน
การใชดุ้ลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตวัขา้ราชการเอง มกัเป็นไปเพื่อควบคุมมากกวา่ การส่งเสริมการ
ติดต่อราชการจึงตอ้งใชเ้อกสารหลกัฐานต่าง ๆ เป็นจ านวนมากและตอ้งผา่นการตดัสินใจหลายขั้นตอนซ่ึง
บางคร้ังเกินกวา่ความจ าเป็น  
               1.3 จากการท่ีขา้ราชการมองวา่ตนมีอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจและมีกฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ปกป้องการใช้ดุลยพินิจของตนท าให้ขา้ราชการจ านวนไม่น้อยมีทศันคติในลกัษณะของเจา้ขุนมูลนายใน
ฐานะท่ีตนมีอ านาจท่ีจะบนัดาลผลไดผ้ลเสียแก่ประชาชน การดาเนินความสัมพนัธ์ จงัเป็นไปในลกัษณะท่ี
ไม่เทียมกนัและนาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความไม่เต็มใจท่ีจะให้บริการรู้สึกไม่พอใจเม่ือราษฎรแสดง
ความเห็นโตแ้ยง้ เป็นตน้  
 
     ดงัน้ีเป้าหมายแรกของการจดับริการแบบครบวงจรก็คือ การมุ่งประโยชน์ของประชาชนผูรั้บบริการ      
ทั้งผูท่ี้มาติดต่อขอรับบริการ และผูท่ี้อยูใ่นฝ่ายท่ีควรจะไดรั้บบริการเป็นส าคญัซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ีคือ 
          1. ขา้ราชการจะตอ้งถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งดาเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยจะตอ้ง
พยายามจดับริการใหค้รอบคลุมผูท่ี้อยูใ่นข่ายท่ีควรจะไดรั้บบริการทุกคน  
          2. การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัและการใชดุ้ลยพินิจจะตอ้งค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูรั้บบริการ
เป็นหลกั โดยพยายามใหผู้รั้บบริการไดสิ้ทธิประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บอยา่งสะดวก และรวดเร็ว  
          3. ขา้ราชการจะตอ้งมองผูม้ารับบริการว่ามีหลกัฐานและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัตนมีสิทธิท่ีจะรับรู้ให้
ความเห็นหรือโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
          4. ความรวดเร็วการให้บริการ สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วและมี
การแข่งขนักบัสังคมอ่ืน ๆ อยูต่ลอดเวลาในขณะท่ีปัญหาพื้นฐานของระบบราชการ คือ ความล่าชา้ซ่ึงเกิด
จากความจ าเป็นตามลกัษณะของการบริหาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแห่งรัฐ แต่ในหลายส่วนความ
ล่าชา้ของระบบราชการเป็นเร่ืองท่ีสามารถแกไ้ขได ้ เช่น ความล่าชา้ท่ีเกิด จากการปัดภาระในการตดัสินใจ 
ความล่าช้าท่ีเกิดจากการขาดการกระจายอ านาจหรือเกิดจาก การก าหนดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นหรือล่าช้าท่ี
เกิดข้ึนเพราะขาดการพฒันางานหรือนาเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมมาใช้ เป็นตน้ ปัญหาตามมาก็คือ ระบบ
ราชการถูกมองวา่ เป็นอุปสรรคส าคญัในการพฒันา ความเจริญกา้วหนา้และตวัถ่วงในระบบการแข่งขนัเสรี 
ดงันั้นระบบราชการจาเป็นท่ีตอ้งตั้งเป้าหมาย ในอนัท่ีจะพฒันาการให้บริการให้มีความความรวดเร็วมากข้ึน 
ซ่ึงอาจกระทาไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
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4.1 การพฒันาขา้ราชการให้มีทศันคติ มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความช านาญงานมีความ

กระตือรือร้นและกลา้ตดัสินใจในเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจของตน  
4.2 การกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจให้มากข้ึนและปรับปรุงระบบวิธีการทางานให้มีขั้นตอน 

และใชเ้วลาในการใหบ้ริการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  
4.3 การพฒันาเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีจะท าใหส้ามารถใหบ้ริการไดเ้ร็วข้ึน  

 
          5. การพฒันาความรวดเร็วในการใหบ้ริการเป็นเร่ืองท่ีสามารถกระท าไดท้ั้งขั้นตอนก่อนการให้บริการ
ซ่ึงไดแ้ก่ การวางแผน การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะให้บริการและการน าบริการไปสู่ผูท่ี้สมควรท่ีจะ
ไดรั้บบริการเป็นการล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัปัญหาหรือความเสียหาย 

 



 

บทที ่3 

การด าเนินงานศึกษา 
 

      เน้ือหาบทน้ีกล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษา เพื่อปรับปรุงการให้บริการลดความสูญ
เปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงในการท างาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาต
ก่อสร้าง/ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยการศึกษาการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเราจึงใชก้ารศึกษางานน้ีมา
ช่วยในการวิเคราะห์มูลเหตุของปัญหาและก าหนดแนวทางในการควบคุมการให้บริการออกใบอนุญาต
ก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร และเก็บขอ้มูล ในขั้นตอนดงักล่าวจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลหาสาเหตุการเกิดความสูญเปล่า วิธีลดปริมาณลดขั้นตอนและระยะเวลาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนมี
รายละเอียดดงัน้ี  
          • การเลือกงาน 
          • การเก็บขอ้มูลวธีิการท างาน  
          • การวเิคราะห์วธีิการท างาน  
          • การปรับปรุงวธีิการท างาน  
          • การเปรียบเทียบวดัผลวธีิการท างาน 
          • การพฒันามาตรฐานวธีิการท างาน  
          • การส่งเสริมใชว้ธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้ 
          • การติดตามการใชว้ธีิการปรับปรุงท่ีปรับปรุงแลว้ 
          • สรุปผลการศึกษาการด าเนินการ 
 

3.1 การเลอืกงาน  
     การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อความต้องการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออก
ใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร และจดัท ามาตรฐานเพื่อปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการลดความสูญเปล่า ศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าของลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาต ไดแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง และวิธีการท างานโดย
การน า การศึกษาวธีิการท างาน (Work Study)  

 

3.2 การเกบ็ข้อมูลวิธีการท างาน 
     การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
           • การศึกษาทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัวธีิการลดความสูญเปล่า เพื่อใหส้ามารถน าความรู้
มาประยกุตใ์ชก้บังานศึกษาได ้
          • ศึกษาวธีิการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร 
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          • ศึกษาขอ้มูลส่วนเกินของวิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร  

 
3.3 การวเิคราะห์วธิีการท างาน 
     การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
          • เก็บข้อมูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรวบรวมข้อมูลการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง            
ร้ือถอนอาคาร เพื่อเป็นสถิติ 
          • ขาดการควบคุมวิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลงร้ือ
ถอนอาคาร  
 

3.4 การปรับปรุงวธีิการท างาน 
     การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
          • จดัท ามาตรฐานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลงร้ือถอน
อาคารใหก้บัพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง ท่ีมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม 
          • ระยะการตรวจติดตามควบคุมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ดดัแปลง/ ร้ือถอนอาคาร และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองภายในระยะเวลาการศึกษา  
          • จะใช้วิธีวดัผลจริงท่ีได ้หลงัการด าเนินการทดลองใช้แนวทางการปรับปรุงแก้ไขท่ีท าได้ภายใน
ระยะเวลางานศึกษา 
 

3.5 การเปรียบเทยีบวดัผลวธิีการท างาน 
     การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
          • เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัด าเนินการปรับปรุงเพื่อวดัประสิทธิภาพการท างาน 
         • เปรียบเทียบปริมาณการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลงร้ือ
ถอนอาคาร ก่อนและหลงัด าเนินการปรับปรุง 

 
3.6 การพฒันามาตรฐานวธิีการท างาน 
     การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
          • จดัท ามาตรฐานการการปรับปรุง และลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/
ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร และควบคุมใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
          • มีการติดตามผลและควบคุมมาตรฐานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาต
ก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร 
          • มีการพฒันาวธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้ใหเ้ป็นวธีิการมาตรฐานเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัมาตรฐาน 
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3.7 การส่งเสริมใช้วธีิการท างานทีป่รับปรุงแล้ว 
     การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
          • ฝึกอบรมพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง และปรับปรุงวิธีการท างานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้
          • ใหพ้นกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง รับรู้ถึงความสูญเสียเวลาการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึน 
          • ใหพ้นกังานมีส่วนต าบล พนกังานจา้ง ส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
          • ท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติังานถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน 

 
3.8 การติดตามการใช้วธีิการปรับปรุงทีป่รับปรุงแล้ว 
     การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
          • ตารางการติดตามผลหลงัน าวธีิการมาปรับปรุง 
          • มีการควบคุมดูแลใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติังานตามวธีิการท างานใหม่  
 

3.9 สรุปผลการศึกษาการด าเนินงาน 
จากผลการศึกษาและปรับปรุงจะสรุปผลเป็นการวดัผลเชิงปริมาณในเร่ืองการปรับปรุงและลด

ขั้นตอนระยะเวลาการใหบ้ริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคารบรรจุท่ีเปล่ียนแปลงในช่วง 
6 เดือนประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงานว่าดีหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงจุดอ่ืนๆ
ต่อไป  



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาขั้นตอนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ เป็นการศึกษาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ โดยการ 

 

1. ศึกษาดา้นกระบวนการในการให้บริการออกใบอนุญาต เพื่อประเมินขั้นตอนการด าเนินงานใน
การใหบ้ริการออกใบอนุญาต   รับรู้ปัญหาการด าเนินงานและมูลเหตุของปัญหา 

2. ศึกษาเพื่อการปรับปรุงการด าเนินการใหส้ามารถลดขั้นตอนการท างาน  ลดเวลาสูญเปล่า    และ
ลดระยะเวลาในการใหบ้ริการ  ดว้ยใชห้ลกัการของการศึกษาการท างานมาช่วยในการวิเคราะห์
มูลเหตุของปัญหา     และก าหนดแนวทางในการควบคุมการให้บริการออกใบอนุญาตโดยให้มี
การปรุงการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
        

 ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการออกใบอนุญาต  
 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ดา้นแผนการปรับปรุงการลดขั้นตอน 

 

3. ส ารวจความพึงพอใจของผูข้อรับบริการจากผลการปรับปรุงการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ 
 

4.1  การศึกษาด้านกระบวนการในการให้บริการออกใบอนุญาต 
 

 จากการศึกษาขอ้มูลผูม้าขอใบอนุญาตตลอดปี 2559 พบวา่มีผูเ้ขา้รับการใบอนุญาตต่าง ๆ จ านวน
351 รายแสดงตามตารางท่ี 4.1  
 

ตารางที ่4.1 จ านวนรายของผู้มาขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ร้ือถอนอาคารในปี2559 
 

ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตดัดแปลง ขออนุญาตร้ือถอน รวม 

127 108 116 351 
 

 กระบวนการในการขอใบอนุญาตเร่ิมจากประชาชนท่ีมาขอใบอนุญาตเพื่อดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร
จะมายื่นเอกสารท่ีส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเอกสารแลว้
ในวนัถดัไปจึงจะเร่ิมพิจารณาตรวจสอบเอกสารซ่ึงจะใช้เวลานานถึง 7 จากนั้นจึงนดัวนัเพื่อไปตรวจสอบ
อาคารซ่ึงก าหนดเวลาท่ีเจา้หน้าท่ีจากส านักงาน ฯ จะใช้ในการด าเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารจะใช้
เวลานานถึง 12 วนั จึงจะน าผลการตรวจสอบเสนอเพื่อรับการอนุมติัจากผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งใชเ้วลาอีกประมาณ 
7 วนั ผูข้อใบอนุญาตจึงจะสามารถมาช าระเงินเพื่อรับใบอนุญาตซ่ึงจะใชเ้วลาอีกประมาณ 3 วนัเพื่อการเรียก  
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การตรวจสอบ และการช าระเงิน รวมเวลาเร่ิมยืน่เอกสารขอรับใบอนุญาตจนถึงวนัท่ีรับใบอนุญาตจะใชเ้วลา
ร่วม 30 วนัซ่ึงเป็นปัญหาต่อการด าเนินการของประชาชนผูม้าขอใบอนุญาต 
 

รูปท่ี 4.1 และ 4.2 แสดงการยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ
แก่ประชาชนท่ีมาขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนการด าเนินการปรับปรุง  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าจะตอ้ง
ใช้เวลาในการรอตั้งแต่วนัท่ีเขา้ขอรับการบริการการจนไดรั้บใบอนุญาตจะใช้เวลาทั้งส้ินประมาณ 30 วนั 
เป็นการใชเ้วลาท่ีค่อนขา้งนาน ท าให้ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเสียเวลางานซ่ึงมีส่วนสร้างความเสียหายต่องาน
ท่ีท าดว้ย  

 

   
 

รูปที ่4.1 ประชาชนท่ีมาขอใบอนุญาตเพื่อดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร 
 

 
รูปที ่4.2 ขั้นตอนกระบวนการในการใหบ้ริการแก่ประชาชนเพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ขัน้ตอนท่ี1 

• ยืน่เอกสาร 

• ภายใน 1 วนั 

ขัน้ตอนท่ี2 

• รับเอกสาร ตรวจเอกสาร 

• ภายใน 7 วนั 

ขัน้ตอนท่ี3 

• เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอาคาร/สถานที ่

• ภายใน 12 วนั 

ขัน้ตอนท่ี4 

• เสนอผู้บริหาร 

• ภายใน 7 วนั 

ขัน้ตอนท่ี 5 

• รับใบอนุญาต/ช าระค่าธรรมเนียม 

• ภายใน 3 วนั 

• รวมระยะเวลาการขออนุญาต 

• ภายในเวลา 30 วนั 
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       4.1.1 การวเิคราะห์สภาพปัญหาของการด าเนินการในการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต   
 

 จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาของการด าเนินการในการใหบ้ริการดา้นการออกใบอนุญาต  ก่อสร้าง/

ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด พบวา่มีปัญหาการด าเนินงานอยู่

สองส่วนคือ 
 

1. ในส่วนของการใหบ้ริการ 

2. ในส่วนของการขอรับบริการ 
 

ในส่วนของการใหบ้ริการจะพบปัญหาดงัน้ี 
 

1. ขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารมีความซ ้ าซอ้น 

2. การกระบวนการรอตรวจ  รออนุมติั รอออกเอกสารมากเกินความจ าเป็น 

3. มีความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 

4. มีปัญหาดา้นประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
 

ในส่วนของการรับบริการจะพบปัญหาดงัน้ี 
 

1. เกิดความไม่เรียบร้อยในการยืน่เอกสารท าให้ตอ้งมีกระบวนการตรวจเอกสาร 

2. ตอ้งรอเอกสารใบอนุญาตท่ีอนุมติัดว้ยเวลาท่ียาวนานจนมีส่วนท าใหเ้กิดความเสียหายต่องานท่ี

ตอ้งด าเนินการใบอนุญาต 

3. เกิดความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการรับบริการในการขอรับใบอนุญาตซ่ึงเกิดความล่าชา้จน

เป็นส่วนหน่ึงของเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่องาน 
 

 4.1.2  การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 

จากปัญหาความล่าช้าในการให้บริการในการอรับใบอนุญาตก่อสร้างของการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหาการด าเนินการในการให้บริหารการดา้นการออกใบอนุญาตองค์การบริหารส่วนต าบลในคลอง

บางปลากด       ท  าให้เกิดความจ าเป็นในการศึกษาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ โดยเร่ิมตน้จากการศึกษา

วเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนผงักา้งปลาเป็นตวัช้ีวดัปัญหา ( Cause and Effect Diagram) 

ดงัแสดงตามรูปท่ี 4.3 ซ่ึงแสดงสาเหตุของปัญหาในดา้นคน วิธีการ และส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงมีผลต่อ

สัมฤทธ์ิผลในการให้บริการเป็นความล่าชา้และความไม่พึงพอใจของผูม้าขอรับบริการออกใบอนุญาตงาน

ก่อนสร้าง  
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               รูปที ่4.3 แผนผงักา้งปลาช้ีบ่งถึงสาเหตุของปัญหาความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 

จากการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาความล่าชา้ในการออกใบอนุญาตมีประสาเหตุดงัน้ี 

สาเหตุสภาพปัญหาท่ีเกิดจากคนมีดงัน้ี 
 

      1. เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ขาดทกัษะ และการฝึกอบรมใหพ้นกังานจา้ง 

      2. พนกังานจา้งหยดุงาน 

      3. หวัหนา้ไม่เคร่งครัด 

      4. ขาดการกระตือรือร้นการเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ 

      5. ประชาชนไม่เขา้ใจเอกสารของทางราชการ 

             6. พนกังานมีหนา้ท่ีอ่ืนๆในการท างาน 
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สาเหตุสภาพปัญหาท่ีเกิดจากวธีิการมีดงัน้ี 
 

 1. ไม่มีการจดัแผนในการด าเนินการลดขั้นตอน 

2. ขาดการประชาสัมพนัธ์เอกสารในการรับบริการฯ 

3. ขาดความควบคุมประสิทธิภาพการใหบ้ริการฯ 
 

สาเหตุสภาพปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีดงัน้ี 
 

      1. ขั้นตอนการท างานในระบบราชการมีความซ ้ าซอ้น 
     2. ขาดการจดัสถานท่ีเหมาะสมชดัเจนและ 

3. ขาดอุปกรณ์ไม่สะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการขอใบอนุญาต 
  

4.2  การศึกษาเพือ่การปรับปรุงการด าเนินการ  
 

 ในการศึกษาเพื่อการปรับปรุงการด าเนินการเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จะท าการศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานก่อนและหลงั
การปรับการด าเนินการ รูปท่ี 4.4 แสดงกระบวนการด าเนินงานแบบเดิมซ่ึงมี 5 กระบวนการ ใชร้ะยะเวลา
เฉล่ีย  30 วนั    ตารางท่ี 4.1 และ ตารางท่ี 4.2   แสดงเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรมแสดงใน 

 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเดิม 

 

 

 

 

 

 

      

รูปที ่4.4 กระบวนการเดิม 5 กระบวนการ ใชร้ะยะเวลา 30 วนั 

 

1.ยืน่เอกสารภายใน
ระยะเวลา 1 วนั 

 

2.รับเอกสาร/ตรวจเอกสาร
ระยะเวลา 7 วนั 

 

5.ช าระค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาต 

ระยะเวลา 3 วนั 

4.เสนอผู้บริหารพจิารณาอนุมตั ิ
ระยะเวลา 7 วนั 

 

3.ส่งเอกสารเพิม่แก้ไขเอกสาร/ 
ตรวจอาคารสถานที ่
ระยะเวลา 12 วนั 
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                                      ตารางที ่4.2  เวลาเฉล่ียในการรอรับใบอนุญาตต่อราย 

เดือน /ปี2559 เวลา  (วนั) SD  
ม.ค. 30 1.2 

ก.พ. 27 0.8 

มี.ค. 30 1.0 
เม.ย. 30 1.4 
พ.ค. 30 1.1 
มิ.ย. 30 0.9 
ก.ค. 30 1.4 
ส.ค. 30 0.9 

ก.ย. 30 1.0 

ต.ค. 31 0.8 
พ.ย. 26 1.1 
ธ.ค. 30 0.9 

 
                             ตารางที ่4.3  เวลาเฉล่ียในแต่ละกิจกรรมก่อนการปรับปรุงวธีิการท างาน 

 
ก่อนการปรับปรุงวธีิการท างาน ระยะเวลาเฉลีย่ SD 

1. ยืน่เอกสาร 
2.รับเอกสาร/ตรวจเอกสาร 
3.ส่งเอกสารเพ่ิมแกไ้ขเอกสาร  
   จากตรวจอาคารสถานท่ี 
4.เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั  
5.ช าระค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาต 

1 วนั 
7 วนั 
12 วนั 

 
7 วนั        
3 วนั 

0.04 
0.29 
0.50 

 
 

0.29 
0.12 

5 ขั้นตอนรวม    30 วนั 1.2 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนการปรับปรุงจากการสุ่มเก็บขอ้มูล 30 ตวัอยา่งส าหรับการท างานท่ีมี 5 

ขั้นตอน แสดงตามตารางท่ี 4.2 เป็นการรวบรวมระยะเวลาการท างานในแต่ละกระบวนการเฉล่ียต่อ 1 ราย 
ต่อพนกังาน 1 คน   ใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 30 วนั มี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.2 วนั 
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ในการปรับปรุงการด าเนินการแบ่งแนวทางไวเ้ป็นสองแนวทางคือ 
 

1. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
2. แนวทางป้องกนัปัญหา 

 4.2.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ในแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดว้างมาตรการณ์และการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 

1.  จดัท ามาตรฐานวธีิท างานในการลดขั้นตอนการใหบ้ริการ 
2.  ฝึกอบรมให้พนักงานจ้างท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการท างานให้พนักงานรับรู้ถึงขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
3.  ลดความสูญเสียและผลกระทบในการใหบ้ริการฯต่อประชาชน  
4.  จดัสถานท่ีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการติดต่อในการใชบ้ริการฯ 
5.  ปรับปรุงวิธีการท างานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนดให้ความเห็นใจ และความเข้าใจ                

แก่ผูรั้บบริการรับฟังปัญหาหรือขอ้ซกัถาม 
6.  ใหมี้การติดตามผลและควบคุมการใหบ้ริการการตามกระบวนการลดขั้นตอนฯ 
7.  ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงเอกสารต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตฯ 

 

 รูปท่ี 4.5 และ 4.6  แสดงกิจกรรมการใหบ้ริการเป็นการใหค้วามรู้โดยการฝึกอบรมพนกังานท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการท างาน  โดยวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิจะมีกระบวนการให้พนักงานรับรู้ถึงขั้นตอนการ

ด าเนินงานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ และแสดงแนวทางการ ลดความสูญเสียและผลกระทบในการ
ให้บริการฯต่อประชาชน การแสดงลกัษณะจดัสถานท่ีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการติดต่อใน
การใช้บริการท่ีมีประสิทธิผล กระบวนการติดตามผลและควบคุมการให้บริการ  รวมทั้งแนวทางการ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงเอกสารต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาต 
 
 

 

  

 

 

รูปที ่4.5 การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานจา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างาน 
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รูปที ่4.6 การใหค้วามรู้และการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานจา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างาน 

4.2.2  แนวทางป้องกนัปัญหา 
 

ในดา้นแนวทางป้องกนัปัญหามีการวางมาตรการณ์และกระบวนการส าหรับพนกังานดงัต่อไปน้ี 
 

1. ปรับมุมมองวา่ประชาชนคือลูกคา้คนส าคญั  
2. สร้างวฒันธรรมใหมใ่นการบริการ 
3. ใชห้ลกัการบริการเป็นเลิศ  
4. รับรู้เทคนิคในการตอ้นรับประชาชน  
5. มีจิตส านึกในหลกัการท่ีดีของงานบริการ  

 

ในการปรับมุมมองวา่ประชาชนคือลูกคา้คนส าคญั พนกังานไดรั้บรู้วา่ 
 

 จะตอ้งกระตือรือร้นท่ีจะบริการประชาชน  
 มีจิตส านึกในการใหบ้ริการท่ีดีต่อประชาชน (Service Mind)  
 จะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเสนอแนะใหแ้ก่เรา  

 จะตอ้งสร้างค่านิยมใหม่วา่ความพึงพอใจของประชาชนคือความส าเร็จของเรา 
 

ในการสร้างวฒันธรรมใหม่ในการบริการ  พนกังานตอ้ง 
 

 มีวสิัยทศัน์ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
 ปรับตวัใหท้นัสมยัพร้อมรับการเปล่ียนแปลง  
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 ค านึงถึงผลลพัธ์มากกวา่วธีิการ  
 ลดความเป็นทางการในการประสานงาน  
 ใชก้ฎระเบียบอยา่งมีดุลยพินิจ  
 มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 ท างานเป็นทีม  
 ท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 ยดึการบริหารจดัการท่ีดี  
 มีมาตรฐานการทางานมุ่งสู่ความเป็นเลิศการใหบ้ริการ  

 

ในดา้นหลกัการบริการเป็นเลิศ  พนกังานตอ้ง 
 

 ยิม้แยม้แจ่มใส  
 เตม็ใจบริการ  
 ท างานฉบัไว  
 ปราศรัยไพเราะ  
 เหมาะสมโอกาส  
 ไม่ขาดน ้าใจ  

 

ด้วยเทคนิคในการต้อนรับประชาชน  พนกังานจะมีการ 
 

 ตอ้นรับดว้ยความคุน้เคยเป็นกนัเอง  
 ตอ้นรับดว้ยความสุภาพอ่อนโยนใหเ้กียรติอยูเ่สมอ  
 ตอ้นรับดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส  
 ตอ้นรับดว้ยความอบอุ่น  
 ตอ้นรับดว้ยความเอาใจใส่  
 ตอ้นรับดว้ยความปฏิบติัหนา้ท่ีใหท้นัใจ  
 ตอ้นรับดว้ยความอดทน  
 ตอ้นรับดว้ยความเพียร  
 ตอ้นรับดว้ยความจริงใจ  
 ตอ้นรับดว้ยการใหบ้ริการเสมอ  

      

โดยสรุปแลว้ จะพบไดว้า่การให้บริการประชาชนท่ีดีควรเป็นการให้บริการแบบครบถว้นสมบูรณ์
เป็นการพฒันาระบบการใหบ้ริการและทศันคติ วธีิคิด วธีิท างานของพนกังานส่วนต าบลท่ีมีเป้าหมายท่ีจะให้
ประชาชนไดรั้บบริการท่ีควรจะไดรั้บอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งท่ีจะ
ใหบ้ริการในเชิงส่งเสริม และสร้างทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้หบ้ริการ และผูรั้บบริการ 
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ตลอดจนเป็นการใหบ้ริการท่ีมีความถูกตอ้งชอบธรรม สามารถตรวจสอบไดส้ร้าง ความเสมอภาคทั้งในการ
ใหบ้ริการและในการท่ีจะไดรั้บบริการจากพนกังานส่วนต าบลของรัฐท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

ดว้ยหลกัการบริการท่ีดีมีคุณภาพ พนกังานตอ้งมีก าหนดคุณภาพของบริการไว ้ดงัน้ี  
1.  มีความถูกตอ้งตามกฎหมาย หมายถึง บริการท่ีจดัให้มีข้ึนตามกฎหมายโดยเฉพาะบริการท่ีบงัคบั

ให้ประชาชนตอ้งมาใชบ้ริการ เช่น บริการรับช าระภาษีอากรจ าเป็นตอ้งควบคุมให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั  

2.  มีความเพียงพอ หมายถึง บริการท่ีมีจ านวนและคุณภาพเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ไม่มีการรอคอยหรือเขา้คิวเพื่อขอรับบริการ  

3.  อยา่ท าผิดพลาดจนผูม้ารับบริการเดือดร้อน หวัหนา้หน่วยลงมาดูแล และพบปะดว้ยตนเองและ      
สร้างความพอใจดว้ยการอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษใหเ้ท่าท่ีสามารถท าได ้ 

4.  ควรสร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่าร่ืนรมย ์ โดยการจดัสถานท่ีให้ร่มร่ืนมีท่ีนัง่พกั 
พนกังาน ขา้ราชการ แต่งตวัเรียบร้อย สุภาพ สถานท่ีดูสะอาด  

5.   ท าใหผู้รั้บบริการเกิดความคุน้เคยกบับริการโดยจดัป้ายประชาสัมพนัธ์แนะน ามีขั้นตอนอยา่งไร                  
มีพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงพร้อมจะตอบค าถาม  

6.   เตรียมความสะดวกใหพ้ร้อมจดัส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมทั้งค าแนะน า 
          

สรุปได้ว่า การให้บริการเป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการสนองความตอ้งการส่วนรวมของ
ประชาชน โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ ความสม ่าเสมอ ความเสมอภาค
ความประหยดั ความสะดวก และตรงเวลาอยา่งต่อเน่ืองในการศึกษาคร้ังน้ีไดย้ดึ การใหบ้ริการโดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากดซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณะ 
 

4.2.3 การวดัผลและเปรียบเทยีบผลการปรับปรุงงาน 

      ผลของการการปรับปรุงการด าเนินการ สามารถลดขั้นตอนกระบวนการขอใบอนุญาตลงเหลือเพียง 
4 ขั้นตอนและเวลาเหลือเพียง 14 วนัดงัแสดงในรูปท่ี 4.7 และ 4.8 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหม่ 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.7 กระบวนการหลงัปรับปรุงแลว้มี 4 กระบวนการ ใชร้ะยะเวลา 14 วนั 

4.เสนอผู้บริหารพิจารณาให้การอนุมัต ิ
ระยะเวลา 7 วัน 

 

1.ยื่นเอกสาร 
2.ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา 1 วัน 

 

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่
ระยะเวลา 5 วัน 

 

5.รับใบอนุญาต  /ช าระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา 1 วัน 
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รูปที ่4.8 กระบวนการภายหลงัปรับปรุง 

 
จากนั้นเก็บขอ้มูลผลการด าเนินงานหลงัการปรับปรุงกระบวนการท างาน พบว่าก่อนการปรับปรุง

กระบวนการท างาน จากพนักงาน 7 คน  มีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน  การท างานในแต่ละ
กระบวนการการท างานเฉล่ียต่อ 1 รายการต่อพนกังาน 1 คนใชเ้วลาการด าเนินการ 30 วนั  และหลงัจากการ
ปรับปรุงวิธีการท างานแบบใหม่ในการลดขั้นตอนใช้วิธีด าเนินการ 4 ขั้นตอน ใช้เวลาเหลือเพียง  14 วนั    
ดงัขอ้มูลแสดงตามตารางท่ี 4.3 และ 4.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่
1 

• ยืน่เอกสาร/รับเอกสารตรวจเอกสาร/แก้ไขเอกสาร 

• รวมทั้งหมดระยะเวลา 5 วนั 

ขั้นตอนที ่
2 

• เจ้าหน้าทีต่รวจอาคาร/สถานที ่

• ภายใน 3 วนั 

ขั้นตอนที่
3 

• เสนอผู้บริหารพจิารณา 

• ภายใน 5 วนั 

ขั้นตอนที ่
4 

• รับใบอนุญาต/ช าระค่าธรรมเนียม 

• ภายใน 1 วนั 

รวม
ระยะเวลา 

• รวมระยะเวลาการขออนุญาต 

• ภายใน 14 วนั 

สรุป 

• การขออนุญาตฯเดิม วธีิด าเนินการ 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 30 วนั 

• การลดขั้นตอนแล้ว วธีิด าเนินการ 4  ขั้นตอน ใช้เวลา 14 วนั 

• ลดวธีิด าเนินการ  1 ขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินการ 16 วนั 



44 
                       ตารางที ่4.4  เวลาเฉล่ียในการรอรับใบอนุญาตต่อราย 

 

เดือน /ปี2560 เวลา  (วนั) SD  
ม.ค. 15 1.2 

ก.พ. 14 0.8 

มี.ค. 14 1.0 
เม.ย. 16 1.4 
พ.ค. 14 1.1 
มิ.ย. 14 0.9 
เฉลีย่ 14.5 0.9 

 
  

ตารางที ่4.5  การเปรียบเทียบเวลาในการปฏิบติังานก่อน-หลงัการปรับปรุงวธีิการท างาน 
 
ก่อนการปรับปรุงวธีิการท างาน ระยะเวลา หลงัการปรับปรุงวธีิการท างาน 

ลดขั้นตอน 
ระยะเวลา 

1. ยืน่เอกสาร 
2.รับเอกสาร/ตรวจเอกสาร 
3.ส่งเอกสารเพ่ิมแกไ้ขเอกสาร  
ตรวจอาคารสถานท่ี 
4.เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั  
5.ช าระค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาต 

1 วนั 
7 วนั 
12 วนั 

 
7 วนั        
3 วนั 

1. ยืน่เอกสาร/รับเอกสารตรวจ
เอกสาร 
2.ส่งเอกสารเพ่ิมแกไ้ขเอกสาร 
ตรวจอาคาร    
3.เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั  
4.ช าระค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาต 

1 วนั 
 

5 วนั 
 

7 วนั 
1 วนั 

5 ขั้นตอน รวม30 วนั 4 ขั้นตอน รวม 14 วนั 

 
4.3  การส ารวจความพงึพอใจของผู้ขอรับบริการจากผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการต่อการให้บริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/

ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จงัหวดัสมุทรปราการ  เป็นการ

ส ารวจความคิดสองระยะคือระยะก่อนและภายหลงัจากการปรับปรุงการด าเนิน    
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การส ารวจความพึงพอใจเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

จดัเก็บขอ้มูล จากประชาชนจ านวน 350 คนช่วงระยะก่อนการปรับปรุง และ 180 คนช่วงระยะภายหลงัการ

ปรับปรุง  โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปราย

ตามล าดบั มีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด   
                            จงัหวดัสมุทรปราการ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 4.3.1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างก่อนการปรับปรุง   

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งก่อนการปรับปรุง  ตามตารางท่ี 4.5  เป็นการวิเคราะห์ผลตาม
การศึกษาดา้น 

1.  เพศ  
2. อาย ุ 
3. การศึกษา  
4. อาชีพ และ 
5. เร่ืองท่ีขอรับบริการ 
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ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของผูม้าขอออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร  

 
จากตารางท่ี 4.5 เม่ือพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพ จ านวนทั้งส้ิน 350 คน โดยคิด 
เป็นสถิติร้อยละพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 300 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเพศหญิง 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.29    
 

 อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 41- 50 ปี  จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 อายุ 51 ปี
ข้ึนไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57อายุ 31- 40 ปี    จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71    อายุ 21- 
30 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ8.57   อายตุ  ่ากวา่ไม่เกิน 20 จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86  
 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
       1.1 ชาย 300 300 
       1.2 หญิง 50 50 

2. อายุ   
        2.1  ต ่ากวา่ไม่เกิน 20 ปี 
           2.2  21- 30 ปี 
           2.3  31- 40 ปี 
           2.4  41- 50 ปี 
        2.5  51 ปีข้ึนไป 

10 
30 
90 

120 
100 

10 
30 
90 

120 
100 

3. การศึกษา   
        3.1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
           3.2  ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
           3.3  ปริญญาโท 
           3.4  ปริญญาเอก 

250 
95 
5 
0 

250 
95 
5 
0 

     4.  อาชีพ   
          4.1  รับราชการ 
          4.2  พนกังานของรัฐ 
          4.3  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
          4.4  อ่ืนๆ(ธุรกิจส่วนตวั,รับจา้งทัว่ไป) 

54 
56 
95 

145 

54 
56 
95 

145 
     5.  เร่ืองทีข่อรับบริการ   
          5.1  ขอใบอนุญาตก่อสร้าง เดือนม.ค.-ธ.ค 2559/ราย 
          5.2  ขอใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร เดือนม.ค.-ธ.ค 2559/ราย 
          5.3  ขอใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร เดือนม.ค.-ธ.ค 2559/ราย 

127 
108 
116 

127 
108 
116 
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 อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อ่ืนๆ(ธุรกิจส่วนตวั,รับจา้งทัว่ไป) จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ50.76 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 พนกังานของรัฐ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
รับราชการ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43 
 

 เร่ืองท่ีขอรับบริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ขอใบอนุญาตก่อสร้าง จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ
36.33 ขอใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 33.14 ขอใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86 
 

 4.3.2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อการให้บริการก่อนการปรับปรุง 
 

ผลส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคารของ
องคก์าบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จงัหวดัสมุทรปราการแสดงตามตารางท่ี 4.7 

 
 

ตารางที ่4.7  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการขอใบอนุญาตก่อนการปรับปรุง 

ความคิดเห็น X SD แปลความ 
1. ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ    
       1.1 ความสุภาพในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 3.60 0.66 ดี 
       1.2 การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี 3.50 0.67 พอใช ้
      1.3 การตั้งใจในการใหบ้ริการ 3.66 0.47 ดี 
       1.4  ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.48 0.67 พอใช ้
     1.5 เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถาม 3.76 0.42 ดี 
     1.6 มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 3.58 0.60 ดี 

รวม 3.59 0.58 ดี 
2. ด้านขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ    

2.1  มีช่องทางบริการหลากหลาย 3.40 0.66 พอใช ้
            2.2  มีขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 3.50 0.67 พอใช ้
           2.3  มีขั้นตอนการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 3.35 0.84 พอใช ้
           2.4  มีเอกสาร/แผน่พบั/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจง้ขอ้มูล  
                      ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน ฯลฯ 

3.30 0.88 พอใช ้

           2.5  มีผงัล าดบัขั้นตอน และระยะเวลาการใหบ้ริการ 3.24 0.76 พอใช ้
รวม 3.35 0.76 พอใช้ 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
3.1 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ  

เช่นท่ีนัง่รอรับบริการ ฯลฯ 
3.40 0.66 พอใช ้

3.2 สถานท่ีใหบ้ริการ สะอาด และเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ 

3.46 0.57 พอใช ้

รวม 3.43 0.61 พอใช ้
รวมทั้งส้ิน 3.47 0.65 พอใช้ 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในคลองบางปลากด จงัหวดัสมุทรปราการ  มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้(X  = 3.47, SD 
= 0.65) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นพบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจระดบัพอใชถึ้งดี ดงัน้ี 

 
1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดบัดี คือ 
o เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งดี  
o การตั้งใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
o ความสุภาพในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
o มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

 
2.  ดา้นขั้นตอนกระบวนการในการใหบ้ริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดบัพอใช ้คือ 
o มีขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้นมีความชดัเจน 
o มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลาย 
o มีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว 
o มีเอกสาร/แผน่พบั/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจง้ขอ้มูลต่างๆอยา่งชดัเจน มีตูแ้สดงความคิดเห็น 
o มีผงัล าดบัขั้นตอน และระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีแน่นอน 

 

3.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจระดบัพอใช ้คือ 
o สถานท่ีใหบ้ริการ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ 
o การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ เช่น ท่ีนัง่รอรับบริการ ฯลฯ 
o มีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว 
o มีเอกสาร/แผน่พบั/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจง้ขอ้มูลต่างๆอยา่งชดัเจน มีตูแ้สดงความคิดเห็น 

 
4.3.3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพฒันา 

 

 ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพฒันาสรุปไดต้ามตารางท่ี  4.8 
 

ตารางที ่ 4.8 ขอ้เสนอแนะส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
 

 
    

ขอ้เสนอแนะ ควรปรับปรุงดา้นใด จ านวน ร้อยละ 
1. ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 
2. ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 
3. ดา้นสถานท่ีการใหบ้ริการประชาชน 
4. ดา้นขั้นตอนบริการขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร 

54 
56 
95 

145 

    15.42 
16.00 
27.14 
50.84 
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จากผลการศึกษาพบวา่ ก่อนการปรับปรุงประชาชนท่ีมาขอรับบริการ จ านวน 350 คน ให้ความเห็นโดยรวม
ว่า มีความพึงพอใจระดบัดีส าหรับการให้บริการของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน  มีความพึงพอใจระดบัพอใช้
ส าหรับดา้นขั้นตอนกระบวนการในการใหบ้ริการ     
 

4.3.4 ข้อมูลความพงึพอใจทีม่ีต่อการให้บริการภายหลงัการปรับปรุง 

ผลส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคารของ
องคก์าบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จงัหวดัสมุทรปราการภายหลงัการปรับปรุงจากผูเ้ขา้ขอรับการ 

 
ตารางที ่4.9  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการขอใบอนุญาตภายหลงัการปรับปรุง 

 
 
 
 

ความคิดเห็น  X SD แปลความ 
1. ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ    
       1.1 ความสุภาพในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 3.90 0.64 ดี 
       1.2 การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี 3.77 0.61 ดี 

        1.3 การตั้งใจในการใหบ้ริการ 4.05 0.47 ดีมาก 
       1.4  ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.68 0.67 ดี 

       1.5 เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถาม 3.96 0.32 ดี 
       1.6 มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 3.88 0.40 ดี 

รวม 3.87 0.48 ดี 
2. ด้านขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ    

2.1  มีช่องทางบริการหลากหลาย 3.52 0.61 ดี 

             2.2  มีขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 3.57 0.57 ดี 

             2.3  มีขั้นตอนการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 3.55 0.54 ดี 

             2.4  มีเอกสาร/แผน่พบั/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจง้ขอ้มูล  
                      ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน ฯลฯ 

3.55 0.62 ดี 

             2.5  มีผงัล าดบัขั้นตอน และระยะเวลาการใหบ้ริการ 3.54 0.46 ดี 

รวม 3.55 0.61 ดี 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
3.1 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ  

เช่นท่ีนัง่รอรับบริการ ฯลฯ 
3.55 0.56 ดี 

3.2 สถานท่ีใหบ้ริการ สะอาด และเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ 

3.57 0.47 ดี 

รวม 3.56 0.51 ดี 

รวมทั้งส้ิน 3.69 0.53 ดี 
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บริการจ านวน 180 คนช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2560 แสดงตามตารางท่ี 4.8 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลในคลองบางปลากด จงัหวดัสมุทรปราการ     มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดีขึน้  
(X  = 3.69, SD = 0.53) เม่ือเทียบกบัก่อนหนา้น้ี (X  = 3.47, SD = 0.65) โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น
พบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจระดบัดีถึงดีมากในดา้นต่าง ๆ ท่ีท าการส ารวจ 
 

รูปท่ี 4.9 และ 4.10 แสดงภาพการใหบ้ริการภายหลงัการปรับปรุงการด าเนินงานแสดงการรับบริการ
ท่ีมีความพึงพอใจมากข้ึน 
              

 
 

รูปที ่4.9 ประชาชนท่ีมาขอใบอนุญาตขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 
 

รูปที ่4.10 ประชาชนท่ีมาขอใบอนุญาตขออนุญาตดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร 



 

บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

      การด าเนินการศึกษาเพื่อการปรับปรุงการให้บริการการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง /ร้ือถอน
อาคารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด เป็นการศึกษาท่ีตอ้งการคน้หาปัญหาและสาเหตุ
ของการใช้ระยะเวลาท่ีนานวนัในการขอออกใบอนุญาต วิเคราะห์เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงด าเนินการบริการ
ออกใบอนุญาตฯเปรียบเทียบก่อนและภายหลงัปรับปรุง พร้อมทั้งการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน  

 

จากผลการด าเนินการศึกษาได้กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นประโยชน์ท่ีมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคเ์พื่อความตอ้งการในการลดขั้นตอนการออกใบอนุญาต พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะความล่าชา้
ในการออกใบอนุญาต    

 

5.1.1  ผลการศึกษาดา้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาการด าเนินงาน  
 

โดยสรุปเป็นกระบวนการจะต้องใช้เวลาในการรอตั้งแต่วนัท่ีเขา้ขอรับการบริการการจนได้รับ
ใบอนุญาตจะใช้เวลาทั้งส้ินประมาณ 30 วนั เป็นการใช้เวลาท่ีค่อนขา้งนาน ท าให้ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้ง
เสียเวลางานซ่ึงมีส่วนสร้างความเสียหายต่องานท่ีท า  โดย มีปัญหาการด าเนินงานอยูส่องส่วนคือ 

1. ในส่วนของการใหบ้ริการพบปัญหาดงัน้ี 
 

 ขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารมีความซ ้ าซอ้น 
 การกระบวนการรอตรวจ  รออนุมติั รอออกเอกสารมากเกินความจ าเป็น 
 มีความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 
 มีปัญหาดา้นประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

 

2. ในส่วนของการรับบริการจะพบปัญหาดงัน้ี 
 

 เกิดความไม่เรียบร้อยในการยืน่เอกสารท าใหต้อ้งมีกระบวนการตรวจเอกสาร 
 ตอ้งรอเอกสารใบอนุญาตท่ีอนุมติัดว้ยเวลาท่ียาวนานจนมีส่วนท าให้เกิดความเสียหาย

ต่องานท่ีตอ้งด าเนินการใบอนุญาต 
 เกิดความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการรับบริการในการขอรับใบอนุญาตซ่ึงเกิดความ

ล่าชา้จนเป็นส่วนหน่ึงของเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายต่องาน 
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  สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหามีสามประเด็นคือ 
 

1.   สาเหตุสภาพปัญหาท่ีเกิดจากคนมีดงัน้ี 
 

 เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ขาดทกัษะ และการฝึกอบรมใหพ้นกังานจา้ง 

 พนกังานจา้งหยดุงาน 

 หวัหนา้ไม่เคร่งครัด 

 ขาดการกระตือรือร้นการเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ 

 ประชาชนไม่เขา้ใจเอกสารของทางราชการ 

 พนกังานมีหนา้ท่ีอ่ืนๆในการท างาน 
 

2. สาเหตุสภาพปัญหาท่ีเกิดจากวธีิการมีดงัน้ี 
 

 ไม่มีการจดัแผนในการด าเนินการลดขั้นตอน 

 ขาดการประชาสัมพนัธ์เอกสารในการรับบริการฯ 

 ขาดความควบคุมประสิทธิภาพการใหบ้ริการฯ 
 

3. สาเหตุสภาพปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีดงัน้ี 
 

 ขั้นตอนการท างานในระบบราชการมีความซ ้ าซอ้น 
 ขาดการจดัสถานท่ีเหมาะสมชดัเจนและ 
 ขาดอุปกรณ์ไม่สะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการขอใบอนุญาต 

 

5.1.2  การปรับปรุงการด าเนินการ  

การปรับปรุงการด าเนินการแบ่งแนวทางไวเ้ป็นสองแนวทางคือ 
 

1. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
2. แนวทางป้องกนัปัญหา 
 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาไดว้างมาตรการณ์และการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 

 จดัท ามาตรฐานวธีิท างานในการลดขั้นตอนการใหบ้ริการ 

 ฝึกอบรมให้พนกังานจา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างานให้พนกังานรับรู้ถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
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 ลดความสูญเสียและผลกระทบในการใหบ้ริการฯต่อประชาชน  
 จดัสถานท่ีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการติดต่อในการใชบ้ริการฯ 
 ปรับปรุงวธีิการท างานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดให้ความเห็นใจ และความเขา้ใจ                

แก่ผูรั้บบริการรับฟังปัญหาหรือขอ้ซกัถาม 
 ใหมี้การติดตามผลและควบคุมการใหบ้ริการการตามกระบวนการลดขั้นตอนฯ 
 ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงเอกสารต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตฯ 

 
แนวทางป้องกนัปัญหามีการวางมาตรการณ์และกระบวนการส าหรับพนกังานดงัต่อไปน้ี 
 

1. ปรับมุมมองวา่ประชาชนคือลูกคา้คนส าคญั  
2. สร้างวฒันธรรมใหมใ่นการบริการ 
3. ใชห้ลกัการบริการเป็นเลิศ  
4. รับรู้เทคนิคในการตอ้นรับประชาชน  
5. มีจิตส านึกในหลกัการท่ีดีของงานบริการ  

 

5.1.3 ผลการปรับปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานการปรับปรุงกระบวนการท างาน พบวา่ก่อนการปรับปรุงกระบวนการท างาน จาก
พนกังาน 7 คน  มีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน  การท างานในแต่ละกระบวนการการท างานเฉล่ียต่อ 1 
รายการต่อพนกังาน 1 คน  ใชเ้วลาการด าเนินการ 30 วนั  และหลงัจากการปรับปรุงวิธีการท างานแบบใหม่
สามารถลดขั้นตอนใชว้ธีิด าเนินการ 4 ขั้นตอน ใชเ้วลาในการขอใบรับใบอนุญาตลดลงเหลือเพียง  14 วนั   

 

5.1.4  ผลการส ารวจความพึงพอใจ                

  

จากส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการพบว่าความความพึงพอใจสูงข้ึนในทุกประเด็นการ

ส ารวจความพึงใจดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

2. ดา้นขั้นตอนกระบวนการในการใหบ้ริการ 

3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

   

    จากการศึกษาพอสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 

              1.  จดัท ามาตรฐานวิธีท างานในการลดขั้นตอนการใหบ้ริการฯ 
2.  ฝึกอบรมให้พนักงานจ้างท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างานให้พนักงานรับรู้ถึงความสูญเสีย            

และผลกระทบในการใหบ้ริการฯต่อประชาชน      
 3 .จดัสถานท่ีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการติดต่อในการใชบ้ริการฯ 
 4. ปรับปรุงวิธีการท างานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนดให้ความเห็นใจ และความเขา้ใจ           

แก่ผูรั้บบริการรับฟังปัญหาหรือขอ้ซกัถาม 
5. มีการติดตามผลและควบคุมการใหบ้ริการการลดขั้นตอนฯ 
6. ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงเอกสารต่างๆในการขอใบอนุญาตฯ 

  

      จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเคยมาใช้บริการประเภทต่าง ๆ พบว่านอกจากการใช้บริการท่ีมาก
ท่ีสุดคือ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 20 แลว้ยงัมีการบริการ
อ่ืน ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 ท่ียงัตอ้งการการบริการท่ีดีข้ึน จึงน่าจะมีการศึกษาปัญหาและการด าเนินการท่ี
ดีข้ึนในประเภทการบริการอ่ืน ๆ ในอนาคตดว้ย 

 
ตารางที ่5.1 ประเภทการบริการต่าง ๆ ท่ีมีการใหบ้ริการ 

ประเภทบริการ จ านวน ร้อยละ 
1.ขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร 80 20 
2.งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ 42 10.5 
3.งานดูดส่ิงปฏิกลู 63 15.8 

4.งานดา้นจดัเก็บรายได ้ 21 5.3 
5.งานดา้นส่งเสริมอาชีพ 41 10.3 
6.งานสังคมสงเคราะห์ 66 16.5 
7.งานดา้นรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ 25 6.5 
8.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 38 9.5 
9.งานดา้นส่งเสริมการศึกษา 23 5.8 

รวม 400 100.00 
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