
โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
รื้อถอนและดัดแปลงต่อเติมอาคาร 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
******************************************** 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไว้ว่าการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 5 การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เป็นการกําหนดหน้าท่ีให้ส่วนราชการท่ีมีผล
โดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยวิธีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การจัดต้ัง
ศูนย์บริการร่วมเป็นต้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ  จึงได้ให้ความสําคัญในการนํากระบวนงานท่ีให้บริการประชาชนในแต่
ละกระบวนงานมาพิจารณาเพ่ือปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จึงได้จัดทําโครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนและ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร” 
ประจําปีงบประมาณ 2558  จึงเป็นภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เพ่ือพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง จึงได้จัดทําโครงการ “ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนและ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร”  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ 

2. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกในการให้การบริการ
ประชาชน 

3. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้ 

4. ปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการประชาชน    
ผู้มารับการติดต่อการบริการ  

5. เพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐ 
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3. เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ได้จัดทําโครงการ “ ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอนและ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร” โดยกําหนดระยะเวลา
เป้าหมายในการให้บริการดังนี้ 

- ปรับปรุงระบบการทํางานของแต่ละกระบวนงาน เพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเชื่อมต่อระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสารส่งต่องาน ระบบการรับ
เงินและกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน 

- ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการ
กรอกเอกสาร 

- จัดพิมพ์รายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีประชาชนต้องใช้ประกอบในการอนุญาตพร้อมเอกสาร   
คําขอในกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบใช้ในการบริการประชาชน 

- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน และรายละเอียด
ต่างๆ ของแต่ละกระบวนงาน 

- ให้บริการในองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลางพร้อมมอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีรับเรื่องขออนุญาต และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ส่ง
เรื่องให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ติดตามความคืบหน้า เม่ือ
ได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ แจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการ
ทราบ 

- สํารวจอํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอํานาจในพิจารณา การสั่ง
อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
กําหนดให้มีผลกระทบโดยตรงกับการให้บริการ 

- พิจารณาภารกิจของหน่วยงานภายในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควร
มอบหมายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดําเนินการใด ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ
เรื่องนั้นโดยตรงเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
4. วิธีการดําเนินการ 
 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
และ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ประจําปีงบประมาณ 2558 มีวิธีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.1 เขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  4.2 ศึกษากระบวนการทํางานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันว่ามีกระบวนการในการดําเนินการก่ี
ข้ันตอน ซ่ึงแต่ละข้ันตอนสามารถยืดหยุ่นได้มากน้อยเพียงใด ใช้เวลาแต่ละข้ันตอนและเวลารวมในการ
ให้บริการท้ังหมดเป็นเวลาเท่าไร มีใครร่วมปฏิบัติงานบ้าง รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 
  4.3 กําหนดมาตรฐานการจูงใจโดยวางแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้คําปรึกษาและบริการด้วยความเป็นกันเอง 
  4.4 ประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนฯ และรายงานระยะเวลาการปฏิบัติราชการใน
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหม่ท่ีได้จากการประชุม 
  4.5 กําหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละข้ันตอน ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 
  4.6 ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและถือปฏิบัติ 
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  4.7 ประกาศให้ประชาชนทราบ 
  4.8 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   4.8.1 จัดทําป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   4.8.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
   4.8.3 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ 
   4.8.4 จัดทําเอกสาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่าง ๆ 
  4.9 จัดทําตู้รับฟังความคิดเห็น 
  4.10 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
  4.11 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 
  4.12 สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
  4.13 รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 

 

5.   ระยะเวลาดําเนินการ 
     ตุลาคม  2557 –  กันยายน 2558 

ท่ี รายการ ระยะเวลาดําเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2 ศึกษากระบวนการทํางาน             
3 ประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอน

ฯ 
            

4 กําหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละ
กระบวนขั้นตอน ผู้รับผิดชอบและ
ระยะในการดําเนินงาน 

            

5 ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบติั
ตาม 

            

6 ประกาศให้ประชาชนทราบ             
7 ดําเนินการจัดกิจกรรมอํานวยความ

สะดวกแกป่ระชาชน 
            

8 จัดทําตู้รับฟังความคิดเหน็             
9 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ             
1
0 

สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการ 

            

1
1 

สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ             

1
2 

รายงานผลโครงการฯ ต่อ
ผู้บังคบับัญชา 

            

 
6. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
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7. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ตามความจําเป็นและเป็นไปโดยประหยัด 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีจะได้รับหลังจากสิ้นสุดโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอนและ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ประจําปีงบประมาณ 2558 มีดังนี้ 
  9.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ได้รับบริการท่ีดี สะดวก 
รวดเร็วข้ึน 
  9.2 เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทองหลาง กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 
  9.3 พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง    
มีจิตสํานึก และทัศนคติท่ีดีในการให้บริการประชาชน 
 

10. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 โครงการลดลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
และ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ประจําปีงบประมาณ 2558 จะทําการติดตามและประเมินผลโดยจัดทํา
รายงานสรุปเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

11. ผู้เขียน/เสนอโครงการ 

   (ลงชื่อ)  
                   (นางสุญาณี นรมาตร์) 
                           บุคลากร 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 (ลงชื่อ) 
                 (นางพรพรรณ บุญดี) 

 หัวหน้าสํานักงานปลัด 
 
13. ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

(ลงชื่อ) 
                 (นางเพ็ญจันทร์  พานปรุ) 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 
14. ผู้อนุมัติโครงการ 

(ลงชื่อ) 
                   (นายโยธิน วิทยาวิโรจน์) 

            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 


