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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการและกระบวนการท างานสอบสวนรับรอง
ผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขต  
บางพลัดของส านักงานเขตบางพลัด และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงาน
สอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ภายใต้แนวคิดระบบราชการ 4.0 โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร การสังเกต
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 8 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าพนักงานเทศกิจ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการให้บริการสอบสวนและออกหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ให้บริการ ณ สถานที่ประสบภัย และรูปแบบที่ 2 ให้บริการ  
ณ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตบางพลัด ส่วนกระบวนการท างานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัดมี 6 
ขั้นตอน ในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเขตบางพลัด พบจุดแข็ง
หลักอยู่ที่ผู้บริหารเขต ขณะที่จุดอ่อนหลัก คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โอกาสหลัก คือ แนวคิดระบบราชการ 4.0 
อุปสรรคหลัก คือ ด้านหน่วยงานภายนอกและผู้ประสบภัย ซึ่งแนวทางการแก้ไขโดยสรุป คือ อบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการเขตสั่งการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนการรับแจ้งความ และข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ลดงานที่ต้องมีการกระท าซ้ าออก และจัดเก็บเอกสารโดยการสแกน รวมทั้งสรุปข้อมูลลงใน  
MS Excel นอกจากน้ี แนวทางการพัฒนาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประภัยในพื้นที่เขตบางพลดั ภายใต้แนวคิดระบบ
ราชการ 4.0 ประกอบด้วย การแก้ไขกฎหมายให้อ านาจเบ็ดเสร็จแก่ผู้อ านวยการเขตรับแจ้งบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับ
รายละเอียดความเสียหายได้ รวมทั้งสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
ออนไลน์ บูรณาการข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ อาทิ ข้อมูลบ้าน ประชากร ข้อมูลที่ตั้งอาคาร ที่สามารถดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ทันที กรอกข้อมูลลงในระบบเท่าที่จ าเป็น มีการสร้างแบบฟอร์มหนั งสือรับรอง โดย
สามารถพริ้นท์หนังสือรับรองฯ จากระบบได้ทันที ณ สถานที่ เกิดเหตุ อีกทั้งต้องมีการทบทวนงบกลางของ
กรุงเทพมหานครและการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการ
เชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท า CSR โดยการมอบสิ่งของช่วยเหลือ อีกทั้งการเตรียมการ โดยวางแผนก าลังพล
ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินรองรับการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ ทั้งอบรมให้ความรู้และฝึกฝนการประสานงานให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และการเตรียมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ เช่น จัดท าผังชุมชน ส าหรับข้อเสนอแนะนั้น ควรพัฒนาให้การออก
เอกสารหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบดิจิทัล แล้วส่งต่อให้แก่ทุกๆ หน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องให้ประชาชนถือเอกสารฉบับจริงไปทุกที่ และการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยของ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ โดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตร ATM หรือบัญชีธนาคาร เพื่อประชาชน 
ไม่ต้องเดินทางมารับเงินที่หน่วยงานในภายหลัง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบงาน งานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย เขตบางพลัด ระบบราชการ 4.0 

บทน า 
 ท่ามกลางความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน เครื่องมือ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด งานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของ
ส านักงานเขตบางพลัดในฐานะหน่วยงานปกครองในพื้นที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสถิติการให้บริการงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยของส านักงานเขตบางพลัด  ย้อนหลัง 6 ปี 
(ปี พ.ศ. 2557 – 2562) ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย มีจ านวนทั้งหมด 
146 คน โดยประสบภัยจากอัคคีภัยมากที่สุด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 76.71 รองลงมา คือ ผู้รับบริการฯ  
ที่ประสบภัยจากวาตภัย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29 ในขณะที่มีผู้ประสบภัยตามบัญชีความเสียหายแนบท้าย
จ านวนทั้งหมด 451 คน เป็นเพศชาย จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 47.23 และเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.77 
ตารางที่ 1 สถิติการให้บริการงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยของส านักงานเขตบางพลัด ตั้งแตป่ี 2557 - 2562 

ปี 

ผู้รับบริการงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย 
พ้ืนที่เขตบางพลัด ตามประเภทสาธารณภัย (คน) 

ผู้ประสบภัยตามบัญชีความเสียหายแนบท้าย
หนังสือรับรองผู้ประสบภัย (คน) 

อัคคีภัย วาตภัย รวม ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2557 7 4.79 4 2.74 11 7.53 14 3.10 15 3.33 29 6.43 
2558 15 10.27 2 1.37 17 11.64 15 3.33 31 6.87 46 10.20 
2559 20 13.70 26 17.81 46 31.51 64 14.19 68 15.08 132 29.27 
2560 10 6.85 - - 10 6.85 14 3.10 15 3.33 29 6.43 
2561 43 29.45 2 1.37 45 30.82 75 16.63 76 16.85 151 33.48 
2562* 17 11.64 - - 17 11.64 31 6.87 33 7.32 64 14.19 
รวม 112 76.71 34 23.29 146 100.00 213 47.23 238 52.77 451 100.00 

*หมายเหตุ ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูลตั้งแตเ่ดือนมกราคม – เดือนมถิุนายน 2562 
ที่มา. สรุปจากสมดุออกเลขหนังสอืรับรองอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และสาธารณภัยอื่น ๆ  
(หน้า 22 - 48), โดย ฝา่ยปกครอง ส านักงานเขตบางพลดั, 2562, กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

 ส านักงานเขตบางพลัดจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้บริการในเชิงรุก รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่สามารถน าหนังสือรับรองผู้ประสบภัยไปใช้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภากาชาดไทย มูลนิธิ  
ป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการที่ผ่านมา จะพบปัญหาอุปสรรค เช่น  
การที่ประชาชนต้องเดินทางไปแจ้งความก่อนมาขอหนังสือรับรองกับทางส านักงานเขต หรือ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ 
หรือ การให้ข้อมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2560) ได้มีแนวคิด จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการให้บริการและกระบวนการ
ท างานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานสอบสวนรับรอง
ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเขตบางพลัดของส านักงานเขตบางพลัด และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งภายใต้แนวคิดระบบราชการ 
4.0 จะมีแนวทางการพัฒนาระบบงานสอบสวนรบัรองผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเขตบางพลัดได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ลดภาระ ค่าใช้จ่าย และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนได้รวดเร็ว อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้
เฉพาะส านักงานเขตบางพลัดเท่านั้น  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบราชการ Bureaucracy ของ Max  Weber (อ้างถึงใน ปรีดา โอดลี, 2558, หน้า 5-6) 
อธิบายเรื่องระบบราชการ โดยระบุว่ามี 15 ลักษณะ  
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 ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ของ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) (อ้างถึงใน HR NOTE Editor, 
2562) หน้าที่การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 5 ประการ ได้แก่ P – Planning: การวางแผน O – Organizing: การจัด
องค์กร C – Commanding: การบังคับบัญชาสั่งการ C – Coordination: การประสานงาน และ C – Controlling: 
การควบคุม 

 SWOT Analysis (อ้างถึงใน ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2561, หน้า 21-22) เป็นการมอง 4 เรื่องส าคัญ ได้แก่ 
S: Strengths จุดแข็งด้านทรัพยากรภายในองค์การ W: Weakness จุดอ่อนด้านทรัพยากรภายในองค์การ  
O: Opportunities โอกาสขององค์การที่มีศักยภาพจากสภาพภายนอกที่เอื้ออ านวย และ T: Threats อุปสรรค
ภายนอกองค์การที่ท าให้องค์การต้องปรับตัว 
 การพัฒนาระบบงาน ของ สุรชาติ กิ่มมณี (2560) คือ การจัดระบบ จัดระเบียบงาน ค้นหาวิธีท างานที่
ดีกว่า และง่ายกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าทุกประเภท 
 การรื้อปรับระบบ (Reengineering) ของ Michael Hammer และ James Champy (อ้างถึงใน สันต์ชัย 
ล้อมณีนพรัตน์, 2539, หน้า 21-22) การคิดค้นใหม่และการออกแบบใหม่เกี่ยวกับกระบวนการท างานขององค์การ
ธุรกิจอย่างรุนแรงและถอนรากถอนโคนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงอย่างทันตาเห็น และมีผลที่วัดได้ชัดเจนในเรื่อง
การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพ มีบริการที่ดีและรวดเร็วขึ้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, 
หน้า 79) ประกอบด้วย หลักการขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงที่ถอนรากถอนโคน เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ยิ่งใหญ่ 
เน้นกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา และการมอบอ านาจ 
 การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) กล่าวว่า การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หมายถึง การน า
งานท่ีให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือ
เสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดบริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น มีได้หลายรูปแบบ
ที่ส าคัญ คือ รูปแบบท่ี 1 การน าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน เป็นการน างาน หลายขั้นตอนที่
ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน รูปแบบที่ 2 กระจายอ านาจให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการกระจายอ านาจไปให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เป็นผู้ที่ท าหน้าท่ีให้บริการแทนทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท าหน้าที่ให้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด รูปแบบที่ 3 
การปรับปรุงและออกแบบใหม่ในการให้บริการ และรูปแบบที่ 4 การสามารถให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันท ี
 แนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) โดยภาครัฐหรือระบบ
ราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นที่
พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) กล่าวคือ  
  1) เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการ
ท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพ
และสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
  2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
มุ่งเนน้แก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จ
สิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการ
ติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน   
  3)  มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั (Smart & High Performance Government) ต้องท างานอย่างเตรียม
การณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม ประยุกต์องค์ความรู้ใช้ในการตอบโต้กับ
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โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท า
ให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ (2539) ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและ
การรักษาความลับในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาโดยการพัฒนาระบบงานและการน าเทคโนโลยีมาใช้   
นลินรัตน์ เลียวเดชานันท์ (2552) ศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการน าระบบงานบริการ
ข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self Service) มาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์โปรดักส์  
สศม พูนพายัพ (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบงานอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และณัฐพร ปิ่นประภา (อ้างถึงใน ปรีดา โอดลี, 2558, หน้า 57-58) ศึกษาความพึงพอใจในการ
บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาล เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ผลการวิจัย 
บริบทงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด 
 งานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย เป็นงานที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
มาตรา 30 ได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีผู้อ านวยการเขตในพื้นที่ท่ีรับผดิชอบด าเนินการส ารวจความเสยีหายจากสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นและท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู ซึ่งผู้อ านวยการเขตในพื้นที่ที่รั บผิดชอบ หมายถึง ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อมาในสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นว่า 
เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3773/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยปฏิบัติราชการแทน ด้วยเหตุนี้ผู้อ านวยการเขตบางพลัด ซึ่งเป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 36 มีหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับ
มอบหมาย จึงมีหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งดังกล่าว  
 ในขณะเดียวกันผู้อ านวยการเขตบางพลัดได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่หัวหน้าฝ่ายปกครอง (เจ้าพนักงานปกครองระดับช านาญการพิเศษ) ซึ่งมีจ านวน 1 อัตรา และ
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานปกครอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครองระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 3 อัตรา พนักงาน
ปกครองปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 2 อัตรา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กลุ่มงานปกครองรับผิดชอบหลัก 
คือ การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี ภัยตามเทศกาลหรือฤดูกาล การซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การประสานการด าเนินการต่างๆ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่และท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหาย การสอบสวนและออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจาก
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ แต่ผู้อ านวยการเขตบางพลัดยังคงไว้ซึ่งอ านาจในการลงนามในหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัย เพียงแต่ในกระบวนการด าเนินการนั้น ผู้อ านวยการเขตบางพลัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ด าเนินการตั้งแต่ ส ารวจความเสียหาย รับค าขอหนังสือรับรองฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการ
สงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 ท าการสอบสวน และจัดท าหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและบัญชีความเสียหาย
แนบท้ายหนังสือรับรองฯ ให้เป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง 
แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย แล้วเสนอหัวหน้าฝ่ายปกครอง ผ่านผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางพลัด ไปจนถึง
ผู้อ านวยการเขตบางพลัดลงนาม 
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 ในสถานการณ์จริง ขณะเกิดภัย หน่วยงานแรกที่เข้าระงับเหตุ ได้แก่ สถานีดับเพลิงบางอ้อ สถานีดับเพลิง
บวรมงคล ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางพลัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางพลัด หากภัยมีขนาดใหญ่จะมีสถานี
ดับเพลิงพ้ืนท่ีใกล้เคียง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนเขตอื่น อาสาสมัครต่างๆ จากเขตอื่น จะร่วมกันเข้าระงับเหตุ
เพื่อให้ภัยสงบลงโดยเร็ว ส านักงานเขตจะจัดก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่ออ านวยการและควบคุมสั่งการในที่เกิดเหตุป้องกันมิให้ผู้ ไม่มี
ส่วนในเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดภัย ให้ฝ่ายเทศกิจจัดระเบียบจราจร ดูแลความสงบเรียบร้อย สั่งการใช้ก าลัง
สมาชิก อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีจ าเป็นด าเนินการอพยพผู้ประสบสาธารณภัยไปอยู่ในพื้นที่ที่ก าหนด 
และหากมีผู้บาดเจ็บจะมีการน าส่งโรงพยาบาลโดยอาสาสมัคร หน่วยงานที่สนธิก าลังกันเข้าพื้นที่ นอกจากส านักงาน
เขตบางพลัดแล้ว ยังมีหน่วยงานทหารที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และมีสถานีต ารวจนครบาลในพื้นที่
รับผิดชอบที่เกิดเหตุ เช่น สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด สถานีต ารวจนครบาลบางยี่ขัน สถานีต ารวจนครบาลบวรมงคล 
เข้ามาสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 หลังจากสถานการณ์สาธารณภัยนั้นสงบลงหรือภัยผ่านพ้นไปแล้ว เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระงับเหตุเพลิง
ไหม้ได้จนไฟสงบลง ก็จะเข้าสู่บทบาทของส านักงานเขตบางพลัดในการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดยเฉพาะการส ารวจความเสียหาย การสอบสวนและออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟื้นฟูจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังต้องประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ สร้าง
ความเช่ือมั่นในการให้ความช่วยเหลือจากทางราชการ ฟื้นฟูบูรณะ สิ่งเสียหาย สภาพแวดล้อมให้ กลับสู่สภาพปกติ
โดยเร็ว ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้สามารถด ารงชีวิต ประกอบอาชีพตามปกติได้ และสรุปรายงานเหตุด่วน
สาธารณภัยภายใน 24 ช่ัวโมง ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 

รูปแบบการให้บริการและกระบวนการท างานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด 
  รูปแบบการให้บริการงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 ให้บริการ ณ สถานท่ีประสบภัย และรูปแบบท่ี 2 ให้บริการ ณ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตบางพลัด 
โดยรูปแบบท่ี 2 ผู้ประสบภัยที่ไม่ได้พบเจ้าหน้าที่ขณะไปออกให้บริการในพื้นที่ สามารถเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ
สอบสวนและออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประสบสาธารณภัย ในวันเวลาราชการ  
  กระบวนการท างานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเขตบางพลดั มี 6 ขั้นตอน ดังแผนภาพท่ี 1  

  แผนภาพท่ี 1 กระบวนการท างานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพืน้ท่ีเขตบางพลัด 

 
ที่มา. การค้นคว้าอิสระเรื่อง การพฒันาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลดั  
ภายใต้แนวคิดระบบราชการ 4.0 (หน้า 38), โดย สุวรรณี สุนทรมณีโชติ, 2562, กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

 ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะแจ้งประชาชนผู้ประสบภัยไปแจ้งความลงบันทึก
ประจ าวันเกี่ยวกับรายละเอียดการเกิดภัยและความเสียหายต่าง ๆ ณ สถานีต ารวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบ และ
แจ้งให้ประชาชนจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน จากนั้นให้ประชาชนยื่นค าขอ
หนังสือรับรองตามแบบค าขอฯ พร้อมเอกสารประกอบค าขอ และบันทึกประจ าวัน โดยเจ้าหน้าที่จะด าเนินการ
สอบถามและกรอกข้อมูลลงในค าขอและตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะท าการสอบสวนเกี่ยวกับรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 

• แจ้งประชาชนไป
แจ้งความที่ สน. 

• เตรียมเอกสาร
ประกอบค าขอ 

ขั้นตอนที่ 2 

• ยื่นค าขอ/
กรอกข้อมูล/
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ขั้นตอนที่ 3 

• สอบสวน
เกี่ยวกับ
รายละเอียด     
สาธารณภัย 

ขั้นตอนที่ 4 

• พิมพ/์กรอก
ข้อมูลลงใน
หนังสือรับรอง
และบัญชีความ
เสียหาย 

ขั้นตอนที่ 5 

• เสนอหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง/ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขต/
ผู้อ านวยการเขต 
ลงนาม 

ขั้นตอนที่ 6 

• ส่งมอบหนังสือ
รับรอง
ผู้ประสบภัยฯ 
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การเกิดสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่เก็บจากการตรวจสถานที่เกิดภัย และใช้แบบพิมพ์ 
ปค.14 ในการบันทึกถ้อยค าการสอบสวน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลหรือจัดพิมพ์ตามแบบหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัยและบัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ให้เป็นไปตามแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศไว้ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และท าความเห็นเสนอเรื่องให้หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง ผ่านผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางพลัด จนถึงผู้อ านวยการเขตบางพลัด แล้วแต่กรณี พิจารณาลงนามใน
หนังสือรับรองและบัญชีความเสียหายแนบท้าย เมื่อผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราส่วน
ราชการ ขั้นตอนสุดท้าย คือ ส่งมอบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและบัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัยแก่ผู้ประสบภัย กรณีส านักงานเขตบางพลัดไม่ออกหนังสือรับรองให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมเหตุผล  
และให้ผู้ร้องลงลายมือช่ือรับทราบผลการพิจารณาและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งภายใน 15 วัน 

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนที่เขตบางพลัดของส านักงานเขตบางพลัด 
 ในการด าเนินงานของส านักงานเขตบางพลัดเกี่ยวกับงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเขตบางพลัด 
พบว่า ส านักงานเขตบางพลัดมีจุดแข็งในเรื่องของผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์ 
เจ้าหน้าที่มีการประสานการท างานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นมีความสามารถท างานสอบสวนรับรอง
ผู้ประสบภัยทดแทนกันได้ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด 
ของส านักงานเขตบางพลัด 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร 
 เจ้าหน้าที่มีการประสานการท างานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง  
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นสามารถท างานทดแทนได้ 

 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ขาดทักษะ 
ความรู้เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
จ านวนไม่เพียงพอ  

 ไม่มีการวางแผนจัดเตรียมข้อมูลประสานงาน 
 งานที่ต้องมีการกระท าซ้ า 
 วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็นไม่เพยีงพอ  
 การจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 

ไม่เป็นระบบ 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 แนวคิดระบบราชการ 4.0  
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 24  
 ครม.มีมติเห็นชอบการออกเอกสารหลักฐาน 

ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 

 ด้านหน่วยงานภายนอก 
-สถานีต ารวจไม่มารับแจ้งความ 
-หน่วยงานให้ความช่วยเหลือให้สอบสวน 
เพิ่มเติม 

 ด้านผู้ประสบภัย การให้ข้อมูลและเอกสาร 
 ด้านความสับสนข้อมูลข่าวสารในภาวะเกิดภัย 

ที่มา. การค้นคว้าอิสระเรื่อง การพฒันาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลดั  
ภายใต้แนวคิดระบบราชการ 4.0, โดย สุวรรณี สุนทรมณโีชต,ิ 2562, กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

 ขณะที่ยังมีจุดอ่อน คือ ปัญหาด้านบุคลากร กรณีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ผู้ปฏิบัติงานสอบสวน เจ้าหน้าที่
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน เจ้าหน้าที่ยังมีใจให้บริการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกค่อนข้างน้อย 
เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะหรือประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และการที่เจ้าหน้าที่ 
เข้าพื้นที่ขณะเกิดภัยโดยไม่ได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัย อาจขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  กรณีผู้มีอ านาจ 
ลงนามในหนังสือรับรองฯ ได้แก่ ผู้อ านวยการเขตบางพลัด หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางพลัด แล้วแต่กรณี อาจติด
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ภารกิจหรือไม่อยู่ในพื้นที่ในขณะนั้น รวมทั้งปัญหาด้านการวางแผน ที่ขาดการวางแผนในการประสานข้อมูลข่าวสาร 
ในที่เกิดภัยและไม่มีการจัดเตรียมข้อมูลการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ นอกจากนั้น 
ยังพบปัญหางานท่ีต้องมีการกระท าซ้ า มีการเขียนข้อมูลคล้ายๆ กัน ซ้ าซ้อนกัน เช่น ความเสียหายต่าง ๆ ต้องเขียนทั้ง
ในค าขอ แบบบันทึกการสอบสวน ปค.14 บัญชีความเสียหายแนบท้าย อีกทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็น มี
จ านวนไม่เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน และปัญหาการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบสวนรับรอง
ผู้ประสบภัยที่ไม่เป็นระบบ จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานที่ผ่านมามีจุดอ่อนมีมากกว่าจุดแข็ง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค โดยเฉพาะแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน 
กพร. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2562 มาตรา 24 ที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานครด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2562 เห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่ส านักงาน กพร. 
เสนอ หลักการ คือ พัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services และก าหนดระยะเวลาที่ยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้
ภายในปี 2563 (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยของ
ส านักงานเขตบางพลัด ในขณะที่อุปสรรคที่พบ คือ ด้านหน่วยงานภายนอก สถานีต ารวจนครบาลในพื้นที่ไม่มารับแจ้ง
ความลงบันทึกประจ าวัน ณ สถานที่ประสบภัย หน่วยงานที่ใช้หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประกอบการให้ความ
ช่วยเหลือ บางกรณียังมีการให้สอบสวนในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ด้านผู้ประสบภัย การให้ข้อมูลของผู้ประสบภัยไม่
ตรงกับข้อเท็จจริง ด้านการเตรียมเอกสารของผู้ประสบภัย ที่ประชาชนผู้ประสบภัยไม่สามารถหาเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากเอกสารถูกท าลายด้วยเหตุสาธารณภัย และ เอกสารบันทึก
ประจ าวันรายละเอียดไม่ครบถ้วน ตามที่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือต้องการ ด้านความสับสนข้อมูลข่าวสารในภาวะเกิด
ภัยของผู้ประสบภัยและหน่วยงานต่าง ๆ โดยสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมฯ ได้ ดังตารางที่ 2 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนที่เขตบางพลัดของส านักงานเขตบางพลัด  
 ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด
ของส านักงานเขตบางพลัด พบว่า  
  1. ด้านบุคลากร  

 1.1 กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานสอบสวน 
           1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่มาบรรจุใหม่ ให้ทราบกฎหมาย ระเบียบ 

แนวทาง ข้ันตอนการท างาน หรืออาจจะศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย หรือ
ให้รุ่นพี่ในกลุ่มงานปกครองสอนรุ่นน้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับบุคคล และการศึกษา
ลักษณะพืน้ท่ีของเขตบางพลัด  
  2) ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามอย่างใกล้ชิด มอบหมายหน้าที่การสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยให้มี
ผู้รับผิดชอบ เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีใจให้บริการ ออกไปให้บริการทันท ี 
  3) ให้ผู้อ านวยการเขตสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ช่วยฝ่ายปกครองด าเนินการ หรือท าการ
ประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย
ปกครองมีจ านวนไม่เพียงพอ 
  4) การเข้าถึงพื้นที่เกิดภยัของเจ้าหน้าที่ ควรไปในเวลาที่เหมาะสม เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระงับเหตุได้แล้ว  
 1.2 กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรบัรองผู้ประสบภัย ควรมีการมอบอ านาจให้หัวหน้าฝ่าย
ปกครองสามารถลงนามในหนังสือรับรองผู้ประสบภัยได้ เพื่อลดขั้นตอน 
 2. ด้านการวางแผน  
  จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนแนวทางในการประสานงานข้อมูลข่าวสารในพื้นที่  
ที่เกิดภัย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและไม่เกิดความสับสน โกหาหลในการปฏิบัติงาน และพูดคุยกันเพื่อท าความรู้
จักและจัดท าฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 
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 3. ลดงานท่ีต้องมีการกระท าซ้ าออก 
     เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาสอบสวนเฉพาะกรณีที่ไม่ข้อมูลบ่งชัดว่า ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน ใคร
ครอบครอง และครอบครองในฐานะใด ไม่จ าเป็นต้องสอบสวนทุกกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลสถานภาพมีความ
ชัดเจน บันทึกประจ าวันมีความชัดเจน หากเกิดกรณีแจ้งเท็จก็สามารถใช้เอกสารบันทึกประจ าวันแทนบันทึกการ
สอบสวน ปค.14 สามารถลดการเขียนบันทึกการสอบสวน ปค.14 ลงได้ 1 ฉบับ 
 4. ด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็น 

     เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมเอกสารค าขอ แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้ประสบภัย แบบฟอร์มบัญชีความเสียหาย
แนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัย รายช่ือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจัดเป็นชุดและจัดล าดับเอกสารตามขั้นตอน และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา ตลับชาด ตรา
ประทับ กระดาษก๊อบปี้ ให้เพียงพอและพร้อมปฏิบัติงาน นอกจากน้ี อาจประสานกรมการปกครองเพื่อขอเข้าใช้ระบบ
ฐานข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเกิดภัย เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนและออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ประสบภัยได้ทันที ณ 
ที่เกิดภัย โดยไม่ต้องรอเวลาเปิดท าการตามปกติ  

 5. ด้านการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย  
  การสแกนเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) และจัดเก็บไว้เป็น

ระบบให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลไว้เมื่อมีการออกหนังสือรับรอง โดยอาจสรุปเป็นสถิติ จัดท า
ตารางสรุปประจ าเดือน หรือประจ าปี เป็นไฟล์ข้อมูล EXCEL เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางพลัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดภัยในพ้ืนท่ี 
 6. ด้านหน่วยงานภายนอก  
    6.1 ส านักงานเขตจัดรถราชการพาผู้ประสบภัยไปแจ้งความ ณ สถานีต ารวจ หรือประสานสถานีต ารวจ
ให้ทราบล่วงหน้าจะมีประชาชนผู้ประสบภัยไปแจ้งความ และประสานสถานีต ารวจในพื้นที่ให้ออกมาอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในการรับแจ้งความและออกบันทึกประจ าวัน ณ สถานท่ีประสบภัย  
  6.2 จัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
เพื่อส านักงานเขตจะได้ปฏิบัติงานและจัดท าเอกสารในครั้งเดียว ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อส านักงานเขตหลายรอบ  
 7. ด้านผู้ประสบภัย 
     7.1 ตรวจสอบข้อมูลจากท้ังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจสอบเอกสาร และหรือ
ข้อมูลที่ไดจ้ากส านักงานท่ีดินในพ้ืนท่ี และสอบสวน ให้ชัดเจนก่อนออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย  
  7.2 การเตรียมเอกสารของผู้ประสบภัย 
  1) การประสานส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และขอคัดเอกสาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ต้องหาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินมาแสดง 
  2) การแจ้งรายละเอียดในการลงบันทึกประจ าวันแก่ประชาชนให้ชัดเจน หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานเขต
บางพลัดจัดท าตัวอย่างรายละเอียดการแจ้งความ โดยประสานและท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นกับเจ้าหน้ าที่สถานี
ต ารวจในพ้ืนท่ี เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และประชาชนไม่ต้องเดินทางไปมา 

 8. การมีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ภัย ผู้ประสบภัย ความเสียหาย และจัดท า
ข้อมูล เพื่อแจกให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูล เพื่อลดความสับสนข้อมูลข่าวสารในภาวะเกิดภัย โดยสามารถ
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ได้ดังตารางที่ 3  

 

 

 



9 

ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัดของ
ส านักงานเขตบางพลัด 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการแก้ไข 

 ปัญหาด้านบุคลากร  
 ปัญหาด้านการวางแผน 
 ปัญหางานที่ต้องมีการกระท าซ้ า 
 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็น  
 ปัญหาการจัดเก็บเอกสารและข้อมลู 

 

 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
 ผู้อ านวยการเขตสั่งการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน    
 ติดตามอย่างใกล้ชิด มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน 
 จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมข้อมูล 
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งาน  

และประสานกรมการปกครองขอใช้ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรนอกเวลาราชการ  

 ลดงานสอบสวน ป.ค.14 บางกรณี  
 จัดเก็บข้อมูลและเอกสารเป็นระบบ โดยการสแกน

เอกสาร และสรุปข้อมูลใน MS EXCEL 

อุปสรรค (Threat) แนวทางการแก้ไข 

 ด้านหน่วยงานภายนอก 
-สถานีต ารวจไม่มารับแจ้งความ 
-หน่วยงานให้ความช่วยเหลือให้สอบสวน 
เพิ่มเติม 

 ด้านผู้ประสบภัย การให้ข้อมูลและเอกสาร 
 ด้านความสับสนข้อมูลข่าวสารในภาวะเกิดภัย 

 ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานี
ต ารวจ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน การรับแจ้งความ ข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ประชุมหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพื่อสรุป 
แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

 มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
สถานการณ์ภัย จัดท าข้อมูล แจกจ่าย 

ที่มา. การค้นคว้าอิสระเรื่อง การพฒันาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลดั  
ภายใต้แนวคิดระบบราชการ 4.0, โดย สุวรรณี สุนทรมณโีชต,ิ 2562, กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

แนวทางการพัฒนาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นทีเ่ขตบางพลัด ภายใต้แนวคิดระบบราชการ 4.0 
  จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า ส านักงานเขตบางพลัดสามารถพัฒนาการด าเนินงานสอบสวนรับรอง
ผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัดให้ดีขึ้นได้ ด้วยการจัดระบบ จัดระเบียบงาน ค้นหาวิธีท างานที่ดีกว่า และง่ายกว่า  
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าทุกประเภท ซึ่งเรียกว่า การพัฒนาระบบงาน (สุรชาติ กิ่มมณี, 2560) และแนวคิดระบบ
ราชการ 4.0 โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางการพัฒนาระบบงานสอบสวนรับรอง
ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเขตบางพลัด ภายใต้แนวคิดระบบราชการ 4.0 ดังนี้ 
 1. ด้านกฎหมาย 

       1.1 แก้ไขกฎหมายให้อ านาจเบ็ดเสร็จแก่ผู้อ านวยการเขตรับแจ้งบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับรายละเอียด
ความเสียหายได้ประสบสาธารณภัย แล้วสามารถใช้ได้เหมือนบันทึกประจ าวัน เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนและเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือแก้ไข
กฎหมายให้อ านาจผู้อ านวยการเขตรับแจ้งความได้เลยกรณีเร่งด่วน โดยปรับปรุงเง่ือนไข ให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่าย
ต ารวจด้วยก็ได้ เพื่อเป็นการแจ้งหากมีการกระท าผิดทางอาญา เช่น กรณีวางเพลิงเผาทรัพย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถสืบสวนสอบสวนประกอบคดีได้  
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   1.2 แก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรับอัตราค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
หรืออาจจะมีค่าชดเชยรายวันเพิ่มขึ้น ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้หลากหลาย ประชาชนด ารงชีพอยู่ได้ 
โดยไม่เดือดร้อนเกินสมควร  

   1.3 มีการตรวจสอบทบทวนกฎหมายที่มีการบังคับใช้มาอย่างยาวนาน ปรับให้สอดคล้องกับปัจจัย  
ทุกด้านที่เป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยอาจจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะท างาน
ในแต่ละด้าน  

  2. ด้านงบประมาณและการให้ความช่วยเหลือ 
  2.1 การทบทวนงบกลางของกรุงเทพมหานครและจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย
อาจใช้วิธีพิเศษเพื่อความรวดเร็ว สามารถให้เงินสดเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปก่อนได้ หรือจัดซื้อน้ า ข้าว จัดหาที่พัก 
หรือให้อ านาจส านักงานเขตเบิกจ่ายงบประมาณจากงบพัฒนาเขต หรือส ารอง หรือ ให้ตั้งงบกลางในการจัดการ 
สาธารณภัยของส านักงานเขต โดยผู้อ านวยการเขตสั่งจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัย  
 2.2 การเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งต้องมีการท า Corporate Social Responsibility 
(CSR) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบางพลัด มาร่วมกันให้ความช่วยเหลือโดยการน าสิ่งของมาผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
เช่น น้ า เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค  
 3. ด้านการเตรียมการ 
 3.1 สร้างเครือข่ายพลเมืองประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้ชุมชน หน่วยงานราชการ เพื่อแจ้งข่าวสาร
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล รายงานเหตุการณ์ที่เกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์  หรือสร้างกลุ่มไลน์ เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว เกิดการสื่อสารได้ข้อมูลตรงกัน    
 3.2 ท าสรุปแนวทางในการปฏิบัติงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยให้มีความชัดเจน  

 3.3 ใช้ประโยชน์ ข้อมูล GIS ของกรุงเทพมหานคร และให้ฝ่ายโยธา ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม จัดท าผังชุมชน ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการบัญชาการเหตุการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
และตั้งจุดในการออกหนังสือรับรองและให้ความช่วยเหลือ ติดต่อกับผู้น าชุมชนเพื่อประสานข้อมูลและติดต่อกับ
ผู้ประสบภัย  

 3.4 วางแผนก าลังพลในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ประสบภัย
จ านวนมาก ส านักงานเขตต้องออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจ านวนมาก โดยจัดอบรมให้ความรู้และฝึกฝนการ
ประสานงานใหแ้ก่เจ้าหน้าทีทุ่กฝ่าย  

 4. ด้านกระบวนการท างาน 
  4.1 สร้างโปรแกรมส าเร็จรูปอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยออนไลน์ บูรณาการ

ข้อมูลพื้นฐานในพ้ืนท่ี อาทิ ข้อมูลบ้าน กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชากรในบ้าน ข้อมูลที่ตั้งอาคารที่เกิดเหตุ 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการทั้งกรมที่ดิน กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร โดยสามารถดึง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ทันที กรอกข้อมูลลงในระบบเท่าที่จ าเป็น มีการสร้างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
ให้เหมือนกันทุกเขต โดยสามารถพริ้นท์หนังสือรับรองฯ จากระบบได้ทันที ณ สถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกต้อง มีความชัดเจน ป้องกันการขูดลบขีดฆ่า เนื่องจากเขียนผิด และอ านวยความสะดวกผู้ประสบภัยซึ่งบางครั้ง 
จ าข้อมูลบางอย่างไม่ได้   

  4.2 ลดขั้นตอนการเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน โดยในขั้นตอนที่ 5 ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเสนอผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาลงนามได้โดยตรง ได้แก่ ผู้อ านวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขตบางพลัด แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องผ่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง และหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางพลัด 

  4.3 ส านักงานเขต ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าการ
สัมภาษณ์ผู้ประสบภัยเพียงรอบเดียว แล้วท าการมอบเงินไปในคราวเดียวกัน    
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  4.4 เตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อม โดยประสานฝ่ายทะเบียนในการค้นหาตรวจสอบรายละเอียดบ้านท่ี
ได้รับความเสียหาย มีใครเป็นผู้อาศัย มีใครเป็นเจ้าบ้าน รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้ประสบภัย เบอร์โทรติดต่อ เพื่อประกอบการสอบสวน   
  5. ด้านประชาสมัพันธ์ 
  5.1 จัดท าคู่มือการรับความช่วยเหลอืแจกประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
เท่าไร และมีขั้นตอนในการด าเนินการติดต่อรับความช่วยเหลืออย่างไร  

การอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประภยัในพ้ืนท่ีเขตบางพลัด ภายใต้แนวคิดระบบราชการ 4.0  
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี ้

1. รูปแบบการให้บริการและกระบวนการท างานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตบางพลัด 
  การด าเนินงานสอบสวนและออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขต 
บางพลัด เป็นงานให้บริการประชาชนของส านักงานเขตบางพลัด มีรูปแบบการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 ให้บริการสอบสวนและออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ณ สถานที่ประสบภัย และรูปแบบที่ 2 ให้บริการ 
ณ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตบางพลัด รวมทั้งกระบวนการท างานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีเขตบางพลัดซึ่ง
มี 6 ขั้นตอน นั้น สอดคล้องกับหลักทฤษฎีของระบบราชการของ Max weber (อ้างถึงใน ปรีดา โอดลี, 2558, หน้า 5-6) 
เรื่องลักษณะของระบบราชการว่า อ านาจโยงเกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งอ านาจถูกก าหนดไว้โดยข้อก าหนดต่างๆ 
โดยระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์การ และอ านาจเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดให้มีการมอบหมายงาน (delegated) ในระบบ
ลดหลั่น (hierarchy) เนื่องจากการให้บริการงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ผู้อ านวยการเขตในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู ซึ่งผู้อ านวยการ
เขตในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบอ านาจในการ
ด าเนินการดังกล่าวให้ผู้อ านวยการเขต ตามค าสั่งกรุงเทพมหานครที ่3773/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553  โดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมาย ซึ่งผู้อ านวยการเขตบางพลัดไดม้อบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการด าเนินการสอบสวน
รับรองผู้ประสบภัย ให้เป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง  
แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง 
กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 
  2. วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนที่เขตบางพลัดของ
ส านักงานเขตบางพลัด มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี ้
   ส านักงานเขตบางพลัดมีจุดแข็งหลักในเรื่องของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่สามารถท างานสอบสวน
รับรองผู้ประสบภัยทดแทนกันได้ ในขณะที่ยังมีจุดอ่อน คือ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการวางแผน ปัญหางานที่
ต้องมีการกระท าซ้ า ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัญหาการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานที่
ผ่านมามีจุดอ่อนมีมากกว่าจุดแข็ง แต่ด้วยความสามารถของผู้บริหารเขตในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการสั่งการ 
จึงท าให้การด าเนินการผ่านไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีโอกาสมากกว่า
อุปสรรค โดยเฉพาะแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การมี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 และการที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ล้วนแล้วแต่เป็น
โอกาสในการพัฒนาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยของส านักงานเขตบางพลัด ในขณะที่อุปสรรคที่พบ คือ ด้าน
หน่วยงานภายนอก ด้านผู้ประสบภัย ด้านการเตรียมเอกสารของผู้ประสบภัย ด้านความสับสนข้อมูลข่าวสารในภาวะเกิดภัย 
สอดคล้องกับการอธิบายของปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2561) ในเรื่อง SWOT Analysis เป็นการมอง 4 เรื่องส าคัญ คือ  
S: Strengths เป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรภายในองค์การที่มีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขัน W: Weakness 
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เป็นจุดอ่อนด้านทรัพยากรภายในองค์การที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 
O: Opportunities เป็นโอกาสขององค์การที่มีศักยภาพจากสภาพภายนอกที่เอื้ออ านวย และ T: Threats อุปสรรค
ภายนอกองค์การที่ท าให้องค์การต้องปรับตัว  
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนที่เขตบางพลัดของ
ส านักงานเขตบางพลัด มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
  3.1 ด้านบุคลากร  

   3.1.1 กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสอบสวน 
            1) การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่มาบรรจุใหม่ ให้ทราบกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนการท างาน หรืออาจจะศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอบสวนรับรอง
ผู้ประสบภัย หรือให้รุ่นพี่ในกลุ่มงานปกครองสอนรุ่นน้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับบุคคล 
และการศึกษาลักษณะพื้นท่ีของเขตบางพลัด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพร ปิ่นประภา (อ้างถึงใน ปรีดา โอดลี, 
2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาล เมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ควรมีเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะรองรับการมารับบริการของประชาชนที่มีจ านวนมาก อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้
เรียนรู้ทักษะการให้บริการที่ทันสมัย 

 2) ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามอย่างใกล้ชิด มอบหมายหน้าที่การสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย
ให้มีผู้รับผิดชอบ เสริมสร้างให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีใจให้บริการ ออกไปให้บริการ
ทันที สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ของอองริ ฟาโยล (Henri Fayol) (อ้างถึงใน HR NOTE 
Editor, 2562) ในส่วนของการ C – Controlling: การควบคุม หมายถึง การก ากับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้
ส าเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ ประคองการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด ทั้งในเรื่องของกรอบเวลา 
มาตรฐานการปฏิบัติการ ขั้นตอนการท างาน เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพที่สุด 

 3) ให้ผู้อ านวยการเขตสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ช่วยฝ่ายปกครองด าเนินการ หรือท า
การประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย
ปกครองมีจ านวนไม่เพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ของอองริ ฟาโยล (Henri Fayol) 
(อ้างถึงใน HR NOTE Editor, 2562) ในส่วนของ C – Commanding: การบังคับบัญชาสั่งการ การท างานหมู่มาก
จ าเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจน
สอดส่องปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด และ C – Coordination: การประสานงาน การเช่ือมโยงงานตลอดจนการ
ปฏิบัติการทุกอย่างรวมไปถึงก าลังคนที่หน่วยให้ท างานเข้ากันให้ได้ ก ากับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อ านวยให้เกิด
การท างานที่ราบรื่น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่วางไว้ ทุกอย่างหากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจท าให้เกิดความ
ล้มเหลวได้ การประสานงานที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง 
แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน  

 4) การเข้าถึงพื้นที่เกิดภัยของเจ้าหน้าที่ ควรไปในเวลาที่เหมาะสม เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ระงับเหตุได้แล้ว สอดคล้องกับบทบาทของส านักงานเขตตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2558 (คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) กรณีหลังเกิดเหตุ 
ให้ส านักงานเขตด าเนินการส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
 3.1.2 กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ควรมีการมอบอ านาจให้หัวหน้า
ฝ่ายปกครองสามารถลงนามในหนังสือรับรองผู้ประสบภัยได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hammer and Champy (อ้าง
ถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 79) องค์ประกอบ Reengineering เรื่อง การมอบอ านาจ (empower) การให้
ความเช่ือถือและให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ โดยฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ
มอบอ านาจให้พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
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 3.2 ด้านการวางแผน  
    การจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนแนวทางในการประสานงานข้อมูลข่าวสารในพื้นที ่
ที่เกิดภัย ท าความรู้จักกันรวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)  
ในหัวข้อเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน โดยเช่ือมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งหัวข้อมีขีดสมรรถนะสูง 
และทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า    

 3.3 ลดงานท่ีต้องมีการกระท าซ้ าออก 
       เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาสอบสวนเฉพาะกรณีที่ไม่ข้อมูลบ่งชัดว่า ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน ใคร
ครอบครอง และครอบครองในฐานะใด ไม่จ าเป็นต้องสอบสวนทุกกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลสถานภาพมีความ
ชัดเจน บันทึกประจ าวันมีความชัดเจน หากเกิดกรณีแจ้งเท็จก็สามารถใช้เอกสารบันทึกประจ าวันแทนบันทึกการ
สอบสวน ปค.14 สามารถลดการเขียนเอกสารลงได้ 1 ฉบับ สอดคล้องกับแนวคิดของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (อ้างถึง
ใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รูปแบบที่ 3 
การปรับปรุงและออกแบบใหม่ ในการให้บริการ  ด้วยการน าแนวคิดของการปรับปรุงงานให้ ง่าย (Work 
Simplification) มาปรับใช้ ในส่วนของหลักการขจัด (Eliminate) โดยตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นใน
กระบวนการออกไป ช่วยลดเวลาทรัพยากร ค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเปล่าหรือไม่คุ้มค่าในการท างานออกไป (พิษณุพร 
รุโจปการ, ม.ป.ป.) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ (2539) ได้ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
และการรักษาความลับในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาโดยการพัฒนาระบบงานและการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ผลการศึกษาพบว่า การลดขั้นตอนการท างานท่ีซ้ าซ้อน การน างานที่ท าไปแล้วไปใช้ได้อีกตามความต้องการ โดยไม่ต้อง
ท างานซ้ าซ้อนกันจนกว่าจะจบกระบวนการ การให้บุคคลที่จ าเป็นจริงเท่านั้นที่จะล่วงรู้ความลับได้ก็ดี ย่อมท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและรักษาความลับไว้ได้  
 3.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็น  

   การจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน โดยจัดเป็นชุดและจัดล าดับเอกสารตามขั้นตอนและเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ นอกจากนี้ อาจประสานกรมการปกครองเพื่อขอเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเกิดภัย เพื่อ ใช้
ประกอบการสอบสวนและออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ประสบภัยได้ทันที ณ ที่เกิดภัย โดยไม่ต้องรอเวลาเปิดท าการ
ตามปกติ สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2560) ในหัวข้อมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า 

 3.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย  
    การสแกนเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-document) และจัดเก็บไว้เปน็
ระบบให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลไว้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองเป็นไฟล์ข้อมูล EXCEL สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Hammer and Champy (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 79) องค์ประกอบ Reengineering 
เรื่องเน้นกระบวนการ (process) การปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยเฉพาะกระบวนการท างาน โดยใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศ (Information Technology) มาช่วยในการปรับเปลี่ยนระบบงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันต์ชัย 
ล้อมณีนพรัตน์ (2539) ได้ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและการรักษาความลับในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ฎีกาโดยการพัฒนาระบบงานและการน าเทคโนโลยีมาใช้ ผลการศึกษาพบว่า มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี มีการถ่ายเท
ข้อมูล และเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ อย่างดี ย่อมเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สศม พูนพายัพ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบงานอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบ e-DOPA License งานอาวุธปืน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นโยบายที่ 1 การจัดเก็บเอกสารส าคัญด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และการจัดเก็บภาพถ่ายอาวุธปืนลงใน
ฐานข้อมูลระบบ e-DOPA License งานอาวุธปืน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ส าคัญ นโยบายที่ 1 ไม่ต้องด าเนินการร่าง
กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการตามนโยบาย 
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 3.6 ด้านหน่วยงานภายนอก  
      3.6.1 ส านักงานเขตจัดรถราชการพาผู้ประสบภัยไปแจ้งความ ณ สถานีต ารวจ หรือประสานสถานี
ต ารวจให้ทราบล่วงหน้าจะมีประชาชนผู้ประสบภัยไปแจ้งความ และประสานสถานีต ารวจในพื้นที่ให้ออกมาอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับแจ้งความและออกบันทึกประจ าวัน ณ สถานที่ประสบภัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์  (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) การให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รูปแบบที่ 1 การน าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน เป็นการน า
งาน หลายขั้นตอนที่ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ 
ช่วยลดระยะเวลาของการให้บริการให้น้อยลง กล่าวคือ แทนที่จะมีการส่งต่องานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางของเอกสารระหว่างหน่วยงานมาก ก็เป็นการน าเจ้าหน้าที่ของหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท างานรวมอยู่ที่จุดเดียวกันเพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันที  และสอดคล้อง
กับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อเปิด
กว้างและเชื่อมโยงกัน โดยเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะ
เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
   3.6.2 การจัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน ส านักงานเขตจะได้ปฏิบัติงานและจัดท าเอกสารในครั้งเดียว สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน โดย
เช่ือมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 3.7 ด้านผู้ประสบภัย 
  3.7.1 การตรวจสอบข้อมูลจากทั้งฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเอกสาร 
และหรือข้อมูลที่ได้จากส านักงานท่ีดินในพ้ืนท่ี และสอบสวน ให้ชัดเจนก่อนออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย เพื่อไม่ต้อง
ท าตรวจสอบอีกครั้ง หรือมีการแก้ไขหนังสือรับรองฯ สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ านวยความสะดวกโดยมี
การเช่ือมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาของ
ประชาชน 
   3.7.2 การเตรียมเอกสารของผู้ประสบภยั 
  1) การประสานส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขอคัดเอกสาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ต้องหาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินมาแสดง สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2560) ในหัวข้อยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทางราชการ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
  2) การแจ้งรายละเอียดในการลงบันทึกประจ าวันแก่ประชาชนให้ชัดเจนว่า ต้องแจ้งรายละเอียด
อะไรบ้าง เช่น รายละเอียดการเกิดภัย วัน เวลา สถานท่ีเกิดภัย ภัยที่เกิด ผู้แจ้งเป็นใคร เจ้าของ หรือผู้เช่า หรือผู้อาศัย 
ทรัพย์สิน เครื่องมือประกอบอาชีพ อะไรเสียหายบ้าง มูลค่าความเสียหายเท่าไร หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางพลัด
จัดท าตัวอย่างรายละเอียดการแจ้งความ โดยประสานและท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นกับเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจ 
ในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และประชาชนไม่ต้องเดินทางไปมาสถานีต ารวจหลายรอบ สอดคล้องกับ
แนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อเปิดกว้าง
และเช่ือมโยงกัน โดยเช่ือมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

 3.8 การมีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ภัย ผู้ประสบภัย ความเสียหาย และจัดท า
ข้อมูล เพื่อแจกให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูล เพื่อลดความสับสนข้อมูลข่าวสารในภาวะเกิดภัย สอดคล้องกับ
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แนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อมีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย ท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา  
 4. แนวทางการพัฒนาระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยในพ้ืนที่เขตบางพลัด ภายใต้แนวคิด 
ระบบราชการ 4.0 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 4.1 ด้านกฎหมาย 
  4.1.1 แก้ไขกฎหมายให้อ านาจเบ็ดเสร็จแก่ผู้อ านวยการเขตรับแจ้งบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับรายละเอียด
ความเสียหายได้ประสบสาธารณภัย เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  2550 เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนและเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือแก้ไขกฎหมายให้อ านาจผู้อ านวยการเขต
รับแจ้งความได้เลยกรณีเร่งด่วน โดยปรับปรุงเง่ือนไข ให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายต ารวจด้วยก็ได้ เพื่อเป็นการแจ้งหากมี
การกระท าผิดทางอาญา เช่น กรณีวางเพลิงเผาทรัพย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถสืบสวนสอบสวนประกอบคดีได้  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์  (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รูปแบบที่ กระจายอ านาจให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการกระจายอ านาจไปให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ให้บริการแทนทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท าหน้าท่ีให้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่หลายคน ตัวอย่างของรูปแบบนี้ เช่น การให้บริการของธนาคาร เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 
4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ 
  4.1.2 การแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรับอัตราค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ หรืออาจจะมีค่าชดเชยรายวันเพ่ิมขึ้น ให้ประชาชนด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนเกินสมควร สอดคล้อง
กับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอ
ให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ 

  4.1.3 การตรวจสอบทบทวนกฎหมายที่มีการบังคับใช้มาอย่างยาวนาน ปรับให้สอดคล้องกับปัจจัย
ทุกด้านที่เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน 
กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ท างานอย่างเตรียม
การณ์ไว้ล่วงหน้า 

  4.2 ด้านงบประมาณและการให้ความช่วยเหลือ 
  4.2.1 มีการทบทวนงบกลางของกรุงเทพมหานครและจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
โดยอาจใช้วิธีพิเศษเพื่อความรวดเร็ว สามารถให้เงินสดเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปก่อนได้ หรือจัดซื้อน้ า ข้าว จัดหาที่พัก 
หรือให้อ านาจส านักงานเขตเบิกจ่ายงบประมาณจากงบพัฒนาเขต หรือส ารอง หรือ ให้ตั้งงบกลางในการจัดการ 
สาธารณภัยของส านักงานเขต โดยผู้อ านวยการเขตสั่งจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัย 
สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)  
ในหัวข้อยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 4.2.2 การเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งต้องมีการท า Corporate Social Responsibility 
(CSR) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร มาร่วมกันให้ความช่วยเหลือโดยน าสิ่งของมามอบ
ให้แก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า ริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
 4.3 ด้านการเตรียมการ 
  4.3.1 สร้างเครือข่ายพลเมืองประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือ 
สร้างกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล รายงานเหตุการณ์ที่เกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ 
  4.3.2 ท าสรุปแนวทางในการปฏิบัติงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัยให้มีความชัดเจน  
  4.3.3 ใช้ประโยชน์ ข้อมูล GIS ของกรุงเทพมหานคร และให้ฝ่ายโยธา ฝ่ายทะเบยีน ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวสัดิการสังคม จดัท าผังชุมชน ข้อมูลพื้นฐาน  

   4.3.4 วางแผนก าลังพลในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่  
ซึ่งมีผู้ประสบภัยจ านวนมาก ส านกังานเขตต้องออกหนังสือรับรองผูป้ระสบภัยจ านวนมาก โดยจัดอบรมให้ความรู้และ
ฝึกฝนการประสานงานใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย  
   ทั้งหัวข้อ 4.3.1 – 4.3.4 ล้วนสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้
ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ 

 4.4 ด้านกระบวนการท างาน 
   4.4.1 สร้างโปรแกรมส าเร็จรูปอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยออนไลน์ 
บูรณาการข้อมูลพื้นฐานในพ้ืนท่ี อาทิ ข้อมูลบ้าน กรรมสิทธ์ิที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชากรในบ้าน ข้อมูลที่ตั้งอาคาร
ที่เกิดเหตุ ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการทั้งกรมที่ดิน กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร  
โดยสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ทันที กรอกข้อมูลลงในระบบเท่าที่จ าเป็น มีการสร้างแบบฟอร์ม
หนังสือรับรองให้เหมือนกันทุกเขต โดยสามารถพริ้นท์หนังสือรับรองฯ จากระบบได้ทันที ณ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง มีความชัดเจน ป้องกันการขูดลบขีดฆ่า เนื่องจากเขียนผิด และอ านวยความสะดวก
ผู้ประสบภัยซึ่งบางครั้งจ าข้อมูลบางอย่างไม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) 
และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก
โดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ุ  (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) รูปแบบที่ 3 การปรับปรุงและออกแบบใหม่ในการให้บริการ ด้วยการน าแนวคิดของการปรับปรุงงาน
ให้ง่าย (Work Simplification) มาปรับใช้ที่ให้ความส าคัญต่อหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ 4 ประการ 1) การขจัด 
(Eliminate) 2) การรวม (Combine) 3) การจัดการใหม่ (Rearrange) 4) การท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) และสอดคล้อง
กับการอธิบายความหมายของนวัตกรรม โดย รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ (2561) ที่ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้าง  
สิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ 
   4.4.2 ลดขั้นตอนการเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน โดยในขั้นตอนที่ 5 ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเสนอผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาลงนามได้โดยตรง ได้แก่ ผู้อ านวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขตบางพลัด แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องผ่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง และหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางพลัด 
เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการด าเนินการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hammer and Champy (อ้างถึงใน วิโรจน์  
ก่อสกุล, 2561, หน้า 79) องค์ประกอบ Reengineering เรื่อง สายการบังคับบัญชา (hierarchy) ขององค์การจะต้อง
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สั้นลงเป็นองค์การแนวราบ (Flat Organization) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการได้ทันเวลาทันเหตุการณ์ 

  4.4.3 ส านักงานเขต ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าการ
สัมภาษณ์ผู้ประสบภัยเพียงรอบเดียว แล้วท าการมอบเงินไปในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เทพศักดิ์ 
บุณยรัตพันธุ์  (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) รูปแบบที่ 1 การน าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน เป็นการน างาน หลายขั้นตอนที่
ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน 

  4.4.4 เตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อม โดยประสานฝ่ายทะเบียนในการค้นหาตรวจสอบรายละเอียด
บ้านที่ได้รับความเสียหาย ผู้อาศัย เจ้าบ้าน ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประสบภัย เบอร์โทรติดต่อ  
เพื่อประกอบการสอบสวน สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
  4.5 ด้านประชาสัมพันธ ์
   4.5.1 จัดท าคู่มือการรับความช่วยเหลือแจกประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบว่าจะได้รับความ
ช่วยเหลือเท่าไร และมีขั้นตอนในการด าเนินการติดต่อรับความช่วยเหลืออย่างไร สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 
ของส านักงาน กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ในหัวข้อยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้น
แก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนลินรัตน์ 
เลียวเดชานันท์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการน าระบบงานบริการข้อมูลด้วย
ตนเอง (Employee Self Service) มาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์โปรดักส์ สรุปได้ว่า หนึ่ง
ในข้อเสนอแนะของพนักงานและผู้ศึกษา คือ ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
บริการข้อมูลด้วยตนเองอย่างทั่วถึง เพื่อพนักงานสามารถใช้งานระบบงานบริการข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ควรมีการพัฒนาให้การออกเอกสารหนังสือรับรองผู้ประสบภัย บัญชีความเสียหาย บันทึกประจ าวัน 
และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2562 เห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่ ส านักงาน กพร. 
เสนอ หลักการ คือ พัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services และก าหนดระยะเวลาที่ยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้
ภายในปี 2563 โดยน ามาใช้ในระบบงานสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย เนื่องจากปัจจุบันยังใช้เอกสารในรูปแบบของ
กระดาษ ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งาน ประชาชนจะต้องเสียเวลาเดินทางในการน าเอกสารไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ถ้าหากภาครัฐสามารถน าระบบดิจิทัลมาปรับใช้ ก็จะสามารถเพิ่มความสะดวก ลด
ระยะเวลาการมาติดต่อได้ ซึ่งเอกสารที่ประชาชนจะได้รับผ่านระบบดิจิทัล ตัวอย่างเช่น หนั งสือรับรองผู้ประสบภัย
อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีความเสียหายอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าว จะต้องมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินการในรูปแบบของ
ดิจิทัลได้ อาทิ การอนุมัติ อนุญาต และการออกเอกสารต่าง ๆ และจัดท าให้มีมาตรฐานเดียวกันและเกิดความปลอดภัย 
ป้องกันการปลอมแปลง สามารถน าไปใช้เป็นพยานหลักฐานในช้ันศาลได้  
 2) การส่งต่อเอกสารหนังสือรับรองผู้ประสบภัยอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ทุกๆ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 
โดยไม่จ าเป็นต้องให้ประชาชนถือเอกสารฉบับจริงไปทุกๆ ที่ ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืออาจจะสามารถเปิดดูได้
จากระบบคอมพิวเตอร์และหรือแอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และสร้างระบบให้หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
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สามารถท าการตรวจสอบผู้ประสบภัยได้ว่า ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วหรือยังจากหน่วยงานใดบ้าง รวมทั้งลงข้อมูล
ความช่วยเหลือได้ด้วย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือต่อไป 
 3) การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ เช่น กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรพัฒนาให้มีการเช่ือมโยงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตร 
ATM หรือบัญชีธนาคารของผู้ประสบภัย ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถโอนเงินให้ความช่วยเหลือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
หรือบัตร ATM หรือบัญชีธนาคารได้โดยตรง ซึ่งประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับเงินที่หน่วยงานในภายหลัง ลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
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