
                                          บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ    ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลบ้ำนดอน 
ที่    สพ  54501/ -                                           วนัที่    24  กันยำยน  2562 
เรื่อง    รำยงำนสรุปผลคณะท ำงำนปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริกำรประชำชน เพ่ือป้องกัน                  

 กำรทุจริต/คณะท ำงำนพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562  

 
 

เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนดอน 

เรื่องเดิม 
 ตำมที่คณะท ำงำนปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริกำรประชำชน เพ่ือป้องกัน               
กำรทุจริต/คณะท ำงำนพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
และเทศบำลต ำบลบ้ำนดอนได้ด ำเนินภำรกิจตำมที่มีกำรปรับปรุง ภำรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 256 2            
เรียบร้อยแล้ว  คณะท ำงำนฯ จึงขอรำยงำนสรุปผลคณะท ำงำนปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริกำร
ประชำชน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต/คณะท ำงำนพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  โดยมีกำรสรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรประชำชนในปีงบประมำณ                        
2561-2562 เปรียบเทียบกันพร้อมกับมีกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในแต่ละข้อกำรให้บริกำรแล้วน ำมำคิด
เป็นค่ำเฉลี่ยดังนี้ รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
ปี 2561 

ค่าเฉลี่ย 
ปี 2562 

1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรไมยุ่่งยำก มีควำมคล่องตัว 4.40 4.34 

2 กำรให้บริกำรรวดเร็ว เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 4.29 4.28 

3 มีกำรตดิแผนผังขั้นตอนกำรให้บรกิำรและก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 4.22 4.23 

4 ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแตล่ะขั้นตอน 4.24 4.35 

5 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.28 4.48 

6 
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเช่น กำรตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อ
สงสัยให้ค ำแนะน ำ ฯลฯ 

4.20 4.47 

7 เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำยไม่เลือกปฏิบตัิ 4.14 4.52 

8 
ควำมสะอำดของสถำนท่ีให้บริกำรโดยรวม และควำมเพียงพอของอุปกรณ ์
เครื่องมือในกำรให้บริกำร 

4.12 4.55 

เฉลี่ยทั้งด้าน 4.24 4.40 
 

 
 
 

/กรำฟเปรียบเทียบ..... 
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กรำฟเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับบริกำรปี 2561 – 2562 
 

 
 

 - สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรเปรียบเทียบทุกกองที่มีกำร
ท ำงำนบริกำรประชำชน ปีงบประมำณ 2562  พร้อมกรำฟเปรียบเทียบผลกำร
ประเมิน  รำยละเอียด ดังนี้   

 

ล าดับ รายการ 
ส านัก
ปลัด 

กอง
คลัง 

กอง
สาธารณสขุ 

กอง
สวัสดิการ 

เฉลี่ย
ทุกกอง 

1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรไมยุ่่งยำก มีควำมคล่องตัว 4.26 4.00 4.00 4.74 4.25 

2 กำรให้บริกำรรวดเร็ว เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 4.20 4.05 3.91 4.71 4.22 

3 
มีกำรตดิแผนผังขั้นตอนกำรให้บรกิำรและก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 

4.13 4.05 3.82 4.73 4.18 

4 ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแตล่ะขั้นตอน 4.29 4.10 3.91 4.72 4.26 

5 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.44 4.15 4.00 4.77 4.34 

6 
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเช่น กำรตอบ
ค ำถำม ช้ีแจงข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำ ฯลฯ 

4.43 4.05 4.09 4.78 4.34 

7 
เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

4.51 4.10 3.91 4.74 4.32 

8 
ควำมสะอำดของสถำนท่ีให้บริกำรโดยรวม และควำมเพียงพอ
ของอุปกรณ์ เครื่องมือในกำรให้บริกำร 

4.54 4.10 4.18 4.71 4.38 

เฉลี่ยทั้งด้าน 4.35 4.08 3.98 4.74 4.29 
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กรำฟเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับบริกำรของแต่ละกอง ปีงบประมำณ 2562 
 

 
 

กรำฟสรุปควำมพึงพอใจเฉลี่ยทุกกอง 
 

 
 

/หลังจำกมีกำร...... 
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  - หลังจำกมีกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของแต่ละกองแล้ว  ได้น ำผลควำมพึงพอใจมำสรุป
เพ่ือหำค่ำเฉลี่ยของแต่ละข้อ  ปรำกฏว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจ  ดังนี้ 
  -  พอใจในควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำรโดยรวม และควำมเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในกำรให้บริกำรมำกท่ีสุด เฉลี่ย  4.54 คะแนน ล ำดับรองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่ ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกัน
ทุกรำยไม่เลือกปฏิบัติ เฉลี่ย  4.51 คะแนน  ต่ ำสุด คือ มีกำรติดตั้งแผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำรและก ำหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน เฉลี่ย 4.13 คะแนน  ซึ่งเมื่อสรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมแล้ว ปรำกฏว่ำ
ประชำชนมีควำมพึงพอใจในภำพรวมดีข้ึนจำกปี 2561     
 -  สรุปผลกำรเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย จำกกำรปรับปรุง ทบทวนภำรกิจ กำรให้บริกำร
ประชำชน  รำยละเอียดดังนี้ 
 ข้อดี 

1. ประชำชนไม่ต้องเสียเวลำในกำรเดินทำงมำเทศบำล เพียงใช้โทรศัพท์แจ้งกำรช ำระภำษี 
เจ้ำหน้ำที่เทศบำลก็เดินทำงไปให้บริกำร 

2. ประชำชนไม่ต้องเสียเวลำในกำรค้นหำเอกสำร เนื่องจำกหำกประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
โทรแจ้งมำท่ีเทศบำล  เจ้ำหน้ำที่ก็สำมำรถด ำเนินกำรค้นหำเอกสำรให้เรียบร้อยก่อนที่ประชำชนจะเดินทำงมำถึง 
ณ ส ำนักงำนเทศบำล 

3. เป็นกำรลดขั้นตอน ระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
4. มีกำรจ้ำงเหมำบุคคลพนักงำนจัดเก็บภำษี เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 1 รำย ท ำให้เกิดควำมคล่องตัว

ในกำรปฏิบัติงำนยิ่งขึ้น  
 ข้อเสีย/ข้อเสนอแนะ 

1. กำรให้บริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ มีเพียงปีละ 1 ครั้ง ไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้รับบริกำร
ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยบำงรำยไม่ได้อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

2. ส ำนักงำนเทศบำล สำยด่วนภำษี รับจัดเก็บนอกสถำนที่  ซึ่งช่องทำงดังกล่ำว ยังไม่สำมำรถ
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรออกรับบริกำรช ำระภำษีนอกสถำนที่ควรเพ่ิมระยะเวลำ และจ ำนวนครั้ง
ในกำรจัดเก็บภำษี เพ่ือที่ประชำชนจะได้เสียภำษีได้สะดวกยิ่งขึ้น 

3. ที่ผ่ำนมำยังไม่มีเวทีเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในด้ำนกำรให้บริกำร เห็นควรเปิด
เวทีรับฟังควำมคิดเห็นให้แก่ประชำชนในกำรรับช ำระกำรเสียภำษี พร้อมกับกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำษีต่ำงๆ ที่
ประชำชนควรรู้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 

          
( นำงสำวจงอร   แคนเพชร ) 

คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
 

      จ.ส.ต.       
( สุรเจต   สุดตำ ) 

ประธำนคณะท ำงำน 
 

/ควำมเห็น..... 
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- ควำมเห็น  
      ……………ทรำบ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     

   
( นำยทรงบท   คุ้มฉำยำ ) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนดอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


