


1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก, 4.33 

2. การให้บริการรวดเร็ว , 4.28 

3. มีการติดแผนผังข้ันตอนการ
ให้บริการ, 4.15 

4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอน, 4.25 

5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจ้าหน้าท่ี, 
4.34 

6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ, 
4.19 

7. เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ, 
4.34 

8. ความสะอาดของสถานที่ และความ
เพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการ, 

4.39 

เฉลี่ย, 4.28 

สรุปความพึงพอใจ ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพื่อป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 



ป ี2562 4.34 4.28 4.23 4.35 4.48 4.47 4.52 4.55 4.40
ป ี2563 4.33 4.28 4.15 4.25 4.34 4.19 4.34 4.39 4.28

1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 5 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ

2 การให้บริการรวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 6 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ฯลฯ

3 มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการและก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 7 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ

4 ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 8 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม และความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ

สรุปผลประชาชนมีความพึงพอใจลดลงทุกกระบวนงานในการขอรับบริการของประชาชน ยกเว้น การใหบ้ริการรวดเร็วเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนดที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
เท่าเดิม

สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือปอ้งกันการทุจริต 

เทศบาลต าบลบา้นดอน ปงีบประมาณ 2563

4.34 
4.28 4.23 

4.35 

4.48 
4.47 

4.52 
4.55 

4.40 

4.33 
4.28 

4.15 

4.25 

4.34 

4.19 

4.34 
4.39 

4.28 

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

ปี 2562 

ปี 2563 



หัวขอ้การประเมิน1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก2. การให้บริการรวดเร็ว 3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจา้หน้าที่6. เจา้หน้าที่มีความรู้ความสามารถ7. เจา้หน้าที่ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ8. ความสะอาดของสถานที่ และความเพยีงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการ
ส านักปลัด 4.46 4.45 4.24 4.38 4.45 4.24 4.42 4.51
กองคลัง 3.86 3.64 3.79 3.79 3.89 3.93 3.96 3.96
กองชา่ง 3.85 3.47 3.88 3.79 4.03 4.03 3.94 3.79

กองสาธารณสุข
4.33 4.00 4.67 3.67 4.00 4.33 4.33 3.67

กองสวัสดกิาร 3.98 3.95 3.85 3.97 4.06 4.10 4.18 4.13

สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือปอ้งกันการทุจริต 

เทศบาลต าบลบา้นดอน ปงีบประมาณ 2562
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สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจ ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
เทศบาลต าบลบ้านดอน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส ำนักปลดั 

กองคลงั 

กองชำ่ง 

กองสำธำรณสขุ 

กองสวสัดกิำร 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านดอน 
เรื่อง  ก                                               

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
******************** 

ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านดอน   ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  เพ่ือด าเนินการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนต าบลบ้านดอน  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านดอน  ได้ประกาศก าหนดลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนไว้  เมื่อวันที่   ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔  และเนื่องจากมีภารกิจ
เพ่ิมข้ึน  จึงก าหนดกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึน  จึงขอปรับปรุงประกาศการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน  พ.ศ. ๒๕62  เดิม  และออกประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  ประจ าปี ๒๕๖3  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลบ้านดอน เรื่องกระบวนการงานบริการตาม
ภารกิจ                       ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการ                
แก่ประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3  และให้ยกเลิกประกาศเทศบาลต าบลบ้านดอน 
เรื่อง “กระ                                            ตามโครงการอ านวยความสะดวกและ                 
ลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ใช้ประกาศนี้เป็นแนวทางเพ่ือลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือ

ประชาชน 
ข้อ ๔ ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จของงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้าย 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

( นายทรงบท   คุ้มฉายา ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน 

 
 



กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านดอน   
ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน ประจ าปี                         

งบประมาณ 2563  (จ านวน  23  กระบวนการ) 
 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลา 

 เดิมที่ให้บริการ  
ปี 25๖2 

ระยะเวลา 
ที่ปรับลด 
ปี 2563 

 ส านักปลัดเทศบาล   
๑ การขอเลขที่บ้าน ๑๕  นาท ี ๑๕  นาท ี
๒ การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ๑๕  นาท ี ๑๕  นาท ี
๓ การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ๑๕  นาท ี ๑๕  นาท ี
๔ การรับแจ้งการย้ายออก 

- การรับแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าทะเบียนบ้าน                                               
ในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 

15  นาที 15  นาที 

 - การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   
๕ การสนับสนุนน  าอุปโภค - บริโภค ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี
๖ การช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที 
๗ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 15  วัน 15  วัน 
๘ ขอเอกสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๕  นาท ี 10  นาท ี
๙ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน 30  วัน ๓๐ วัน 

10 การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง - 25 นาที 
 กองคลัง   

๑1 การรับช าระภาษีป้าย 5  นาที 5  นาที 
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 20 นาที 20 นาที 
13 การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 5  นาที 

 กองช่าง   
๑4 การขอใบอนุญาตควบคุมอาคาร  ๔๕ วัน 40 วัน 
15 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายน  ามันเชื อเพลิง   ๗ วัน     ๗ วัน   
16 การขอใบอนุญาตขุดดิน – ถมดิน ๗ วัน ๗ วัน 

 กองสวัสดิการสังคม   
17 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี ยความพิการ/ผู้สูงอายุ         10 นาที ๑๐  นาท ี
18 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10 นาที ๑๐  นาท ี
19 การรับลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี ยงดู                     

เด็กแรกเกิด                      
10  นาที 10  นาที 

 กองสาธารณสุขฯ   
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 วัน 30 วัน 
21 การขอใบอนุญาตจัดตั งตลาด 

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 
30 วัน 30 วัน 

22 การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ 30 วัน 30 วัน 
23 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 30 วัน 30 วัน 

 



 
โครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน  

เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

๒. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                  
พ.ศ. 2558  ก าหนดให้การกระท าที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข  ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตและรายการเอกสาร  หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับค าขอในการติดต่อขอรับบริการและ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 6 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  มาตรา 29 
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการแต่ละแห่ง
จัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ 
ณ ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจดูได้  มาตรา ๕๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                           
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่องลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน       
ลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ             
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่   

ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านดอน จึงได้จัดท าโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน
กระบวนการให้บริการแก่ประชาชน และให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการมารับบริการ  
โดยประชาชนสามารถจัดเตรียมเอกสารและติดต่องานที่ให้บริการส าหรับเรื่องนั้นๆ  ได้อย่างถูกต้องไม่ท าให้
เสียเวลา 

๓. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติ

คณะรัฐมนตรี 
3.3 เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน  เป็นมาตรฐาน  ยึดหลักความถูกต้อง 
3.4 เพ่ือปรับปรุงการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
3.5 เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน 

/3.6 เพ่ือให้ประชาชน.... 
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3.6 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและตอบสนองความต้องการ 
3.7 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.8 เพ่ือเป็นการแสดงขั้นตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบ 
3.9 เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการประชาชน  โดยมีการจัดล าดับก่อน  - หลัง 
3.10 เพ่ือให้มีการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3.11 เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการที่ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา 

๔. เป้าหมาย  
๔.๑ เพ่ือปรับกระบวนการท างานที่เทศบาลปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ให้สอดคล้อง

กับการท างานในปัจจุบัน  พร้อมกับปรุงระยะเวลาการท างานให้ตรงตามความเป็นจริง 
๔.๒ เพ่ือลดขั้นตอนความยุ่งยาก และมีการกระจายอ านาจตามภารกิจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

พิจารณาสั่งการได้ 
4.3 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านดอน   

 ๕. วิธีด าเนินการ  
๕.๑  แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานตามคู่มือบริการประชาชนตาม

โครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน               
๕.2 เชิญประชุมคณะท างาน เ พ่ือปรับปรุ งกระบวนงานตามคู่มื อบริ ก ารประชาชน                   

ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอ้างอิงจากการปฏิบัติงานจริง  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และรวดเร็วยิ่งขึ้น  

๕.3  จัดท าโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน  
ตามมติที่ประชุมคณะท างานฯ 

5.4  ประชาสัมพันธ์กระบวนงานการให้บริการให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบล
บ้านดอน และลงระบบเครือข่ายสารสนเทศเทศบาลต าบลบ้านดอน 

 
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านดอน   

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน ประจ าปี                         
งบประมาณ 2563  (จ านวน  23  กระบวนการ) 

 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลา 

 เดิมที่ให้บริการ  
ปี 25๖2 

ระยะเวลา 
ที่ปรับลด 
ปี 2563 

 ส านักปลัดเทศบาล   
๑ การขอเลขที่บ้าน ๑๕  นาท ี ๑๕  นาท ี
๒ การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ๑๕  นาท ี ๑๕  นาท ี
๓ การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ๑๕  นาท ี ๑๕  นาท ี
๔ การรับแจ้งการย้ายออก 

- การรับแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าทะเบียนบ้าน                                               
ในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 

15  นาที 15  นาที 

 - การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   
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ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลา 

 เดิมที่ให้บริการ  
ปี 25๖2 

ระยะเวลา 
ที่ปรับลด 
ปี 2563 

๕ การสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี
๖ การช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที 
๗ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 15  วัน 15  วัน 
๘ ขอเอกสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๕  นาท ี 10  นาท ี
๙ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน 30  วัน ๓๐ วัน 

10 การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง - 25 นาที 
 กองคลัง   

๑1 การรับช าระภาษีป้าย 5  นาที 5  นาที 
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 20 นาที 20 นาที 
13 การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 5  นาที 

 กองช่าง   
๑4 การขอใบอนุญาตควบคุมอาคาร  ๔๕ วัน 40 วัน 
15 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง   ๗ วัน     ๗ วัน   
16 การขอใบอนุญาตขุดดิน – ถมดิน ๗ วัน ๗ วัน 

 กองสวัสดิการสังคม   
17 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ/ผู้สูงอายุ         10 นาที ๑๐  นาท ี
18 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10 นาที ๑๐  นาท ี
19 การรับลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดู                     

เด็กแรกเกิด                      
10  นาที 10  นาที 

 กองสาธารณสุขฯ   
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 วัน 30 วัน 
21 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 
30 วัน 30 วัน 

22 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 30 วัน 30 วัน 
23 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 30 วัน 30 วัน 

 
๖.  สถานที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบล        

7.  งบประมาณ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 6/46 แผนงานบริหาร              

งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ                   
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน  
ตั้งไว้  5,000  บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้าที่ 83 ข้อ 6)                           
เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

- ค่าป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 0.50 x 0.70 เมตร  จ านวน  2 ป้าย 
- ค่าป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 2 x 1.50 เมตร  จ านวน  1  ป้าย 

 
/หมายเหตุ....... 
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หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับการด าเนินการปรับปรุง/

ทบทวน/ลดขั้นตอนการต่อการให้บริการประชาชน  และทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

8.  ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบล     อน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 มีขั้นตอนระยะเวลาการท างานที่ชัดเจน  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบได ้
10.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หนังสือ          

สั่งการ  และตามมติคณะรัฐมนตรี 
 10.3 เจ้าหน้าที่มีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน  เป็นมาตรฐาน  โดยยึดหลักความ

ถูกต้อง 
10.4 มีการปรับปรุงการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการท างานปัจจุบัน 
10.5 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน 
10.6 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและตอบสนองความต้องการ 
10.7 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
10.8 มีการแสดงขั้นตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบ 
10.9 เจ้าหน้าที่ลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการประชาชน  โดยมีการจัดล าดับก่อน  - หลัง  

โดยมีการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา 
 
 
 

      (ลงชื่อ)                      ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ  
          ( นางสาวจงอร   แคนเพชร ) 

                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

      (ลงชื่อ)                                         
                   ( นายไพบูลย์   ศรีเหรา ) 

                หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                     หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

/(ลงชื่อ)....... 
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(ลงชื่อ) จ.ส.ต.    ผู้เห็นชอบโครงการ  
                           ( สุรเจต   สุดตา ) 

                        ปลัดเทศบาล              
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ  
                  (   ยทรงบท  คุ้มฉายา ) 

                       ย                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


