
 
 
 
 
 

โครงการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการหรือรักษามาตรฐานระยะเวลา 
การให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

ของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 
………………………………. 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยอย่างน้อยจะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกแก่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกา 
  เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ท างาน
ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี มีภารกิจหน้าที่ใน
การจัดการบริการสาธารณะต่างๆ การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข พัฒนาความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคมแก่
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งแนวทางการบริหารงานของเทศบาล ได้ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลให้มากที่สุด โดย
ยึดหลักและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว โดยนโยบายของคณะผู้บริหารของเทศบาล ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติราชการตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี จึงได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชนให้มีระยะเวลาลดลง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับ
การบริการที่รวดเร็ว มีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้องในการติดต่อราชการ 
  ๓. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๔. สามารถตอบสนองความต้องการของให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
  ๕. มีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการ
ประชาชนผู้มารับการติดต่อการบริการ 
 
 

/๓. เป้าหมาย... 



-๓- 
๓. เป้าหมาย  
  ๑. ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนงานให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบล 
ค าเข่ือนแก้ว ดังนี้ 
  ๑) ปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

กระบวนการด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 
เดิม ปรับใหม่ 

๑. การขอเลขที่บ้าน ๓-๕ วัน/ราย ๓๐ นาท/ีราย 
     ๒. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๓. การรับแจ้งเกิด ๗ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๔. การรับแจ้งตาย ๗ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๕. การรับแจ้งการย้ายเข้า ๗ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๖. การรับแจ้งย้ายปลายทาง ๗ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๗. การรับแจ้งการย้ายออก ๗ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๘. การรับแจ้งการย้ายและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียน
เดียวกัน 

๗ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 

 
  ๒) ปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

กระบวนการด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 
เดิม ปรับใหม่ 

๑. การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๐ นาที/ราย ๑๕ นาท/ีราย 
 
  ๓) ปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านรายได้และภาษี 

กระบวนการด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 
เดิม ปรับใหม่ 

     ๑. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๒. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 
     ๓. การจัดเก็บภาษีป้าย ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย 

 
  ๔) ปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

กระบวนการด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 
เดิม ปรับใหม่ 

    ๑. การเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล ๗ วัน/ราย ๓ วัน/ราย  
    ๒. การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ๓๐ นาที/ราย ๑๕ นาที/ราย 
    ๓. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือที่สะสม
อาหาร 

๗ วัน/ราย ๕ วัน/ราย 

    ๔. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๗ วัน/ราย ๕ วัน/ราย 
    ๕. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๓๐ วัน/ราย ๑๐ วัน/ราย 

/๔. วิธ.ี.. 



-๔- 
 

  ๒. ประชาชนที่มารับบริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนงานต่างๆ ให้ได้
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 
๔.  วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอขออนุมัติท าโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๓. ประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๔. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 

ประชาชนทราบ 
๕. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  ๑) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  ๒) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๓) จัดท าเอกสารหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  ๔) จัดให้มีกล่องหรือตู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๕) จัดท าหรือเตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก

งานบริการ 
  ๖) ปรับปรุงค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลาท างาน ช่วงเวลาพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖. ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานต่างๆ 
๗. ประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน 

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอน หรือระยะในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  
๖.  สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว และจุดให้บริการแก่ประชาชน  
 

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกองในเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 
๘.  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามความจ าเป็น และเป็นไปโดย
ประหยัด  โดยแยกเป็น 
   - หมวดค่าวัสดุประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   - หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

/๙. ผลที่... 



-๔- 
 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและมีความ 

พึงพอใจในการรับบริการ 
๒) เกิดความสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดแีละเกิดความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  

กับประชาชนในเขตเทศบาล 
  ๓) พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว มีจิตส านึก
และทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 
  ๔) สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
๑๐.  การติดตามประเมินผล 
  ๑)  จากการสังเกต 
  ๒)  จากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 
 
๑๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 
 

             (ลงชื่อ).....เอกธนา  ร้อยศรี...... ผู้เขียนโครงการ 
(นายเอกธนา  ร้อยศรี) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 

             (ลงชื่อ)........สรวีย ์สิงห์ครุธ.......... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสรวีย์ สิงห์ครุธ) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 

             (ลงชื่อ).......ทองเจริญ  เอกบุญ....... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายทองเจริญ  เอกบุญ) 

ปลัดเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 
 
 

             (ลงชื่อ).........สรุิยันต์  เจริญชัย....... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสุริยันต์  เจริญชัย) 

นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 


