
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน 
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ประจำปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

******************* 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขัน้ตอนการทำงานหรือการบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน   ประจำปีงบประมาณ  2564 

2.  หลักการและเหตุผล 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 52 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด     ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มี การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีคะแนนรวม 93.28 อยู่ในระดับ A  ซึ่งด้าน EIT พบว่าผล 
คะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทำงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 86.73  
  องค์การบริหารตำบลน้ำจืดน้อย ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีมาโดยตลอด และเล็งเห็นว่า ผลการประเมินที่ปรากฏข้างต้น
นั้น เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติการ และเพ่ือเป็นการปรับปรุงการทำงานของราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ    เพ่ือตอบสนองคามต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ  
2564  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2  เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3  เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.  เป้าหมาย 
4.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยให้สั้นลง 

  -   ประชาชนในพื้นท่ี  หมู่ที่  1 – 6  ตำบลน้ำจืดน้อย 
-   ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

  -   พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย    
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4.2   ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5.  วิธีดำเนินการ 
 5.1   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

5.2   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง   และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง    การอนุญาต   การอนุมัติ    หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.3   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ 

5.4   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนำผลดังกล่าว 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

-  สายตรงถึงนายก  อบต.  โทร.  081-187-3864 
-  สายตรงถึงปลัด  อบต.    โทร.  094-442-9523 
-  โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  โทร  077-880251 
-  ตู้รับฟังความคิดเห็น 
-  อินเตอร์เน็ต  https://www.numjuednoi.go.th/  
-  ไปรษณีย์  2/2 หมู่ 6 ต.นำ้จืดน้อย อ.กระบุรี  จ.ระนอง  85110 

5.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้บริหารทราบ 
 

6.  สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
          ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  ถึงวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2564  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 

7.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
          สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง  
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่  
 8.2   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

8.3   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
8.4  ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทำให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน  
 

 
 



 
 
 
(ลงชื่อ)           ผู้เขียนโครงการ 

             (นางสาวยุพา  เนตรกลัด) 
                                                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
     
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
               (นายธนากร  สุนสนาม) 
                                                                 หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 
  
     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายกรกช  ชีวโรรส) 
                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

ที่  57/ ๒๕64 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************************** 

  เพ่ือให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  
๒๕๔๖ จึงให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจงานในหน้าที่  และจัดทำผังกระบวนงานและกำหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย 
 

 ๑.  นายกรกช  ชีวโรรส     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประธานคณะทำงาน 
 ๒.  นายธนากร  สุนสนาม  หัวหน้าสำนักปลัด   คณะทำงาน 
 ๓.  นายสวนะ  มากศรี     ผู้อำนวยการกองช่าง                      คณะทำงาน 

4.  นางสาวยุพา  เนตรกลัด เจ้าพนกังานธุรการ   คณะทำงาน 
 5.  นางสาวเกษรินทร์  ชนะเกาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คณะทำงาน 
 6.  นางสาวเสาวนีย์  เจนดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คณะทำงาน/เลขานุการ 
   

  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑.  สำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
๒.  ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๓.  พิจารณาภารกิจของงานในแต่ละหน่วยงานว่า  เรื่องใดผู้บังคับบัญชาการสมควรมอบอำนาจ  

การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการใดๆ  ไปสู่  
ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและ  
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๔. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหาและอุปสรรค์ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทราบ 
ภายใน  ๓๐  วัน 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่   19   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒564 
 
 
 

 (นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 



   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
เรื่อง  การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

************************ 
  เพ่ือให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี   พ.ศ.2564     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย    จึงขอแจ้งปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

ลำดับที ่ กระบวนการบริการ ระยะเวลาเดิม 
ที่อปท.ให้บริการ 

หมายเหตุ 

1 การรับชำระภาษีป้าย 30  วัน เท่าเดิม 
2 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 30  วัน เท่าเดิม 
3 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 45  วัน เท่าเดิม 
4 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตร 21 45  วัน เท่าเดิม 
5 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน 7  วัน เท่าเดิม 
6 การขอรับความช่วยเหลือเวลาเกิดสาธารณภัย 51  นาที เท่าเดิม 
7 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1  ชั่วโมง เท่าเดิม 
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
30  วัน เท่าเดิม 

9 การรับสมัครเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20  นาที/ราย เท่าเดิม 

10 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม ่ 9  นาที/ราย ลดลง 1 นาที 
11 การแจ้งถมดิน 7  วัน กำหนดเพ่ิมใหม่ 
12 การแจ้งขุดดิน 7  วัน กำหนดเพ่ิมใหม่ 
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30  นาท ี กำหนดเพ่ิมใหม่ 
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 30  นาที กำหนดเพ่ิมใหม่ 
15 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 12  วัน 1  ชั่วโมง กำหนดเพ่ิมใหม่ 
16 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8  นาที/ราย เท่าเดิม 
    

 

ประกาศ  ณ  วันที่   19  เดอืน มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 

    
 
    (ลงชื่อ) 

 (นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 


