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ค าน า 

 

  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน ฉบับนี้ เป็นผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งจัดท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างานในการบริการประชาชนให้มี คุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว กระชับ เสมอภาคและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
และอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจและ
ประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน โดยการให้บริการ การลดขั้นตอนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลการด าเนินงานโดยมีการ สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ให้แก่องค์กรอ่ืนได้หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงานและในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน 

กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



                                บทน า 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 52 ก าหนดให้อง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแนวทางการบริหารราชการต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สามารถตรวจสอบได้ 
และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน มีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส่ มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมให้เกิดความรวดเร็ว
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ ให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่จะได้
การบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จึงได้ให้บริการโดย
การลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประประชาชน ขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการจึง
จ าเป็นต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าไปสู่การจัดโครงการรวมทั้ง การวางแผน
โครงการครั้งต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการในเรื่อง 

ดังต่อไปนี้ 
1.1 การพัฒนากระบวนการท างานในการบริการประชาชนให้คุณภาพมาตรฐาน สะดวก 

รวดเร็ว กระชับ และเสมอภาค 

1.2 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนมีความคล่องตัว รวดเร็วและ
ถูกต้อง 

1.3 การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.4 การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

เป้าหมาย 

ประชาชนในต าบลเขาไพรที่มารับบริการที่ดี มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานการบริการที่สะดวก รวดเร็วในการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณาการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติต่างๆ 

2. การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนงานให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาไพร ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประชาชนที่มาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาไพร 

 



                     รายงานผลการด าเนินงาน 

1. โครงการ โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการ
ประชาชน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
4. รายงานการปฏิบัติงาน 
        4.1 สภาพทั่วไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม ต าบลเขาไพร อ าเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง โดยตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอ าเภอรัษฎาและอยู่ห่างจากอ าเภอรัษฎาเป็นระยะทางประมาณ 
3.5 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 
27.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,351 ไร่ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลในเตา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
4.2 การด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน โดยการลดขั้นตอนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยมีขั้นตอนและผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

ขั้นตอนระยะเวลาและผลการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน

ขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพ่ือบริการประชาชน 

ตุลาคม 2563- กันยายน 
2564 

ด าเนินการตามเวลา 

2 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เดือนตุลาคม ได้ออกค าสั่ง อบต.เขาไพร 
ที ่591/2563 ลงวันที่ 6 
ตุลาคม 2563 

3 มีการประชุมคณะท างาน เดือนพฤศจิกายน มีการประชุมคณะท างาน 
เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 
2563 

4 รายงานผู้บริหาร/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน ประกาศ อบต.เขาไพร เรื่อง
ปรับลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือบริการ
ประชาชนลงที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 

5 ประชุมติดตามโครงการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือบริการประชาชน 

เดือนมีนาคม มีการประชุมคณะท างาน 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2564 
 



6 ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 

ตุลาคม 2563- กันยายน 
2564 

ประเมินผลโดยสุ่มจาก
ประชาชนที่มารับบริการ 
จ านวน 400 คน 

7 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

เดือนกันยายน จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการและ
เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ อบต.
เขาไพร 

 

4.3 ปัญหา/อุปสรรค 
 1. การด าเนินการโครงการมีความยุ่งยากเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯมีจ านวนมาก 
 2. การประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯไม่สามารถประเมินได้ทุกคน 

3. การด าเนินโครงการฯอาจไม่ทั่วถึงเนื่องจากข้อจ ากัดของบุคลากร 
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


