
 
 
 
 

 

 

 

 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการปรับปรุงระยะเวลาการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม    
อ าเภอท่าเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการปรับปรุงระยะเวลาการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม   อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ****************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
                การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   เป็นการ

ก าหนดแนวทาง  ในส่วนราชการต้องจัดให้มีข้ึนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการ
บริการโดยเร็วในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน   รับรู้สภาพปัญหาและ
แก้ไข ปัญหาได้      ส าหรับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีวิการ 
ท่ีสามารถด าเนินการได้    เช่น    ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน     มีการให้บริการด้วยระบบเครือข่าย
สารสนเทศ    จัดให้มีระบบรับฟังข้อร้องเรียน    มีการเปิดเผยข้อมูล   โดยการบริหารราชการท่ีมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน      โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน       โดยวิธีการด าเนินการจะต้องไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น           โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากท่ี
เป็นอยู่เดิม มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์     โดยจะต้องมีการทบทวน    และ
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ      ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้            
รับการตอบสนองความต้องการ       ได้แก่การปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  จึงต้องมีการส ารวจความต้องการของประชาชน   และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในหลากหลายวิธีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ   และท่ี
ส าคัญคือ     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี     
พ.ศ.   ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม   ได้ก าหนดการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมมา           
ภิบาลเสมอมา   จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงการท างานในการส ารวจข้อมูลก่อนการด าเนินการ  เพื่อ 
ผลงานท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับการประโยชน์สูงสุด  

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  ๒.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ      
ได้แก่การปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลักท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานแต่ละงานท่ีด าเนินการ 
                ๔.  เพื่อรักษาความสะอาดในต าบลบ้านร่อม 
                ๕.  เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดอันเกิดมาจากขยะมูลฝอย 
                ๖.  เพื่อมิให้ประชาชนในต าบลบ้านร่อมท้ิงขยะลงในบริเวณท่ีสาธารณะบริเวณข้าง 
                     ถนนหรือในแม่น้ าล าคลอง 
                ๗.  เพื่อป้องกันมิให้สัตว์มาคุ้ยเขี่ย 
                ๘.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตต าบลบ้านร่อม  จ านวน   ๓,๐๕๕  คน  ได้มีสุขอนามัยท่ีดี                      
๔.  ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 
 



-๒- 
๕.  วิธีการด าเนินงาน 

   ๑. โดยวิธีการด าเนินการจะต้องไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น           
   ๒. โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากท่ีเป็นอยู่เดิม  
   ๓. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีการทบทวน และ  
       ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ 

๖.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๘.  ผลที่ได้รับ 

  ๑. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ                 
ได้แก่การปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก 
                   ๒. การตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ี อบต.บ้านร่อม  ด าเนินการ  เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ๓. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
                  ๔. ไม่มีขยะมูลฝอยลอยอยู่ตามท่ีสาธารณะ  บริเวณข้างถนน  หรือในแม่น้ าล าคลอง 
                  ๕. ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี 
 

๙.  วิธีด าเนินการ      

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส ารวจพื้นท่ี   
๒. จ านวนจุดวางถังขยะ 
๓. จ านวนถังขยะท่ีช ารุดต้องเปล่ียน   

๑๐  วัน  นายสนั๋น  อู๋เจริญ 

นายช่างโยธาอาวุโส  

๒. จัดการประชุมด าเนินการลดขั้นตอนการจัดเก็บขยะ  ๑  วัน  นายสะอาด  บุญมี 

ปลัดอบต.  

 

 

 

 

 

 



-๓- 

๑๐.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน หมายเหตุ 

 ไม่มีปริมาณขยะล้นออกมานอก             
ถังขยะและส่งกล่ินเหม็น 

 มอบหมายให้กองช่าง                
ส ารวจพื้นท่ี 

  

 

๑๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ๑  เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      

๒   เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการได้แก่การปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลักท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

      

 ๓  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานแต่ละงานท่ีด าเนินการ       

๔  เพื่อรักษาความสะอาดในต าบลบ้านร่อม      

๕ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดอันเกิดมาจากขยะมูลฝอย       

 ๖ เพื่อมิให้ประชาชนในต าบลบ้านร่อมท้ิงขยะลงในบริเวณท่ี
สาธารณะบริเวณข้างถนนหรือในแม่น้ าล าคลอง 

      

 ๗ เพื่อป้องกันมิให้สัตว์มาคุ้ยเขี่ย       

 ๘  เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี       

 



-๔- 

๑๒.  สรุปผลการด าเนินงามตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ท่ี เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ  โครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ๑ 
ประชาชนในต าบลจ านวน  ๓,๐๕๕   คน  ได้มี
สุขอนามัยท่ีดี  

       

  

๑๓.  สรุปในภาพรวม 

     ๑๓.๑  จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งนี ้ 

                     เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เป็นผลดีต่อส่ิงแวดล้อม  เกิดประสิทธิภาพที่มีผลดี
ต่อสุขภาพของประชาชน  มีส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 

     ๑๓.๒  จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งนี ้

                     การออกส ารวจพื้นท่ีเพื่อทราบปัญหาการท้ิงขยะยังไม่เพียงพอ 

     ๑๓.๓  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งนี ้

                     ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จัดเก็บขยะว่าเป็นไปตามข้อตกลง
หรือไม ่

 

  

                                               ลงช่ือ                             ผู้รับผิดชอบ                                     
                                                    (นายสนั่น  อู๋เจริญ) 
                                   นายช่างโยธา  อาวุโส 
       รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


