
โครงการไฟฟ้ารายทางน าแสงสว่างสู่ชมชน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

**************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขเป็นแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ต้องเกิดจากความร่วมมือของภาคีหลัก  คือ รัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน องค์กรเอกชนท าหน้าที่เป็น
ตัวประสานการขับเคลื่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญ เพราะจะทราบ
ถึงสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น นอกจากนี้การบริการ
ประชาชน  ยังเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการประชาชน อันสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยต้องประกอบด้วย แนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนเป็นบทบาทและ
ภารกิ จที่ ส าคัญอย่ า งยิ่ ง ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เนื่ อ งจากการ ให้ บริ การประชาชนที่
รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานพึงตระหนักและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้น พนักงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่การ
ให้บริการประชาชนต้องมีความพร้อมและมีจิตส านึกที่ดีในหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชนผู้มารับบริการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนด้วยกระบวนการต่างๆ ที่สามารถด าเนินการได้  ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  มีการให้บริการด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางที่
น าไปสู่การให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ 
              ไฟฟ้าสาธารณะเป็นบริการขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากรัฐ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไฟฟ้าทาง
สาธารณะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการมั่วสุมของ
เยาวชน และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ ในยามวิกาล เช่น การลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว และท าร้ายร่างกาย 
ฯลฯ ซึ่งการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของ
ประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดท าโครงการไฟฟ้ารายทางน าแสงสว่างสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่มุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานบริการประชาชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ด้วยการเข้าใจ ใส่ใจและใกล้ชิดประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริหารราชการที่มีความทั่วถึง
และเป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  

/2. วัตถุประสงค์ 
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2. วัตถุประสงค ์
          2.1 เพ่ือบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะส าหรับส่องสว่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
  2.2 เพ่ือตรวจสอบสภาพของชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ท าความสะอาด ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตามซอย 
จุดเสี่ยง และถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้าน   
  2.3 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทางมีไฟฟ้าแสงสว่างคมนาคมในเวลากลางคืน  
  2.4 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน 
          ๒.5 เพ่ือพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วกระชับและเสมอภาค 
   ๒.6  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้อง 
   ๒.7 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
   ๒.8 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเข้าถึงประชาชน และสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที ่
   ๒.9 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   ๒.10 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการขององค์กร 
   ๒.11 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
3. เป้าหมาย  
  3.1  ติดต้ังชุดโคมจุดเสี่ยง จ านวน  50  โคม 
 3.2  บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน  150  จุด 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม  2563  ถึง   เดือน 30 กันยายน 2564 

 

ที่ รายการ 
ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณประจ าปี 2564 

2563 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 วิเคราะห์  ข้อมูล             

2 เขียนโครงการ             

3 แต่งตั้งคณะท างาน             

4 ประชุมคณะท างาน             

5 ปรับปรุงขั้นตอนลดระยะเวลา             

6 จัดท าค าสั่งมอบอ านาจการตัดสินใจ             

7 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ             

8 ด าเนินตามโครงการ             

๙ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผล             

 
 

/5. ขั้นตอน/แผนการปฏิบัติ...... 
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๕. ขั้นตอน/แผนการปฏิบัติโครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 

1.วิเคราะห์ ศึกษาส ารวจ
ข้อมูลการบริการประชาชน 

- เพ่ือหาแนวทางการด าเนินการ เพ่ือจัดท า
โครงการไฟฟ้ารายทางน าแสงสว่างสู่ชุมชน  

-ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
การบริการประชาชน 

2. เขียนโครงการและเสนอ
โ ค ร ง ก า ร ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร
ท้องถิ่น” 

- เพ่ือพิจารณาอนุมัติการด าเนินการโครงการ
ไฟฟ้ารายทางน าแสงสว่างสู่ชุมชน 

- ยื่นขออนุมัติโครงการไฟฟ้ารายทางน า
แสงสว่างสู่ชุมชน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3. แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น 
โครงการไฟฟ้ารายทางน า
แสงสว่างสู่ชุมชน 

- เพ่ือแบ่งหน้าที่ในการ จัดท าโครงการไฟฟ้า
รายทางน าแสงสว่างสู่ชุมชน 

แต่งตั้งคณะท างาน ส านักงานปลัด,
คณะท างานกองคลัง, คณะท างานกอง
การศึกษา, คณะท างานกองช่าง 

4. ประชุมคณะท างาน - เพ่ือวางแผนการด าเนินการโครงการฯ และ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการ
ให้เป็นที่พึงพอใจและประทับใจของประชาชน 
ด้วยการบริการที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว 
ถูกต้อง และยุติธรรม 

ประชุม จัดท ารายงาน  ตารางในการ
บริการประชาชน 

๕.ปรับปรุงขั้นตอนและลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

-เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
กระบวนงานบริการประชาชนขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ท่ า แ ย ก  พ ร้ อ ม ทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ 

-แต่งตั้งคณะท างาน ปรับปรุงขั้นตอน
และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
64 

๖.จัดท าค าสั่งมอบอ านาจ
การตัดสินใจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแยก 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ 

-เพ่ือการพิจารณา    การสั่ง การอนุญาต 
อนุมัติในการบริการประชาชน แทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง และประชาชนทราบ 

-เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

-เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตามโครงการฯ 

ผู้บริหารออกค าสั่งมอบอ านาจการ
ตัดสินใจ 

 

 

การด าเนินงาน 

 

การประเมินผลความพึงพอใจ 

/๗. จัดเตรียมเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 

๗. จัดเตรียมเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ วัสดุ และอุปกรณ์
ต่างๆ  

-เพ่ือใช้ในการด าเนินการโครงการฯ -ด าเนินการจัดหา ตามระเบียบพัสดุ 

๘.  ด าเนินการตาม
โครงการฯ  

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน ๑) การปรับปรุงขั้นตอนและลด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน   
๒) การจัดท าโครงการให้บริการ
ไฟฟ้ารายทางน าแสงสว่างสู่ชุมชน  
๓) การให้บริการไฟฟ้ารายทางน า
แสงสว่างสู่ชุมชน  
๔)การให้บริการประชาชนนอกเวลา
ราชการช่วงพักกลางวันและใน
วันหยุดราชการ 
๕)การมอบอ านาจการตัดสินใจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖)การจัดท าบัตรคิว 
๗) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๘) การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
๙) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

๙. การติดตาม 
ตรวจสอบ  

 

- ทราบผลการด าเนินงาน 

- เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

การด าเนินการโครงการฯ โดยให้
ประธานคณะท างานโครงการ      
ให้บริการไฟฟ้ารายทางน าแสงสว่าง
สู่ชุมชน  รายงานผลการด าเนินการ
โครงการฯ ให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแยกทราบทุก 
๓ เดือน และให้ร่วมกันประเมินผล
การด าเนินการ เพ่ือวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินการ
ให้บรรลุประสงค์ของโครงการฯ  

 /๖.สถานที่ด าเนินการ…. 
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6. สถานที่ด าเนินการ 
 

 พ้ืนที่หมู่ที่  ๑ – ๑๕  ต าบลทา่แยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 

 ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าวัสดุ  
ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยา ตั้งไว้ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ได้ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
ที่ดีมีมาตรฐาน 
  9.2. ท าให้ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกเกิดความสงบเรียบร้อย ถนนทางแยกมีไฟฟ้า
แสงสว่างเพียงพอ 
  9.3 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการสัญจรไป-มา ลดการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนในเวลากลางคืน 
          ๙.4 ประชาชนมีความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการของพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแยก 
   ๙.5 สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชนให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง              
และยุติธรรม 
   ๙.6 ประชาชน ได้รับการบริการที่ดี ด้วยการอ านวยความสะดวก การดูแลช่วยเหลือ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

 ๙.7 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่าง  
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับการบริการประชาชน 
  ๙.9 สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 

10.  ผู้เขียนโครงการ 
          (ลงชื่อ)      วสันต์    วิเศษศรี         ผู้เขียนโครงการ 
                                                             (นายวสนัต์  วิเศษศรี) 
             นายช่างไฟฟ้าช านาญการ 
11.  ผู้เสนอโครงการ 
     
        (ลงชื่อ)       ส ารวย     แม่นปืน     ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (นายส ารวย  แม่นปืน) 
              ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 

/12. ผู้เห็นชอบโครงการ…. 



- 6 - 
 

12.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
        (ลงชื่อ)     พรรษา     เบญจมานุกร       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายพรรษา  เบญจมานุกร) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
13.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
            (ลงชื่อ)      ชชูาติ  ดัดงาม     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นายชูชาติ  ดัดงาม) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
 


