
รายงานผลการด าเนินโครงการก าหนดแผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ  อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตาม  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ )  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 66 มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
บ าบัดทุกข ์บ ารุงสุขให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ ได้ด าเนินการพัฒนาต าบลใน
ทุกๆ ด้าน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนมาตลอดมานั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าเจริญ มีแนวนโยบายใน  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่เน้นการปรับปรุงกระบวนการการ
ท างาน ลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ  และข้ันตอนการท างาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ จึงได้จัดท าโครงการก าหนดแผนปฏิบัติ
การ อบต.พบประชาชนประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น โดยการจัดให้มีการบริการในด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ อาทิเช่น การบริการด้านสวัสดิการสังคม , การบริการรับช าระภาษี , การให้ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น , การรับค าร้องต่างๆ , การรับค าร้องขอต่อใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อ
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
เจริญกับประชาชน รับทราบข้อมูลปัจจุบันและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่ก าลังเกิดข้ึนในสังคมที่รอการแก้ไข เพ่ือให้
การบริหารองค์กรให้ขับเคลื่อนไปโดยราบรื่นและเรียบร้อย 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน
และองค์กรอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ  แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กองสวัสดิการสังคม  จึงได้ร่วมกันออกหน่วย
บริการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการงานตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 
 3. เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้   
     พิการและผู้ป่วยเอดส์ฯลฯ 
 4. เพ่ือแนะน า ให้ความรู้ ขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ เช่น การขอ

อนุญาตก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนการยื่นช าระภาษี การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 เพ่ือออกให้บริการกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชานชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลถ้ าเจริญ 
ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน และตามสถานการณ์ในการจัด เช่น ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่,อ าเภอเคลื่อนที่,ต้อนรับ
องคมนตรีหรือผู้แทน ฯลฯ โดยให้การบริการแบ่งตามส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ ดังนี้  

1. ส านักปลัด ออกให้บริการด้านข้อกฎหมายระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานและระเบียบ
กฎหมายที่ประชาชนควรรับรู้และต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

2. กองสวัสดิการสังคม ออกให้บริการด้านการรับให้ค าปรึกษา ขึ้นทะเบียน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. กองช่าง  ออกให้บริการด้านความรู้เกี่ยว พรบ.ควบคุมอาคาร การขอเลขที่บ้าน การออกแบบ 
อนุญาตก่อสร้างรวมทั้งออกส ารวจตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนจากประชาชนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

4. กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  ออกให้บริการรับช าระภาษีต่างๆ ให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างซึ่งเป็นภาษีตัวให้ตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพ่ิมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นท่ี  

5. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
- ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563  
 1. ด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ตาม สถานการณ์ กรณีเข้าร่วมกับ จังหวัด หรือ อ าเภอ) 

      2. ด าเนินการตามก าหนดการในโครงการ คือ เดือน สิงหาคม 2563และเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อ านาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะน ามาจัดเก็บภาษี
แทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ และยังด าเนินการส ารวจยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับมีหนังสือสั่ง
การขยายระยะเวลาให้ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญได้ด าเนินออกส ารวจและประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน สิงหาคม จึงได้รับช าระภาษีเป็นต้นมาดังนั้นเพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการ
จึงได้ก าหนดตารางด าเนินการดังนี้ 

หมู่ บ้าน วันที่ออกหน่วยบริการ เวลา สถานที่ออกหน่วยบริการ 
2 บ้านหนองแวง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 2 

11 บ้านทรัพย์อุดม วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 11 
6 บ้านโคกงาม วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 6 
7 บ้านขี้เหล็กน้อย วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 7 
5 บ้านศรีนาวา วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 5 
8 บ้านโคกกระแช วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 8 

12 บ้านโคกกระแช
พัฒนา 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 12 

4 บ้านห้วยสะอาด วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 4 
9 บ้านห้วยสะอาด วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 9 
3 บ้านโนนสวาง วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 3 

10 บ้านโนนสวาง วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 10 
1 บ้านถ้ าเจริญ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๐๐ น. ศาลาประชาคม หมู่ 1 



4. สถานที่ด าเนินการ 
- ศาลาประชาคมของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นสถานที่ด าเนินการและตามท่ีจังหวัด และอ าเภอก าหนด  

5. ขั นตอนการด าเนินงาน  
 1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 2. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  
 3. ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  - ประชาสัมพันธ์โดยการแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้าน,Line กลุ่มของผู้น าชุมชน, กลุ่ม
งานโครงการต่างๆที่สามารถด าเนินการได้ 
  - จัดเตรียมเอกสาร สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสาร,บัตรคิว
ในการรับบริการของประชาชนตามล าดับฯลฯ 
 4. ออกให้บริการตามตารางที่ก าหนด  
 5. สรุปผลการด าเนินงานรายงานผู้บังคับบัญชา 

6. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน 30,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 63  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนิน งาน  หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รายการ โครงการก าหนด
แผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชน แต่ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นวัสดุอุปกรณ์
ในส านักงานตามปกติ  
  
7. สรุปผลการด าเนินการ 
 - จากการด าเนินการตามโครงการได้ออกให้บริการกับประชาชนในพื้นท่ีตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตาม
ตารางก าหนดการโดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียง
แต่ละหมู่บ้านโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนเป็นอย่างจึงมีประชาชนมารับบริการเป็นจ านวน
มากพอสมควร ดังนี้ 

1. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2  มีผู้มารับบริการจ านวน   93 คน  
2. บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11  มีผู้มารับบริการจ านวน   27 คน  
3. บ้านโคกงาม  หมู่ที่ 6  มีผู้มารับบริการจ านวน   86 คน  
4. บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7  มีผู้มารับบริการจ านวน   99  คน  
5. บ้านศรีนาวา  หมู่ที่ 5  มีผู้มารับบริการจ านวน   98 คน  
6. บ้านโคกกระแช หมู่ที่ 8 มีผู้มารับบริการจ านวน  143 คน  
7. บ้านโคกกระแช หมู่ที่ 12  มีผู้มารับบริการจ านวน  163 คน  
8. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 มีผู้มารับบริการ จ านวน 178 คน  
9. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 9 มีผู้มารับบริการ จ านวน  164 คน  
10. บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 3  มีผู้มารับบริการ จ านวน   68 คน  
11. บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 10  มีผู้มารับบริการ จ านวน   70 คน  
12. บ้านถ้ าเจริญ  หมู่ที่ 1 มีผู้มารับบริการ จ านวน   72 คน  

รวมทั้งโครงการมีผู้มารับริการ ทั้งสิ้น 1,261 คน 
 



8. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
       ปัญหาอุปสรรค 

 1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 09.00น.-14.00 น.น้อยเกินไปไม่สามารถสนองตอบการให้บริการได้   
     อย่างเพียงพอเพราะหลายครั้งไม่สามารถให้บริการได้หมดเวลา ต้องกลับส านักงานเพื่อสรุปยอดภาษี  
     ไปน าฝากตามระเบียบการเงินฯ 
2. การท างานในระบบโดยเฉพาะระบบ e-laas ในการออกให้บริการมีปัญหา ทั้งในด้านของระบบเอง   
    และความเร็วของอินเตอร์, Wifi ไม่มี ต้องใช้อินเตอร์เน็ตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 
3. ขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินการ,ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการต้องเสียเวลา  
    รอนาน 
4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 

 
       ข้อเสนอแนะ 

 1. เพ่ิมเวลาในการออกให้บริการให้มากขึ้น 0900น.-16.00น. 
2. เพิ่มจ านวนชุดบุคลากรในการด าเนินโครงการ และวัสดุอุปกรณ์ เป็น 2 ชุด 
3. จัดตั้งงบประมาณกรณี ไม่มี Wifi  
4. อัพเดรทคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและรองรับระบบการท างานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เสมอ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
5. เพ่ิมจ านวนวันในการออกให้บริการเป็นหมู่บ้านละ 2 วัน 

 
 

ภาคผนวก 
 

รายการเอกสารในการสรุปผลการด าเนินงาน ภายหลังสิ นสุดโครงการมีดังต่อไปนี   
1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ภาพถ่าย 



 
- ภาพการออกให้บริการบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2  

 

 
 

 
 



- ภาพออกให้บริการ บ้านโคกงาม  หมู่ที่ 6 

 
 
 

 
 



 ภาพออกให้บริการ บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
-ภาพออกให้บริการ บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 
 

 
 

 
 
 
 



-ภาพออกให้บริการ บ้านโคกกระแช 8,12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
-ภาพออกให้บริการบ้านโคกกระแช หมู่ 8,12 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
-ภาพออกให้บริการบ้านห้วยสะอาดหมู่ที่ 4,9  
 

 
 

 
 
 
 
 



-ภาพการออกให้บริการ บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 3,10 
 

 
 

 
 
 
 
 



ภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญออกหน่วยให้การบริการประชาชนนอกสถานที่ ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ 
โรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 บ้านห้วยสะอาดหมู่ที่ 4 
 

 
 

 
 

 
. 
 



ภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญเข้าร่วมโครงการอ าเภอเคลื่อน บ้านโคกกระแช หมู่ที่ 8,12 
 

 
 

 
 
. 



ภาพ ป้ายโปสเตอร์ส าหรับให้ความรู้ และเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับแจกให้ประชาชนผู้มารับบริการ อ าเภอ
เคลื่อนที่ 
 

 
  

 
 
 
 
 



ภาพ ป้ายโปสเตอร์ส าหรับให้ความรู้ และเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับแจกให้ประชาชนผู้มารับบริการ อ าเภอ
เคลื่อนที่ (ต่อ) 

  
 
 

 



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ 
ที ่012/2563 

เรื่อง แต่งตั งคณะท างานตามโครงการก าหนดแผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

...................................................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ จัดท าโครงการก าหนดแผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ออกหน่วยเคลื่อนที่ 
ให้บริการกับประชาชนในต าบลถ้ าเจริญ ในด้านต่างๆ เช่นให้บริการรับช าระภาษี,ขึ้นทะเบียน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ การขอเลขที่บ้าน การออกแบบ อนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งออกส ารวจตามเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียนจากประชาชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา  นั้น  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงขอแต่งตั้งคณะผู้ท างานตามรายชื่อและต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. นางจารุณี  หาญสุริย์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ  
  2.นางสาวพูลทรัพย์  ไพศาล ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  
  3.นางสาวศริณทรา  อาจวิชัย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  
  4. จ่าเอกศรีอ าพร  ศรีป้อง ต าแหน่ง  นักเคราะห์นโยบายและแผน  
  5.นางสาวสุปราการณ์  มีเงิน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
  6. นางสาววิภาวี  อาจทุมมา    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
  7. นางสาวพรมนัส สุวรรณไตร ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
  8. นางสาวจริยาวดี  บุญวิจิตร ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
  9. นางสาวลวณากร  ไชยยงค์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
  10.นางสาวปวีณ์สุดา  ทาตา ต าแหน่ง          นักพัฒนาชุมชน  
  11. นายธงชัย  พุดพิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
  12. นายภูชิต  พลอาสา  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
  12. นายอภิรัฐ  สุ่มสา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งด าเนินโครงกา รก าหนดแผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชนฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และให้รายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
 
 
      (นางจารุณี หาญสุริย์) 
       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ 



 


