โครงการเทศบาลพบประชาชน
ประจาปีงบประมาณ 2558
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชนประจาปีงบประมาณ 2558
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา (16) กาหนดให้เทศบาลตาบลชะมายมีอานาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ในนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ยึ ด หลั ก ธรรมมาภิ บ าลและปรั บ ระบบการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มุ่งตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการทางานตลอดจนการจัดบริการ
สาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของท้องถิ่น และ
นโยบายของเทศบาลตาบลชะมาย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาความเข้าใจกับประชาชนที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของกองคลัง งานควบคุ มอาคารสิ่งก่อสร้างและสาธารณูป โภคของกองช่าง
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานด้านการศึกษา เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน
ก่อให้เกิดความผูกพันความไว้วางใจ และความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายอย่างยั่งยืน และการ
บริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เพื่อเป็ น การส่ ง เสริ มการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนตามกฎหมายและนโยบายดั งกล่ าว และให้
เทศบาลตาบลชะมายได้เห็ น ถึงประโยชน์และประสิ ทธิภ าพของการบริห ารจัดการท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตาบลชะมาย จึงได้จัดโครงการเทศบาลตาบลชะมายพบประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุกแบบบูรณาการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชน
และประชาชนเพื่อจะสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึง
3.3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย6
ประชาชนตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดตั้งคณะทางานโครงการเทศบาลพบประชาชน
5.2 จัดประชุม เจ้าหน้าที่เทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย,กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นา
ชุมชน, ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตาบลชะมาย, กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลชะมาย
และอสม. เพื่อกาหนดแนวทางการทางานร่วมกัน
5.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
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5.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่บูรณาการร่วมกับเทศบาลตาบลชะมายดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชะมาย
- โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวย
- สมาคมคนตาบอดอาเภอทุ่งสง
- สานักงานกิ่งกาชาดอาเภอทุ่งสง
- พัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง
- บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จากัด
- บริษัท ทุ่งสงปิยะมอเตอร์ ซูซูกิทุ่งสง
- บริษัท ยามาฮ่าเพชรปิยะทุ่งสง
- บริษัท เบทาโกร จากัด
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
- ร้านแว่นตา
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช
- สานักงานขนส่งจังหวัดอาเภอทุ่งสง
5.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล วิทยุชุมชน
5.6 ออกพบปะประชาชนตามระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
กองคลัง
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- รับชาระภาษีบารุงท้องที่ ป้าย โรงเรือน ค่าขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายใต้
โครงการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
- ให้ความรู้ด้านภาษีประเภทต่างๆ
กองช่าง
- รับคาขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร
- รับคาขอการตรวจสอบป้ายประจาปี (ใบ ร.๑)
- ให้คาปรึกษาการก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร
กองวิชาการและแผนงาน
- คลินิกกฎหมายโดย นิติกร เทศบัญญัติต่างๆ
- จัดทาเวทีประชาคม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย
- รับบริการดูดสิ่งปฏิกูล
- รับจดใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยสถานีอนามัยบ้านหนองหว้า
- รับบริจาคเลือดโดยกิ่งกาชาดอาเภอทุ่งสง
- แจกพันธุ์ต้นไม้ โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลชะมาย
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กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน
มีอาหารและขนมพื้นเมืองจาหน่าย
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง โดยทุ่งสงปิยะกลการ 199 จากัด
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง โดยบริษัททุ่งสงปิยะมอเตอร์ ซูซูกิทุ่งสง
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง โดยบริษัทยามาฮ่าเพชรปิยะทุ่งสง
จาหน่ายสินค้าราคาต่ากว่าทุน ไข่ไก่ น้ามัน ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ทั่วไป
ตัดผมฟรี ชาย – หญิง โดยโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวย
ให้ความรู้ด้านสาธารณภัย และหลักการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย
กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลชะมาย
กิจกรรมแสดงสินค้า OTOP อาเภอทุ่งสง
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
การสาธิตกิจกรรมกลุ่มอาชีพและของดีตาบลชะมาย
นวดแผนโบราณ โดยกลุ่มแพทย์แผนไทย
จาหน่ายอาหารสุขภาพน้าสารองโดยสมาคมคนตาบอดอาเภอทุ่งสง
แข่งขันชักเย่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเบทาโกร
ผลิตภัณฑ์อาหารซีพี

5.7 การประเมินผลโครงการ

6. ระยะ วัน และสถานที่ดาเนินการ
หมู่ที่

วันที่

สถานที่

5,6,7,8

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558

สานักงานเทศบาลตาบลชะมาย

1,2,3,4

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558

วัดเขากลาย

7. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 หน้า 122 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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รายจ่าย
-ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง
-ค่าเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้
-ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
-ค่าเกียรติบัตร
-ค่าป้ายไวนิล โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ รถแห่โฆษณา
-ค่าวัสดุและใช้จ่ายอื่นๆ
รวมเป็นเงิน

รายละเอียด
เป็นเงินประมาณ
เป็นเงินประมาณ
เป็นเงินประมาณ
เป็นเงินประมาณ
เป็นเงินประมาณ
เป็นเงินประมาณ

ม.5,6,7,8
16,000
28,000
15,000
12,000
2,000
25,000

ม.1,2,3,4
16,000
28,000
15,000
12,000
2,000
25,000

รวม
32,000
56,000
30,000
24,000
4,000
50,000

เป็นเงินประมาณ

12,000
110,000

12,000
110,000

24,000
220,000

รวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
* ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้ *
8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัดเทศบาลตาบลชะมาย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเทศบาลตาบลชะมายทุกคน
9. การติดตามและประเมินผล
โดยการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและให้บริการ
กับประชาชน เพื่อจะสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง
10.2 ประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึงและเข้าถึงการบริการมาก
ขึ้น
10.3 เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10.4 เกิดความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
ลงชื่อ............................................ผู้เขียนโครงการ
(นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู)
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางพิจิตร อุษาสุมงคล)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ลงชื่อ..........................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายปรีชา บุญรักษา)

ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงกา
(นายสุทธิพร รสมาลี)
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รองปลัดเทศบาลตาบลชะมาย

ปลัดเทศบาลตาบลชะมาย

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
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กิจกรรมโครงการ เทศบาลตาบลชะมายพบประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2558
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วัน/เดือน/ปี หมู่ที่ สถานที่

เวลา

หมายเหตุ

