
โครงการเทศบาลพบประชาชน  
ประจ าปงีบประมาณ  2557 

 

1.  ชื่อโครงการ :  โครงการเทศบาลพบประชาชนประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542  มาตรา   (16)  ก าหนดให้เทศบาลต าบลชะมายมีอ านาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ในนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  มุ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากขึ้น  โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล  
และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการท างานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถิ่น   และนโยบายของเทศบาลต าบลชะมาย เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ท าความเข้าใจกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของกองคลัง งานควบคุม
อาคารสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคของกองช่าง งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานด้านการศึกษา  เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ก่อให้เกิดความผูกพันความไว้วางใจ และความร่วมมือในการพัฒนา
เทศบาลต าบลชะมายอย่างยั่งยืน และการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

    เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายและนโยบายดังกล่าว  และให้ เทศบาล
ต าบลชะมายได้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เทศบาลต าบลชะมาย จึงได้จัดโครงการเทศบาลต าบลชะมายพบประชาชน 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุกแบบบูรณาการ 

 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและ
ประชาชนเพื่อจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง 

 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึง 
 3.3 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   3.4 เพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 

 

4.  เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง 
 

5.  วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดตั้งคณะท างานโครงการเทศบาลพบประชาชน  
5.2  จัดประชุม เจ้าหน้าที่เทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย,ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าชุมชน    

และอสม. เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน 
5.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
5.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่บูรณาการร่วมกับเทศบาลต าบลชะมายดังนี้ 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชะมาย 
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-  โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวย 
-  สมาคมคนตาบอดอ าเภอทุ่งสง 
-  ส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอทุ่งสง 
-  พัฒนาชุมชนอ าเภอทุ่งสง 
-  บริษัททุ่งสงปิยะกลการ 199 จ ากัด 
-  บริษัท ทุ่งสงปิยะมอเตอร์ ซูซูกิทุ่งสง 
-  บริษทั ยามาฮ่าเพชรปิยะทุ่งสง 
-  บริษัท โตโยต้า นครศรีธรรมราช จ ากัด สาขาทุ่งสง 
-  บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด สาขาทุ่งสง 
-  บริษัท เชฟโรเลต ทุ่งสง 
-  บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด สาขาทุ่งสง 
-  บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
-  ร้านแว่นตา 
-  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
-  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช 
-  ส านักงานขนส่งจังหวัดอ าเภอทุ่งสง 

5.5  ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   ป้ายไวนิล วิทยุ         
ชุมชน 

5.6  ออกพบปะประชาชนตามระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
กองคลัง 
-  ยื่นแบบประเมินภาษี  

                     -  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ป้าย  โรงเรือน  ค่าขยะมูลฝอย  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายใต ้                
    โครงการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                                                                                                                                                                                              
-  ให้ความรู้ด้านภาษีประเภทต่างๆ  

  กองช่าง 
  -  รับค าขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร 
  -  รับค าขอการตรวจสอบป้ายประจ าปี (ใบ ร.๑) 
  -  ให้ค าปรึกษาการก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร 

กองวิชาการและแผนงาน 
-  คลินิกกฎหมายโดย นิติกร เทศบัญญัติต่างๆ 
-  จัดท าเวทีประชาคม 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า  ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย 
-  รับบริการดูดสิ่งปฏิกูล 
-  รับจดใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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-  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยสถานีอนามัยบ้านหนองหว้า 
-  รับบริจาคเลือดโดยกิ่งกาชาดอ าเภอทุ่งสง 
-  แจกพันธุ์ต้นไม้  โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช 
 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย 
-  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน 
-  มีอาหารและขนมพ้ืนเมืองจ าหน่าย 
-  เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง โดยทุ่งสงปิยะกลการ 199 จ ากัด 
-  เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง โดยบริษัททุ่งสงปิยะมอเตอร์ ซูซูกิทุ่งสง 
-  เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง โดยบริษัทยามาฮ่าเพชรปิยะทุ่งสง 
-  จ าหน่ายสินค้าราคาต่ ากว่าทุน ไข่ไก่  น้ ามัน  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  และของใช้ทั่วไป 
-  ตัดผมฟรี ชาย – หญิง โดยโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวย 
-  ให้ความรู้ด้านสาธารณภัย และหลักการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย 
-  กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลชะมาย 
-  กิจกรรมแสดงสินค้า OTOP อ าเภอทุ่งสง 
-  การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
-  การสาธิตกิจกรรมกลุ่มอาชีพและของดีต าบลชะมาย 
-  นวดแผนโบราณ  โดยกลุ่มแพทย์แผนไทย  
-  บริการนวดเพ่ือสุขภาพ และจ าหน่ายสมุนไพรโดยสมาคมคนตาบอดอ าเภอทุ่งสง 
-  ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี 
-  ประกวดแม่หม้ายต าบลชะมาย (กระดังงาลนไฟ) 
-  มหรสพ ร าวงเวียนครก ณ ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย 
-  ผลิตภัณฑ์อาหารเบทาโกร 
-  ออกบูธแสดงสินค้า  
 

5.7 การประเมินผลโครงการ 
 

6.  ระยะ วัน และสถานที่ด าเนินการ  
 

หมู่ที่ วันที่ สถานที่ 

5,6,7,8    วันศุกร์ที่ 11 เมษายน  2557 ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย 

1,2,3,4    วันศุกร์ที ่18 เมษายน  2557 วัดเขากลาย 
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7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 หน้า 31 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 
 

 
รวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ  298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

* ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยได้ * 

8.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ       
 งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลชะมาย  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างเทศบาลต าบลชะมายทุกคน 
 

9.  การติดตามและประเมินผล 
 โดยการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและให้บริการกับ
ประชาชน  เพื่อจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง 
 10.2  ประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึงและเข้าถึงการบริการมากขึ้น 
 10.3 เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 10.4  เกิดความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 

 

รายจ่าย รายละเอียด ม.5,6,7,8 ม.1,2,3,4 รวม 

- ค่าอาหาร  และเครื่องดื่มเจ้าหน้า 
ที่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  

เป็นเงินประมาณ 60,000 60,000 120,000 

- ค่าเช่าเครื่องเสียง  เป็นเงินประมาณ 5,000 5,000 10,000 

- ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นเงินประมาณ 17,500 17,500 35,000 

- ค่าจ้างเหมามหรสพ เป็นเงินประมาณ 30,000 30,000 60,000 

- ค่าดอกไม,้ผ้าสี และวัสดุอุปกรณ์ 
  ต่างๆเพ่ือ ตกแต่งสถานที่ 

เป็นเงินประมาณ 15,000 15,000 30,000 

- ค่าเกียรติบัตร เป็นเงินประมาณ 5,000 5,000 10,000 

- ค่าป้ายไวนิล ค่ารถแห่โฆษณา 
  สปอร์ตโฆษณา 

เป็นเงินประมาณ 8,000 8,000 16,000 

- ค่าวัสดุและใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินประมาณ 95,000 95,000 19,000 

รวมเป็นเงิน 150,000 150,000 300,000 
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ลงชื่อ  นันทินา  เหล่าพิทักษ์พงศ์   ผู้เขียนโครงการ 
      (นางนันทินา  เหล่าพิทักษ์พงศ)์ 
     นักพัฒนาชุมชน 
 

 
 
 
ลงชื่อ    พิจิตร  อุษาสุมงคล     ผู้เสนอโครงการ 

                                                       (นางพิจิตร  อุษาสุมงคล)   
                                                        หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                                                 
 

 
      
 
    ลงชื่อ     ปรีชา  บุญรักษา   ผู้พิจารณาโครงการ 
                 (นายปรีชา  บุญรักษา)     
                                                              รองปลัดเทศบาลต าบลชะมาย     
                                                               
 
 
 
     
 

    ลงชื่อ      สุทธิพร  รสมาลี   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายสุทธิพร  รสมาลี)  
                  ปลัดเทศบาลต าบลชะมาย          
                                              

 

 
 

     
 
    ลงชื่อ   ประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง   ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง) 
             นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
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ก าหนดการ 
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2557 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย 

09.00 – 09.30 น. รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

09.30 – 13.00 น.         มอบเกียรติบตัรปราชญช์าวบา้น  
 มอบเคร่ืองอุปโภคและบริโภคใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส 
 ใหบ้ริการตดัผมฟรี ตรวจสุขภาพ การแสดงสินคา้ OTOP อ.ทุ่งสง                     

และบริการของฝ่ายต่างๆ ฯลฯ 
 จดัท าเวทีประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันา 3 ปี 
13.00 – 14.00 น.         สาธิตศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรและกิจกรรมกลุ่มอาชีพของดี 
   ต าบลชะมาย  

14.00 – 17.00 น. แข่งขนักีฬาพื้นบา้นพร้อมมอบของรางวลั     
17.00 – 17.30 น.         การแสดงร ากระบองของชมรมผูสู้งอาย ุ
17.30 – 18.00 น. การแสดงคาบาเลยโ์ชว ์
18.00 – 18.30 น. พิธีเปิดโดยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย                                                                    
18.30 - 19.00 น. การแสดง ชุด น่ารักอ่ะ  
19.00 - 19.30 น. เร่ิมการประกวดแม่หมา้ยรอบท่ี  1 
19.30 - 20.00 น. การแสดงวงดนตรี  
20.00 – 21.00 น. ประกวดรอบท่ี  2  พร้อมตดัสิน 
21.00 – 24.00 น. ร าวงเวยีนครก               
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ก าหนดการ 
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

วนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2557 
ณ วดัเขากลาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 

09.00 – 09.30 น. รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
09.30 – 10.00 น.         พิธีเปิดโดยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
10.00 – 13.00 น. มอบเคร่ืองอุปโภคและบริโภคใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส 
 มอบเกียรติบตัรปราชญช์าวบา้น  
 ใหบ้ริการตดัผมฟรี ตรวจสุขภาพ การแสดงสินคา้ OTOP อ.ทุ่งสง                    

และบริการของฝ่ายต่างๆ ฯลฯ 
 จดัท าเวทีประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันา 3 ปี 
13.00 – 14.00 น.       สาธิตศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรและกิจกรรมกลุ่มอาชีพของดี 
   ต าบลชะมาย 
14.00 – 17.00 น แข่งขนักีฬาพื้นบา้นพร้อมมอบของรางวลั     
17.00 – 17.30 น.     การแสดงร ากระบองของชมรมผูสู้งอาย ุ
17.30 – 18.00 น. การแสดงคาบาเลยโ์ชว ์                                                                   
18.00 – 18.30 น. การแสดง ชุด น่ารักอ่ะ  
18.30 - 19.30 น. การร้องเพลง  
19.30 – 24.00 น. ชมมหรสพ “ร าวงเวยีนครก” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
    
 
 
 

   


