


 

โครงการเทศบาลพบประชาชน  คร้ังที่  2  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์  อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
……………………………………………… 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

การปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของเทศบาลในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสําคัญมากข้ึน 
โดยให้มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเยี่ยมเยียนประชาชน        
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลกับประชาชนโดยออกให้บริการในด้านต่างๆ              
แก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงตามเป้าหมาย 

  

เทศบาลตําบลลํานารายณ์จึงได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจําปีงบประมาณ        
๒๕๖๔  ข้ึน เพ่ือเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ตลอดจนเพ่ือช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากกองต่างๆ  บริการตรวจสุขภาพจากศูนย์แพทย์ชุมชนฯ  
ติดต้ังถังเคมีดับเพลิง พร้อมสต๊ิกเกอร์ของงานป้องกันฯ ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน การรับชําระภาษีต่างๆ พร้อมท้ัง
นําสาระน่ารู้ของส่วนราชการไปเผยแพร่แก่ประชาชน การจัดโครงการดังกล่าวทําให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึงขณะเดียวกันก็ทําให้เทศบาลฯ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากข้ึน  เทศบาล
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ี   บําบัดทุกข์ บํารุงสุข  ให้ประชาชนในท้องถ่ิน อยู่ดี กินดี สังคม
สงบสุข  สิ่งหนึ่งท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีเทศบาลต้องทําหน้าท่ีก็คือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ินแต่ละชุมชนจึงได้จัดทําโครงการ เทศบาลพบประชาชนข้ึน เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ         
ของประชาชนได้ตามความต้องการ  และประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ท่ี 1/2564 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2564 เรื่อง พ้ืนท่ีสถานการณ์ท่ีกําหนดเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดตามข้อกําหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงจังหวัด
ลพบุรี เป็นจังหวัดท่ีกําหนดเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ประกอบกับคําสั่งจังหวัดลพบุรี ท่ี 1/2564 ลงวันท่ี  
4 มกราคม 2564 เรื่อง ปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว และกําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อปฏิบัติต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงประชาชน 
ในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์  ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน  จึงจําเป็นต้องประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
ทุกช่องทาง 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเยี่ยมเยียนประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๒.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
๒.3 เพ่ือรับทราบปัญหาและนํามาแก้ไขให้ตรงกับความต้องการหรือความจําเป็นของชุมชน 
๒.4 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย 
2.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

                           (COVID-19) เนื่องจากจังหวัดลพบุรีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 
 
 

/ 3. เป้าหมาย.... 
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๓. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์  จํานวน  ๑๗  ชุมชน 

 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ 

                    เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 หรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมตลอดปีงบประมาณ 
 

 ๕. สถานท่ีดําเนินการ 
  ภายในเขตชุมชนท้ัง ๑๗ ชุมชน 

๖. วิธีดําเนินการ   
          ๑. เสนอโครงการเทศบาลพบประชาชน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
                     ๒. เชิญหัวหน้าส่วนราชการงานเข้าร่วมประชุมท่ีปรึกษาหารือ  เพ่ือกําหนดแนวทางในการออก

เยี่ยมเยียนประชาชน    
๓ .แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
๔.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและป้ายไฟวิ่งให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯทราบ 
๕.ประชุมพบปะประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการชี้แจงการดําเนินกิจการของเทศบาล  รับฟัง 

                        ความคิดเห็นตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

๖. ให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ  ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีดําเนินการดังนี้  

6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ทําความสะอาดถนน 
      สายหลัก สายรอง ฯลฯ 
6.2 กิจกรรมทําความสะอาดภายในเขตเทศบาล  
6.3 - ให้ความรู้ ปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติตน และแนวทางแก้ไข การแพร่ระบาด 
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คัดกรอง 
        โดยวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนในบ้านพักอาศัย 

         - พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ  
๗. การประเมินผล 
   ๗.๑ ประเมินผลจากประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
   ๗.๒ ประเมินผลจากการขอรับบริการของประชาชน 
   ๗.๓ ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน 
๘. งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ              
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (หน้า ๑๕๒) โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวนเงิน ๘๐,๐๐๐.-  บาท  
โอนเพ่ิม ครั้งท่ี 5/ 2564 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน 600,000.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 
482,336.- บาท ( - สี่แสนแปดหม่ืนสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน - ) 
 

/ 9. ผลท่ีคาดว่า.... 
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๙. ผลท่ีคาดว่าท่ีจะได้รับ 
๙.๑ เทศบาลสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถ่ินได้ตรงตามความต้องการ  
๙.๒ ประชาชนในท้องถ่ินเข้าใจหน้าท่ีของเทศบาลมากข้ึน  และเกิดทัศนคติท่ีดี 
๙.๓ ประชาชนในท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๙.๔ เทศบาลสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 

9.5 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
      ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้ 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงการ            
      ( นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์ )                                ( นางสาวนิศาชล  ก้ิวลาดแยง )                                          
         หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล                                รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                                                                            ปลัดเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
              
 
                                   (ลงชื่อ)                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              ( นางธัญญมน  ศรีผา่น ) 
                                        นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ 
 



 
 
 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
…………………………………………………………………………………. 

 

๑. ค่าจ้างเหมา ไฟ แสง สี เสียง         ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๒. ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครื่องด่ืม  จํานวน ๖ ครั้ง  (จํานวน ๑๗ ชุมชน) ๘๐,๐๐๐.-  บาท 
๓. ค่าจัดทําป้ายโครงการ  จํานวน ๑ ป้าย      ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๔. ค่าจ้างเหมาเก้าอ้ี  จํานวน ๒๐๐ ตัว ๆ ละ ๕ บาท  จํานวน ๖ วัน     ๖,๐๐๐.-  บาท 
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์        ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
๖. ค่าตอบแทนช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์      ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๗. ค่าตอบแทนช่างตัดผม        ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๘. ค่าตอบแทนนวดฝ่าเท้า       ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๙. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเป็น       ๓๔,๐๐๐.-  บาท 
                     รวมเป็นเงินท้ังสิ้น             ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 

    

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

 
                   (ลงชื่อ)                                                      ผู้ประมาณการ 

              ( นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์ ) 
             หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

      



 


