๑

สรุปประเมินผลโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
ประจำป ๒๕๖๒
ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ไดกำหนดจัดโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำป 2562
โดยกำหนดจัดการประชุมในวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร ๒ เพื่อใหการดำเนินการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
แล ะค ณ ะท ำงาน คำสั่ งเท ศ บ าล น ครน น ท บุ รี ที่ ๘ ๐ ๙ /๒ ๕ ๖ ๒ ล งวั น ที่ ๒ ๘ พ ฤษ ภ าค ม ๒ ๕ ๖ ๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานตามโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำป 2562
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
- มี ห น า ที่ ให ค ำแนะนำ และคำป รึ ก ษ าแก ค ณ ะกรรมการและคณ ะทำงานให ด ำเนิ น การ
ไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการฝายอำนวยการ
- มี ห น าที่ อ ำนวยการจั ด งาน และเป น ที่ ป รึ ก ษาในเรื่ อ งการวางแผน การควบคุ ม การประสานงาน
การกำกับดูแล แกปญหา เสนอแนะ และการติดตามผลการทำงานของคณะทำงานแตละฝาย

๓. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ
- มี ห น าที่ รับ ผิ ดชอบ ควบคุ มดูแล การขออนุ มัติ จั ดซื้ อ/จ าง ตั้งฎี กาเบิ กเงิน หรือกรณี มีความจำเป น
ตองยืมเงินทดรองจาย ใหทำหนาที่เปนกรรมการรับเงินจากสำนักการคลังเพื่อไปดำเนิน การจายเงินใหแกคูสัญญา
หรือเจาหนี้ และเมื่อการดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ใหรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อสงใชเงินยืม
ทดรองจายภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเสร็จสิ้นโครงการ

๒

๔. คณะทำงานฝายเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบ
- วางแผนกำหนดแนวทางการจัดโครงการ
- จัดตั้งคณะทำงาน ระบบการติดตอสื่อสาร และประสานงาน ตลอดจนการสั่งการ และการรายงาน
ใหเกิดความสะดวก และคลองตัวในการดำเนินการจัดงาน
- ออกคำสั่ง หนังสือ กำหนดการ บันทึกขอความ หรืออื่นๆถึงผูเกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินการเปนไป
ดวยความเรียบรอย
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของฝายใด

๕. คณะทำงานฝายประชาสัมพันธเผยแพร
- มี ห น าที่ รับ ผิ ด ชอบบั น ทึ กภาพ วิ ดี โอ บั น ทึ กเทป รวบรวมขาวสาร ความเคลื่ อนไหวในการจั ด งาน
ลงเว็บไซตของเทศบาลนครนนทบุรีและสื่อมวลชนตางๆ ติดตั้งคอมพิวเตอรสำหรับการบรรยาย

๖. คณะทำงานฝายตอนรับ
- ชุดที่ ๑ มีหนาทีต่ อนรับ และเชิญผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม
- ชุดที่ ๒ มีหนาทีต่ อ นรับ บริการอาหารและเครื่องดื่ม

๓

๗. คณะทำงานฝายลงทะเบียน
- มีหนาที่รับผิดชอบ รับลงทะเบียน และแจกแฟมเอกสารใหแกผูเขารวมประชุม
๗.๑ ตำบลสวนใหญ
๗.๒ ตำบลบางเขน

๗.๓ ตำบลทาทราย
๗.๔ ตำบลตลาดขวัญ

๗.๕ ตำบลบางกระสอ
๗.๖ วุฒิอาสาธนาคารสมอง และตัวแทนจากสถานประกอบการ ภาคราชการ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
๗.๗ สถานศึกษา องคกรทางธุรกิจ ชมรมธุรกิจ การคา การลงทุน อุตสาหกรรม การทองเที่ยว
อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห เยาวชน หมอดิน กลุมพลังทางสังคมอื่นๆ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ฯลฯ
๗.๘ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ

๔

๘.
-

เจาหนาที่ประจำกลุม
กลุมที่ ๑
กลุมที่ ๒
กลุมที่ 3

๙. พิธีกร
- ดำเนินรายการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี

10. คณะทำงานประเมินผล
- มีหนาที่รับผิดชอบ แจกและเก็บแบบสอบถามการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
ประจำป 2562 เพื่อประเมินผลโครงการ

**********************************************

๕

สรุปผลจากแบบสอบถามของประชาชน
๑. เพศของผูเขารวมโครงการประชุมประชาคมฯ
รอยละ ๖6.๐๐ เปนเพศหญิง
รอยละ ๓4.๐๐
เปนเพศชาย
๒. อายุของผูเขารวมโครงการประชุมประชาคมฯ
รอยละ
2.๐๐
อายุนอยกวา 30 ป
รอยละ ๒2.๐๐
อายุ 3๑-๖๐ ป
รอยละ 76.๐๐ อายุ ๖๑ ปขึ้นไป
๓. ผูเขารวมโครงการประชุมประชาคมฯ ในฐานะใด
รอยละ 74.๐๐ ประธานฯ, รองประธานฯ, เลขานุการฯ และคณะกรรมการชุมชน
รอยละ
8.๐๐ ผูทรงคุณวุฒ,ิ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
รอยละ
1.๐๐ หนวยงานของรัฐ
รอยละ
3.00 หนวยงานการศึกษา
รอยละ
1.๐๐ หนวยงานของเอกชน, รัฐวิสาหกิจ
รอยละ
8.00 โรงพยาบาล, อสม, อปพร.
รอยละ
3.00 ขาราชการบำนาญ
๔. เพื่ อ เป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว นรว มในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
นครนนทบุรีฉบับทบทวน และใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระดับใด

รอยละ
รอยละ

72.๐๐
28.๐๐

อยูในระดับมาก
อยูในระดับปานกลาง

5. เพื่อแจงแนวทางการพั ฒ นาทองถิ่น รับ ทราบปญ หา ความตองการของประชาชน ประเด็น การพัฒ นาตาง ๆ
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงคของเทศบาลนครนนทบุรีระดับใด
รอยละ 73.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ 27.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
6. เพื่อใหเกิดการตรวจสอบเมืองของตนเองและประยุกตการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของเมือง โดยนำผลสรุปจาก
การประชุมรวมทั้งความคิดเห็นที่ไดนำเสนอผูบริหารทองถิ่น และคณะกรรมการสนุบสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล นครนนทบุรี เพื่อนำไปใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลนครนนทบุรี
ฉบับทบทวนระดับใด

รอยละ 73.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 27.๐๐ อยูในระดับนอย
7. ทานคิดวาเอกสารประกอบการประชุมฯ มีเนื้อหาเหมาะสมกับหัวขอการประชุมระดับใด
รอยละ 7๕.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ 2๔.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ
๑.๐๐ อยูในระดับนอย

๖

8. ท า นคิ ด ว า วิ ท ยากรสามารถถ า ยทอดความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หั ว ข อ การบรรยายตอบคำถามชั ด เจน
และตรงประเด็นระดับใด
รอยละ 71.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ 29.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
9. ทานคิดวาสถานที่ในการจัดการประชุมฯ มีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 92.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ
8.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
10.ทานคิดวาอาหาร, อาหารวาง และเครื่องดื่มมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 68.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ 32.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
- เปนการจัดประชุมที่ดี เพราะเปนการเสนอความตองการของประชาชน ตลอดจนปญหาในชุมชน
และระดมความคิดในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
- ควรเพิ่มไมโครโฟน ในการแบงกลุมทำกิจกรรม
- ควรแจกของวาง พรอมการลงทะเบียน

*******************************

๗

นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการ

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และกลาวถึงนโยบายของผูบริหารเทศบาลนครนนทบุรี

นายอุปถัมภ เกษตรเวทิน ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายเสฐียรพงษ เทียนทอง หัวหนาฝานแผนงานและงบประมาณ

๘

การแบงกลุมระดมความคิดเห็น ๓ กลุม
กลุมที่ 1 “การพัฒนาคุณภาพชีวิต”

๑. นายสมจิตต วุฒิสุทธิ์
๒. นางศรีอุไร สุขสวัสดิ์
๓. นายยงยศ กิวานนท

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ

ดานการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
๑. ควบคุมปริมาณประชากรของสุนัขและแมว โดยจัดใหมีการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
๒. ควบคุมปญหาโรคติดตอในสัตว เชน โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบา
๓. จัดใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญใหประชาชนในชุมชนอยางทั่วถึง
๔. ควบคุมการใหอาหารสัตวในชุมชน เชน สุนัข แมว
๕. จัดใหมีศูนยดูแลผูพิการ
ดานการศึกษา
๑. เพิ่มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖
๒. จัดใหมีการเปดโรงเรียนผูสูงอายุ
๓. เพิ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับประชาชนในชุมชน
๔. สนับสนุนใหมีการสอนวายน้ำเด็กอยางสม่ำเสมอ
๕. จัดใหมีของเลนใหเหมาะสมกับพัฒนาเด็กในศูนยเด็กเล็ก
ดานสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว
๑. สงเสริมการฝกอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน
๒. สงเสริมการศึกษาดูงานดานการทองเที่ยวในตางจังหวัดที่หางไกลจากจังหวัดนนทบุรี
๓. จั ด หาตลาดเพื่ อ รองรั บ สิ น ค า จากชุ ม ชน จั ด ให มี ศู น ย จ ำหน า ยสิ น ค า ของชุ ม ชน
และพัฒนาดานการตลาด
๔. การจัดกิจกรรมไหวพระ ๙ วัด ควรลดสถานที่ และเพิ่มเวลาใหประชาชนมีเวลาเพิ่ ม
มากขึน้ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน

๙

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑. ติดตั้งหลอดไฟLED ในทุกชุมชน ใหมีแสงสวางมากพอ เพื่อลดปญหาที่จะเกิดอาชญากรรมตาง ๆ
๒. ติดตั้งกลองCCTV ใหคลอบคลุมทุกชุมชน
๓. จัดโครงการเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อเปนหูเปนตาในชุมชน
๔. ติดตั้งถังดับเพลิง และตรวจสอบการใชงานอยางสม่ำเสมอ
๕. เพิ่มทางมาลาย และสัญญาณไฟคนขามถนน
๖. สงเสริมการแกไขปญหายาเสพติด
๗. ปรับปรุงทางเทาเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในชุมชน
กลุมที่ ๒ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”

๑. นายชาตวิทย มงคลแสน
๒. นางสุชาดา จันทรวาท
๓. นางสาววิบูลยอร นิลพิบูลย

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ

ดานการบริหารจัดการขยะ
๑. โรงงานแปรรูปขยะ โรงงานผลิตไฟฟาจากขยะ (ใหชุมชนมีสวนรวมกับทางเทศบาล)
๒. จัดทำแอพพลิเคชั่นการจัดเก็บขยะ
๓. รณรงคใหทิ้งขยะเปนที่เปนทาง ไมทิ้งลงในแมน้ำลำคลอง
๔. จัดใหมีพนักงานกวาดขยะทุกชมชุน
ดานการบริหารจัดการน้ำเสีย
๑. สงเสริมใหใชน้ำจุลินทรีย EM
๒. สงเสริมใหทุกบานมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เชน ถังดักไขมัน
๓. รณรงคใหผูประกอบการ รานคา ไมทิ้งน้ำเสียและขยะลงทอ
๔. จัดใหมีการลอกตะกอนเลน เปนประจำอยูเสมอ
๕. พัฒนาระบบน้ำในลำคลอง เชน เครื่องเติมอากาศ

๑๐

ดานมลภาวะ
๑. ออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับทอไอเสียรถยนต รถจักรยานยนต
๒. ควบคุมสถานประกอบการณไมใหปลอยมลพิษมาสูชุมชน
ดานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนเมือง
๑. เพิ่มการปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ และเกาะกลางถนน
๒. จัดสรรพื้นที่ในชุมชนเพื่อเปนสวนสาธารณะ
๓. สงเสริมการปลูกตนไมในวัด โรงเรียน หนวยงานราชการ
๔. รณรงคการปลูกตนไมแนวตั้งมากขึ้น
๕. สงเสริมพื้นที่สีเขียวภายในครัวเรือน
๖. สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน ที่มีพื้นที่วางและเปนพื้นที่จำกัด
กลุมที่ ๓ “การบริหารจัดการและการใหบริการสาธารณะ”

๑. ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
๒. นายธนากร รัตตมณี
๓. นางนันทนา ศรีถนอมวงศ

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. ปรับปรุงทอและฝาทอระบายน้ำ
๒. จัดระเบียบสายไฟฟา สายโทรศัพท สายอินเตอรเน็ต ใหเปนระเบียบเรียบรอย
๓. ปรับปรุงทางเทาใหแกผูพิการ และผูสูงอายุ
๔. จัดระเบียบการจอดรถยนตในชุมชน
๕. ประสานเจาหนาที่ตำรวจชวยกวดขันวินัยการจราจร
๖. ขยายถนนสามัคคี
๗. จัดใหมีการขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืช ในคลองบางธรณี คลองลำเสือตาย
๘. ควรมีการวางแผนผังเมืองในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

๑๑

ดานการใหบริการสาธารณะ
๑. เพิ่มการใหบริการทะเบียนราษฎรในวันอาทิตย และใหมีสำนักงานแขวงทุกแขวง
๒. เพิ่มเครื่องปรับอากาศในศูนยผูสูงอายุ
๓. เพิ่มศูนยพัฒนาเด็กเล็กในหมูบานอัญชลี
๔. จัดใหมีการแนะนำดานสุขภาพใหกับประชาชนในชุมชน
๕. จัดใหมีการบริการใหคำปรึกษาแกผูพิการและผูมีปญหาทางจิต
๖. จัดใหมีการตรวจเลือดและวัดสายตา ปละ ๒ ครั้ง
๗. จัดใหบริการ WIFI ในทุกชุมชน
๘. จัดใหมีชุมชนนำรองในทุกโครงการ
๙. จัดทำแอพพลิเคชั่นของหนวยงานตางๆ เปนการเพิ่มชองทางอำนวยความสะดวก
ใหประชาชน ในการใชบริการหนวยงานของเทศบาล
รับทราบปญหา ความตองการ และขอคิดเห็นจากตัวแทนประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
ทั้ง 5 ตำบล เพื่อนำไปเปนขอมูลในการนำเสนอผูบริหารตอไป

***********************************************

