ประเมินผล
โครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจําป ๒๕๖๑
การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีในระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปประเมินผลโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจําป ๒๕๖๑
ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ไดกําหนดจัดโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจําป ๒๕๖๑
โดยจัดขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดังตอไปนี้ คําสั่งเทศบาลนครนนทบุรี ที่ ๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานตามโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจําป ๒๕๖๑
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
- มี ห น า ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษาแก ค ณะกรรมการและคณะทํ า งานให ดํ า เนิ น การไปด ว ย
ความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการฝายอํานวยการ
- มี ห น าที่ อํ านวยการจั 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 มีหนาที่รับผิดชอบตอนรับผูเขารวมประชุม
- ชุดที่ ๒ มีหนาทีร่ ับผิดชอบตอนรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม

๓

๗. คณะทํางานฝายลงทะเบียน
- มีหนาทีร่ ับผิดชอบ รับลงทะเบียนและแจกแฟมเอกสารใหแกผูเขารวมประชุม
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

๘. พิธีกร
- มีหนาทีด่ ําเนินรายการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี

๙. คณะทํางานประเมินผล
- มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ แจกและเก็ บ แบบสอบถามการประชุ ม ประชาคมชุ ม ชนนครนนทบุ รี
ประจําป ๒๕๖๑ เพื่อประเมินผลโครงการ

๔

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

๑.

๒.

๓.

๔.

สรุปผลจากแบบสอบถามของประชาชน
เพศของผูเขารวมโครงการประชุมประชาคมฯ
รอยละ ๖๐.๐๐ เปนเพศหญิง
รอยละ ๔๐.๐๐
เปนเพศชาย
อายุของผูเขารวมโครงการประชุมประชาคมฯ
รอยละ
๓.๐๐
อายุ ๒๑-๔๐ ป
รอยละ ๒๓.๐๐
อายุ ๔๑-๖๐ ป
รอยละ ๗๔.๐๐ อายุ ๖๑ ปขึ้นไป
ผูเขารวมโครงการประชุมประชาคมฯ ในฐานะใด
รอยละ ๗๘.๐๐ ประธานและคณะกรรมการชุมชน
รอยละ ๑๓.๐๐ อสม. และบุคคลทั่วไป
รอยละ
๖.๐๐ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
รอยละ
๓.๐๐ ตัวแทนโรงเรียน, สถานประกอบการ และหางสรรพสินคา
รูปแบบการจัดประชุมประชาคมฯ มีความเหมาะสมอยูในระดับใด
รอยละ ๕๙.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๓๘.๐๐
อยูในระดับปานกลาง
รอยละ
๓.๐๐
อยูในระดับนอย

๕. สถานที่ในการจัดประชุมประชาคมฯ มีความเหมาะสมอยูในระดับใด

รอยละ
รอยละ
รอยละ

๘๕.๐๐
๑๓.๐๐
๒.๐๐

อยูในระดับมาก
อยูในระดับปานกลาง
อยูในระดับนอย

๖. อาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมประชาคมฯ มีความเหมาะสมอยูในระดับใด

รอยละ ๕๐.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๔๗.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ
๓.๐๐ อยูในระดับนอย
๗. วิทยากรในการจัดประชุมประชาคมฯ สามารถถายทอดความรูความเขาใจ และเปดโอกาสใหทานไดซักถาม
ขอคิดเห็นอยูในระดับใด
รอยละ ๖๕.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๓๓.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ
๒.๐๐ อยูในระดับนอย
๘. ทานคิดวาประโยชนที่ไดรับจากการประชุมประชาคมฯ สามารถนําไปจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ไดในระดับใด
รอยละ ๗๓.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๒๕.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ
๒.๐๐ อยูในระดับนอย

๕

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
๑. เปนโครงการที่ดี มีประโยชนทําใหไดรับความรูนําไปพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีไดอยางถูกตอง
๒. ควรจัดสถานที่ประชุมใหมีโตะสําหรับเขียนหนังสือ

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

ตัวแทนจากสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชน
มีการนําเสนอปญหาเรงดวน พรอมทั้งสาเหตุและแนวทางแกไข
๑. ขอความอนุเคราะหงบประมาณในการเปลี่ยนหลอดไฟ ในหมูบาน ซ.รุงเรือง 3 ทั้งหมด
๒. ปญหากลองวงจรปด บริเวณชุมชน ช.รุงเรือง ๓ ใชการไมได ขอความอนุเคราะหใหทางเทศบาล
ชวยดําเนินการแกไข
๓. ป ญ หาท อ ระบายน้ํ า ขอให ท างเทศบาลช ว ยลอกท อระบายน้ํ าในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี
เนื่องจากเมื่อเกิดฝนตก ทําใหน้ําจากพื้นถนนระบายไมทัน
๔. ปญหาการจราจรติดขัด เสนอใหเทศบาลจัดทําขอมูลเสนอรัฐบาล เพื่อจัดทําทางตางระดับ
๕. ป ญ หาขยะมู ล ฝอยในคลองวั ด บางขวาง และขยะบางส ว นลอยมาจากตลาดสดนนทบุ รี
อยากใหเทศบาลรณรงคใหประชาชนไมทิ้งขยะลงคลอง เพื่อใหชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี
๖. บริ เวณชุ ม ชน ม.เรวดี ซ.57 ถนนมี ค วามเสี ย หายมาก ขอความอนุ เคราะห ท างเทศบาล
ใหดําเนินการปรับปรุง
๗. ขอใหทางเทศบาลจัด ระเบี ย บทางเดิ น เท าและผูป ระกอบการหาบเรแผงลอยในเขตเทศบาล
ใหเปนระเบียบ เชน บริเวณหนาตลาดนนท หนาตลาด ซ.เรวดี หนารพ.พระนั่งเกลา
๘. บริเวณชุมชนบ านดอน มีการทําเขื่อนริมคลองแลวเสร็จ แตไมมีไฟฟาใหแสงสวาง ขอใหทาง
เทศบาลชวยดําเนินการ
๙. ขอความอนุเคราะห ให ทางเทศบาล ชวยจัดหาพื้น ที่สีเขียว สวนสาธารณะเพื่อให ชุมชนไดใช
ประโยชน เชน เปนลานกีฬาและสวนสาธารณะ โดยเสนอใหทางเทศบาลชวยประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ ยวของ
เชน กรมทางหลวงชนบท เพื่อดําเนินการขอใชพื้นที่ ใตสะพานพระราม ๕ ใตสะพานขามแยกบิ๊กซี
ติวานนท เปนตน
๑๐. บริ เวณชุ ม ชนซอยทรายทอง ขอความอนุ เคราะห เรื่ อ งการจั ด ทํ าเขื่ อ น คสล.กั น ดิ น สไลด
ในคลองบางตลาด ไดดําเนินการไปแลวครึ่งหนึ่ง ยังไมแลวเสร็จ ใหทางเทศบาลชวยดําเนินการตอไป
๑๑. ขอความอนุเคราะหเทศบาลดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา ตลาดสดนนทบุรี เนื่องจากมีความ
สกปรก มีหนูวิ่งผาน รวมถึงการจัดการจราจร พื้นที่จอดรถมีไมเพียงพอ ไมมีการจัดระเบียบที่ดี
๑๒. ป ญ หาอั ค คี ภั ย เนื่ อ งจากชุ ม ชนมี ค วามวิ ต กเรื่ อ งอั ค คี ภั ย ขอเสนอระบบดั บ เพลิ ง ท อ แห ง
ใหเทศบาลมีการบรรจุเขาแผนพัฒนาสี่ป (2561-๒๕๖๔)

๖

๑๓. ศาลากลางหลังเกา และพิพิธภัณฑธรรมชาติ เนื่องจากปจจุบันมีความเสื่อมโทรม จึงเสนอให
ทางเทศบาลชวยดําเนินการปรับปรุง
๑๔. ปญหากลองวงจรปด เนื่องจากทางชุมชนมีความวิตกเรื่องความปลอดภัยในชุมชน และกลอง
วงจรป ด บางจุ ด มี ก ารเสี ย หายและใช การไม ได ขอให เทศบาลช ว ยดํ าเนิ น การแก ไขด ว ย บางส ว นทางชุ ม ชนได
ดําเนินการซอมแซมเอง ไมทราบวาจะทําเรื่องเบิกคาใชจายในสวนนี้ไดอยางไร
๑๕. บริ เวณภู มิ ทั ศ น ห น ารพ.พระนั่ งเกล า คั บ แคบ มี ส ายไฟระโยงระยาง บริ เวณสะพานลอย
ไมมีคนขาม หองแถวหนาโรงพยาบาลนาจะปรับปรุงภูมิทัศนใหม อยากใหจัดระบบ Suttle Bus รับสง จากสถานี
บางใหญ ถึ ง โรงพยาบาลพระนั่ งเกล า และหมอในโรงพยาบาลมี ไม เพี ย งพอต อคนไข จึ งเสนอให ท างเทศบาล
ประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการปรับปรุง
๑๖. ปญหาเรื่องเสียงตามสายของชุมชนชํารุด ไมคอยไดยิน ขอใหเทศบาลชวยดําเนินการปรับปรุง
แกไข

นางสาวปยะรัตน ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการ

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวเปดนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ และแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นตามโครงการ
“ประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจําป ๒๕๖๑”

๗

การนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

นายอุปถัมภ เกษตรเวทิน
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายเสฐียรพงษ เทียนทอง
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ

นายประเสริฐ จิญกาญจน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

รับทราบปญหา ความตองการ และขอคิดเห็นจากตัวแทนประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ทั้ง ๕ ตําบล
เพื่อนําไปเปนขอมูลและนําเสนอผูบริหาร

๘

นายอุปถัมภ เกษตรเวทิน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กลาวปดการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจําป ๒๕๖๑

๙

บรรยากาศที่ประชุม

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

๑๐

