๑

สรุปประเมินผลโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
เทศบาลนครนนทบุรี
ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ไดกําหนดจัดโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี เพื่อพิจารณาร"าง
แผนพัฒนาสี่ป' (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) โดยกําหนดจัดการประชุมในวันจันทร5ที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ ณ หองประชุม ชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๑ เพื่อใหการดําเนินการประชุมเป:นไปดวย
ความเรี ย บรอย และบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค5 จึ งแต" งตั้ งคณะกรรมการ และคณะทํ า งาน คํ า สั่งเทศบาลนครนนทบุ รี
ที่ ๘๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานตามโครงการประชุม
ประชาคมชุมชนนครนนทบุรี เพื่อพิจารณาร"างแผนพัฒนาสี่ป' (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
- มี ห นาที่ ใหคํ า แนะนํ า และคํ า ป รึ ก ษ าแก" ค ณ ะกรรมการและคณ ะทํ า งานใหดํ า เนิ น การ
ไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการฝ0ายอํานวยการ
- มี ห นาที่ อํ า นวยการจั ด งาน และเป: น ที่ ป รึ ก ษาในเรื่ อ งการวางแผน การควบคุ ม การประสานงาน
การกํากับดูแล แกป@ญหา เสนอแนะ และการติดตามผลการทํางานของคณะทํางานแต"ละฝDาย

๒

๓. คณะกรรมการฝ0ายการเงินและพัสดุ
- มี ห นาที่ รับ ผิ ดชอบ ควบคุ มดูแล การขออนุ มัติ จั ดซื้ อ/จาง ตั้งฎี กาเบิ กเงิน หรือกรณี มีความจําเป: น
ตองยืมเงินทดรองจ"าย ใหทําหนาที่เป:นกรรมการรับเงินจากสํานักการคลังเพื่อไปดําเนินการจ"ายเงินใหแก"คู"สัญญา
หรือเจาหนี้ และเมื่อการดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ใหรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อส"งใชเงินยืม
ทดรองจ"ายภายใน ๑๕ วัน นับแต"วันเสร็จสิ้นโครงการ

๔. คณะทํางานฝ0ายเลขานุการ มีหน8าที่รับผิดชอบ
- วางแผนกําหนดแนวทางการจัดโครงการ
- จัดตั้งคณะทํางาน ระบบการติดต"อสื่อสาร และประสานงาน ตลอดจนการสั่งการ และการรายงาน
ใหเกิดความสะดวก และคล"องตัวในการดําเนินการจัดงาน
- ออกคําสั่ง หนังสือ กําหนดการ บันทึกขอความ หรืออื่นๆถึงผูเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการเป:นไป
ดวยความเรียบรอย
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไม"ไดอยู"ในความรับผิดชอบของฝDายใด

๕. คณะทํางานฝ0ายประชาสัมพันธ:เผยแพร
- มี ห นาที่ รับ ผิ ด ชอบบั น ทึ กภาพ วิ ดีโอ บั น ทึ กเทป รวบรวมข"า วสาร ความเคลื่ อนไหวในการจั ด งาน
ลงเว็บไซต5ของเทศบาลนครนนทบุรีและสื่อมวลชนต"างๆ ติดตั้งคอมพิวเตอร5สําหรับการบรรยาย

๓

๖. คณะทํางานฝ0ายต8อนรับ
- ชุดที่ ๑ มีหนาที่ตอนรับ และเชิญผูเขาร"วมประชุมเขาหองประชุม
- ชุดที่ ๒ มีหนาที่ตอนรับ บริการอาหารและเครื่องดื่ม

๗. คณะทํางานฝ0ายลงทะเบียน
- มีหนาทีร่ ับผิดชอบ รับลงทะเบียน และแจกแฟMมเอกสารใหแก"ผูเขาร"วมประชุม
๗.๑ ตําบลสวนใหญ"
๗.๒ ตําบลบางเขน
๗.๓ ตําบลท"าทราย
๗.๔ ตําบลตลาดขวัญ
๗.๕ ตําบลบางกระสอ
๗.๖ วุฒิอาสาธนาคารสมอง และตัวแทนจากสถานประกอบการ ภาคราชการ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
๗.๗ สถานศึกษา องค5กรทางธุรกิจ ชมรมธุรกิจ การคา การลงทุน อุตสาหกรรม การท"องเที่ยว
อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห5 เยาวชน หมอดิน กลุ"มพลังทางสังคมอื่นๆ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ฯลฯ
๗.๘ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาส"วนราชการ

๔

๘. พิธีกร
- มีหนาที่ดําเนินรายการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี

๙. คณะทํางานประเมินผล
- มีหนาที่รับผิดชอบ แจกและเก็บแบบสอบถามการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี เพื่อพิจารณา
ร"างแผนพัฒนาสี่ป' (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เพื่อประเมินผลโครงการ

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

๕

๑.

๒.

๓.

๔.

สรุปผลจากแบบสอบถามของประชาชน
เพศของผูเขาร"วมโครงการประชุมประชาคมฯ
ร8อยละ ๖๓.๐๐ เป@นเพศหญิง
รอยละ ๓๗.๐๐
เป:นเพศชาย
อายุของผูเขาร"วมโครงการประชุมประชาคมฯ
รอยละ
๓.๐๐
อายุ ๒๑-๔๐ ป'
รอยละ ๒๘.๐๐
อายุ ๔๑-๖๐ ป'
ร8อยละ ๖๙.๐๐ อายุ ๖๑ ปขึ้นไป
ผูเขาร"วมโครงการประชุมประชาคมฯ ในฐานะใด
ร8อยละ ๘๔.๐๐ ประธานฯ, รองประธานฯ, เลขานุการฯ และคณะกรรมการชุมชน
รอยละ
๖.๐๐ อสม. และบุคคลทั่วไป
รอยละ
๖.๐๐ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
รอยละ
๔.๐๐ อสม. และอปพร.
รูปแบบการจัดประชุมประชาคมฯ มีความเหมาะสมอยู"ในระดับใด
ร8อยละ ๕๖.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๔๑.๐๐
อยู"ในระดับปานกลาง
รอยละ
๓.๐๐
อยู"ในระดับนอย

๕. สถานที่ในการจัดประชุมประชาคมฯ มีความเหมาะสมอยู"ในระดับใด

ร8อยละ
ร8อยละ
รอยละ

๔๕.๐๐
๔๙.๐๐
๖.๐๐

อยูในระดับมาก
อยูในระดับปานกลาง
อยู"ในระดับนอย

๖. อาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมประชาคมฯ มีความเหมาะสมอยู"ในระดับใด

รอยละ ๔๓.๐๐ อยู"ในระดับมาก
ร8อยละ ๕๔.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ
๓.๐๐ อยู"ในระดับนอย
๗. วิทยากรในการจัดประชุมประชาคมฯ สามารถถ"ายทอดความรูความเขาใจ และเปRดโอกาสใหท"านไดซักถาม
ขอคิดเห็นอยู"ในระดับใด
ร8อยละ ๕๔.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๔๕.๐๐ อยู"ในระดับปานกลาง
รอยละ
๑.๐๐ อยู"ในระดับนอย
๘. ท"านคิดว"าประโยชน5ที่ไดรับจากการประชุมสามารถเปRดโอกาสใหท"านมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป'
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ+าย ประจําป,
พ.ศ. 2562 ระดับใด
ร8อยละ ๖๔.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๓๕.๐๐ อยู"ในระดับปานกลาง
รอยละ
๑.๐๐ อยู"ในระดับนอย

๖

๙. ท" า นคิ ด ว" า ประโยชน5 ที่ ไ ดรั บ จากการประชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบป@ ญ หา ความตองการของประชาชน
ประเด็นการพัฒ นาต"าง ๆ ใหสอดคลองกับวิสัยทั ศน5 ยุทธศาสตร5 เปM าประสงค5ของเทศบาลนครนนทบุ รี
ระดับใด
ร8อยละ ๕๖.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๔๑.๐๐ อยู"ในระดับปานกลาง
รอยละ
๓.๐๐ อยู"ในระดับนอย
๑๐. ท" า นคิ ด ว" า ประโยชน5 ที่ ไดรั บ จากการประชุ ม เพื่ อ ใหเกิ ด การตรวจสอบเมื อ งของตนเอง และประยุ ก ต5
การพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของเมือง โดยนําผลสรุปจากการประชุมรวมทั้งความคิดเห็นที่ไดนําเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นระดับใด
ร8อยละ ๕๖.๐๐ อยูในระดับมาก
รอยละ ๔๑.๐๐ อยู"ในระดับปานกลาง
รอยละ
๓.๐๐ อยู"ในระดับนอย
ข8อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
สถานที่
- หองประชุมคับแคบ เนื่องจากมีผูเขาประชุมค"อนขางมาก ทําใหรูสึกอึดอัด
- บริเวณที่จัดอาหารว"าง ค"อนขางวุ"นวาย ไม"เป:นระเบียบเรียบรอย
- เครื่องปรับอากาศ ไม"ค"อยเย็น อาจจะเป:นเพราะผูเขาร"วมประชุมมีจํานวนมากเกินไป
เครื่องเสียง
- ดานหลังหองประชุมไม"ค"อยไดยิน ทําใหผูเขารับการอบรมคุยกันเสียงดัง ไม"มีสมาธิการประชุมฯ
อาหารวาง
- กาแฟ ควรเป:นแบบซอง เพราะผูสูงอายุส"วนใหญ"ไม"ดื่มกาแฟรสเขม
เรื่องอื่น ๆ
- หนังสือประชุมที่แจกใหผูเขาร"วมประชุมควรแจกใหก"อนถึงวันประชุม เพื่อมีเวลาใหศึกษา และวางแผน

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

๗

สรุปประเด็นการนําเสนอปKญหาเรงดวน
๑. บริเวณชุมชนใตทางด+วนวัดบัวขวัญ มีป2ญหาขยะเยอะ และเปนขยะชิ้นใหญ+ เช+น กิ่งไม ที่นอน
มาวางทิ้งไว จึงขอใหทางเทศบาลฯ ประสานงานกับหน+วยงานที่เกี่ยวของมาดําเนินการจัดเก็บ
๒. ป2ญหาเรื่องรถขยะไม+มาจัดเก็บตามกําหนดระยะเวลา ส+งผลใหขยะมีเพิ่มมากขึ้น และมีกลิ่น
รบกวนผูอาศัย จึงขอใหทางเทศบาลฯ ช+วยดําเนินการเขามาจัดเก็บขยะใหตรงตามกําหนดเวลา
๓. ป2 ญ หาขยะเยอะ อยากใหทางเทศบาลฯ ส+ งเสริ ม เกี่ ย วกั บ การคั ด แยกขยะ โดยเริ่ ม จาก
บุ ค คลในชุ ม ชนในครอบครั ว ส+ ง เสริ ม ใหชุ ม ชนมี ก ารจั ด การขยะอิ น ทรี ยB ใ หมี ข องเหลื อ จากขยะนอยที่ สุ ด
เพื่อลดปริมาณขยะใหนอยลง
๔. ป2ญหาสุนัข และแมวจรจัด ขอใหทางเทศบาลฯ ไดดําเนินการคุมกําเนิดสุนัข และแมวจรจัด
และจัดการฉีดวัคซีนปEองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัข และแมวจรจัด
๕. บริ เ วณถนนสามั ค คี ยั ง ไม+ ไ ดรั บ การปรั บ ปรุ ง ขอใหทางเทศบาลฯ ไดคํ า นึ ง ถึ ง ป2 ญ หา
การวางแผนทําถนนในระยะยาว
๖. บริเวณชุมชนประชานิ เวศนB 3 ส+วน ๒ เหนือ รั้วรอบสวนสมเด็ จฯ ชํารุด มาก ยั งไม+ไดรับ
การดําเนินการใหแลวเสร็จ จึงขอใหทางเทศบาลฯ ดําเนินการใหแลวเสร็จ
๗. ถนนในชุ ม ชนมิ่ งขวั ญ ไม+ ไดรั บ การซ+ อ มแซม ถนนเปนหลุ ม เยอะ จึ งขอใหทางเทศบาลฯ
เขาไปสํารวจและซ+อมแซม
๘. บริเวณชุมชนศิริชัย หลอดไฟฟEาตามทองถนนมีอายุมาก แสงสว+างไม+เพียงพอ อยากใหทาง
เทศบาลฯ ช+วยเปลี่ยนเปนหลอดไฟแบบ LED ดวย
๙. บริเวณชุมชนจาริพิบูลยB เปนทางโคงมีอุบั ติเหตุเกิดขึ้นบ+อย ขอใหติดตั้งสัญญาณบอกทาง
ขางหนาว+าเปนโคงอันตราย จากสะพานคลองบางเขนหนาวัดปากน้ําถึง โรงเรียนวัดเขมาฯ และหนาชุมชนขอให
ติดตั้งไฟสัญญาณวิ่งใหคนระมัดระวังว+าเปนทางอันตราย
๑๐. บริเวณสะพานลอยหนาโรงเรียนสตรีนนทB หลอดไฟบนสะพานมืดมาก อาจเกิดอันตรายจาก
พวกมิจฉาชีพได จึงขอใหทางเทศบาลฯ เปลี่ยนหลอดไฟใหสว+างขึ้น
๑๑. บริเวณโรงเรียนอนุ ราชประสิทธิ์ การจราจรติด ขัดมาก จึงขอใหทางเทศบาลฯ ช+วยทํ าทาง
กลับรถบริเวณหนาโรงเรียนฯ เพื่อลดป2ญหาการจราจรติดขัด
๑๒. บริ เ วณหมู+ บ านประชานิ เ วศนB ๓ การจราจรติ ด ขั ด มาก ผู คาขายลุ ก ล้ํ า ถนนเขามามาก
ทําใหกีดขวางทางจราจร อยากใหทางเทศบาลฯ เขาไปดูแล
๑๓. ป2 ญ หาเรื่ อ งการชํ า ระค+ า ขยะ อยากใหทางเทศบาลฯ ช+ ว ยประชาสั ม พั น ธB ใหชุ ม ชนทราบ
วัน และเวลาในการเขามาทําการชําระค+าขยะ

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

๘

นางสาวปLยะรัตน: ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล
รักษาการในตําแหนงปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงค:การจัดโครงการ

นายธนพงศ: ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวถึงนโยบายของผู8บริหารเทศบาลฯ และแจ8งแนวทางการพัฒนาท8องถิ่นตามโครงการ
“ประชาคมชุมชนนครนนทบุรี เพื่อพิจาณารางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)”
การนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท8องถิ่นสี่ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะโครงการที่บรรจุในป พ.ศ. ๒๕๖๒

นายอุปถัมภ: เกษตรเวทิน
ผู8อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

๙

นายเสฐียรพงษ: เทียนทอง
หัวหน8าฝ0ายแผนงานและงบประมาณ
รับทราบปKญหา ความต8องการ และข8อคิดเห็นจากตัวแทนประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
ทั้ง ๕ ตําบล เพื่อนําไปเป@นข8อมูลและนําเสนอผู8บริหาร

๑๐

นายอุปถัมภ: เกษตรเวทิน ผู8อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กลาวปLดการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
เพื่อพิจาณารางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒

๑๑

