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สรุปยอตัวอยางที่ดีที่จะถูกนํามาถอดแบบสูการปฏิบัติ
โดยเทศบาลนครปากเกร็ด ประเทศไทย
ชื่อโครงการ การสรางศักยภาพและโยกยายกลุมผูคาริมถนน เพื่อเมืองนาอยู
“เขาใจ”รากฐานวัฒนธรรม “เขาถึง”หัวใจคนชวา...คือการ “พัฒนา” ที่ประสบ
ผลสําเร็จ
โดย

เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย

-บทนําเมืองโซโล (Solo) หรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองสุราการตา (Surakata) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 10 ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูบนตอนกลางของเกาะชวา มีจํานวนประชากรถึงประมาณ 5
แสนคน ซึ่งถือวาหนาแนนมากที่สุดในจังหวัดชวา เมืองนี้จึงมีความเจริญจาการมุงพัฒนาเมืองใหเปน
ศูนยกลางของวัฒนธรรมชวา รายไดหลักของประชากรสวนใหญมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวของ ในดานอุตสาหกรรมนั้น เมืองนี้เปนฐานการผลิต
สินคาเพื่อสงออกและมีการลงทุนเพิ่มขึ้นยางตอเนื่อง สงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของอาคารรานรวง และ
หางสรรพสินคาจํานวนมาก นอกจากนี้ เมืองโซโล ยังเปนศูนยกลางดานศิลปวัฒนธรรมชวา ไมวาจะ
เปนวรรณกรรม การฟอนรํา อาหาร ศิลปะ สถาปตยกรรม ฯลฯ ซึ่งมีความโดดเดนของรูปแบบวัฒนธรรม
ชวาแบบโซโล ซึ่งแตกตางจากวัฒนธรรมชวาแบบยอกยากาตาร (Yogyakarta) อยางชัดเจน ไมวาจะเปน
ศิลปะในการฟอนรํา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง ผาบาติก ดนตรี และอื่นๆ
เมื่อเมืองใหญอยางโซโล มีการเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว จึงหลีกเลี่ยงมิไดที่
ตองเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลบไปพรอมกัน ปญหาตางๆ ที่พบในเมืองนี้ อาทิเชน ชุมชนแออัด คน
เรรอน คนยากจน การจับจองพื้นที่สาธารณะ และการเพิ่มขึ้นของผูคาริมถนนอยางไรระเบียบ โดย
ปญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นมากในเมืองตางๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแตป ค.ศ. 1998 อันเนื่องจากผล
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตามมาดวยวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําใหประชาชนเริ่มทําการคาขายตาม
ถนนหนทางในเมืองใหญเพื่อเลี้ยงชีพกันมากขึ้น ดังนั้น อาชีพผูคาริมถนน จึงกลายเปนปญหาใหญของ
เมืองโซโลดวย โดยผูคาสวนใหญจะเขาไปจับจองพื้นที่สาธารณะเพื่อคาขาย เชน ทางเทา สวนสาธารณะ
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ริมถนนหลวง สะพานลอย สนามกีฬา รวมทั้ง ยังรุกล้ําเขาไปทําการคาในเขตสถานที่สําคัญของเมือง
อาทิ อนุสรณสถาน อนุสาวรีย โบราณสถาน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนตน
ผลกระทบจากการคาอยางไรระเบียบในเมืองโซโล นอกจากจะกอปญหาขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้ง
อยางเกลื่อนกลาดในบริเวณที่ทําการคาขาย เนื่องจากปริมาณขยะในแตละวันมีมากเกินจํานวนถังขยะที่
จัดไว ประกอบกับการบริการจัดเก็บขนขยะก็ยังไมเพียงพอแลว ยังเปนการกีดขวางการจัดระเบียบและ
พัฒนาเมือง เกิดความขัดแยงกับผูที่สัญจรไปมา และผูขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงผูอยูอาศัยในอาคาร
บานเรือน และผูดูแลอาคารสถานที่ตางๆ ซึ่งผูบริหารเมืองโซโลในยุคนั้น ไดแก Mr. Imam Soetopo และ
Mr. Slamet Suranto ที่ไดสรางอาคารตลาดแหงใหมขึ้น เพื่อใหผูคาริมถนนไดยายที่คาขายจากบริเวณ
โดยรอบของอนุสาวรีย Banjasari ไปยังตลาดแหงใหมที่ตัดสรางขึ้น แตก็ไมมีผูคารายใดสนใจยายไป
และยังมีจํานวนผูคารอบๆ สถานที่ดังกลาวเพิ่มขึ้นอีกดวย

-แนวทางการจัดการปญหาแมการพยายามในการจัดระเบียบกับกลุมผูคาริมถนน มิไดเปนความคิดใหมที่เพิ่งเกิดขึ้น แตได
เคยมีความพยายามมาแลว โดยนายกเทศมนตรีถึง 3 คนในอดีต ซึ่งไมเคยประสบความสําเร็จ แตใน
ที่สุดก็สําเร็จเรียบรอยในสมัยของนายกเทศมนตรีคนปจจุบัน คือ Mr. Joko Widodo (Jokowi) และรอง
นายกฯ FX Rudy Rudyatmo ซึ่งไดกําหนดประเด็นการจัดการบริการผูคาริมถนนและการอยูอาศัยใน
พื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต ใหเปนหนึ่งในหาของนโยบายที่ประกาศไวในคราวหาเสียงเลือกตั้งไวอยางชัดเจน
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการปญหานี้ 3 ประการ กลาวคือ เพื่อพัฒนาสภาพการทํางานและความ
เปนอยูในเมืองโดยรวม เพื่อลดความขัดแยง และเพิ่มความสามัคคีกลมเกลียวกันในสังคม และเพื่อให
ความมั่นใจในการใชและเขาถึงบริการสาธารณะตางๆ อยางทั่วถึงและเทาเทียม
หลังจาก ที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาทํางาน นายกเทศมนตรี Joko Widodo (Jokowi) และรอง
นายกฯ FX Rudy Rudyatmo ไดเริ่มดําเนินการจัดการกับปญหานี้ โดยเริ่มจากการหาแนวรวมเพื่อสราง
ความสัมพันธกับตัวแทนกลุมผูคาริมถนนจากสวนตางๆของเมืองเพื่อใหเห็นดวยกับนโยบายนี้ รวมไปถึง
การกระชับ ความสั มพั น ธและลดช อ งว า งระหวางกลุม ตา งๆ ที่ คยมีความขัดแยง กัน โดยการเชิญไป
รับประทานอาหารรวมกัน ทั้งที่ศาลาวาการของเมืองโซโล และที่บานพักรับรองของผูบริหารเอง เปนการ
ชวยกระชับความสัมพันธระหวางพันธมิตรผูคานี้ที่ถือวาไดผลอยางมาก เมื่อตัวแทนเหลานี้เห็นชอบกับ
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แผนการบริห ารจั ดการผู ค า ริม ถนน แมว า จะไมไ ดมีตํ า แหน ง หน า ที่อย า งเป น ทางการในองค ก รหรื อ
สมาพันธของผูคาริมถนนเลยก็ตาม
ทั้งนี้ ผูบริหารเมืองโซโล ไดใช 3 วิธีการผสมผสานกันในการดําเนินการจัดการกับกลุมผูคาริม
ถนนจนประสบความสําเร็จ ดังตอไปนี้
1) การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ (Integrated Approach) โดยการจัดการ
กับปญหานี้ประกอบดวยองคประกอบหลักสามภาคสวน ไดแก
 กลุมผูคาริมถนน ถือเปนกลุมเปาหมายหลักของโครงการ โดยมีเจาหนาที่จากหนวยงาน
ทองถิ่นคอยดูแลและเก็บขอมูล รวมถึงประสานงานในระดับลาง เพื่อใหการประสานงาน
ในการดําเนินโครงการเกิดความสะดวกราบรื่น
 กลุ ม หน ว ยงานภาครั ฐ ถือเปน หนว ยงานหลักในการการดํา เนิ น งานในการให ค วาม
ชวยเหลือ ดานทรัพยากร อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ
 กลุมภาคประชาสังคม โดยเทศบาลมีการประชาสัมพันธไปยังกลุมภาคประชาสังคม
อยางตอเนื่องหนึ่งปครึ่งกอนเริ่มดําเนินโครงการ ผานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ
2) การใชวิธีสรางแรงจูงใจ (Incentive-based Approach) โดยพยายามใชผลประโยชนตอบ
แทนที่ดีกวามาเปนแรงจูงใจแกกลุมผูคาเพื่อใหเขารวมโครงการ ที่เห็นไดชัดเจนในโครงการนี้คือ
การเก็บคาเชาพื้นที่ขาย (ซึ่งทางการไดออกระเบียบรองรับ) ที่ต่ํากวาคาเชาที่ที่ผูคาแตละรายตอง
จายแกผูควบคุมดูแลพื้นที่อยางไมเปนทางการ (หรือจายสวย โดยผูแปลและเรียบเรียง) กลาวคือ
ผูคาที่รวมโครงการฯ จะจายใหทางการเพียง 200 IDR ตอวันตอรานคาเทานั้น เทียบกับการตั้ง
รานขายในที่สาธารณะที่ตองจายถึง 10,000 – 25,000 IDR ตอวันตอราน อีกทั้ง สถานที่คาขาย
แหงใหม ยังมีบริเวณกวางขวาง สามารถรองรับผูคาจํานวนมาก ทั้งยังจัดบริการสาธารณะตางๆ
ไวอยางพรอมสรรพ อาทิเชน ที่จอดรถ หองสวดมนต หองอาบน้ํา และสุขา นอกจากนั้น ผูคาที่
สมัครใจเขารวมโครงการในการยายที่คาขายไปในสถานที่ที่จัดไวให จะไดรับการงดเวนคาจด
ทะเบียนการคาและคาธรรมเนียมตางๆ อีกหลายรายการ รวมทั้ง ยังไดรับการงดเวนการชําระ
ภาษีลวงหนาและคามัดจําคาธรรมเนียมตางๆ เปนเวลาหลายเดือน นอกจากนี้ เทศบาลยังสราง
แรงจูงใจอื่นๆ เพื่อดึงดูผูคาใหเขารวมโครงการฯ อีก เชน การจับฉลากอยางเปดเผย (Open
Lottery System) ในการเลือกทําเลรานคาที่จะเชา การจัดเตนทชั่วคราวใหผูคาใชระหวาง
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ดําเนินการยาย แลวจะรื้อและยกเตนทนั้นใหผูคาไปเมื่อการชําระคาใชจายตางๆ ครบแลว ทั้ง
การขนสงในการยายเปนบริการที่ไมเสียคาใชจายใดๆ อีกดวย
3) การสรางสวนรวมสาธารณะบนฐานวัฒนธรรม (Public Participation and Cultural
Approach) วากันวา การชนะใจประชาชนชาวชวานั้น ตองทําโดยวิธีการที่ละมุนละไม เพราะคน
ชวานั้นตองการความสุภาพนุมนวล ตองการการรับฟงอยางจริงใจ และการยกยองนับถืออยาง
เสมอภาคกัน ซึ่งผูบริหารเมืองโซโลคนกอนๆ อาจมองขามจุดนี้ไป จนตองประสบกับการประทวง
ตอตานอยางตอเนื่อง ทําใหลมเหลวในการดําเนินการจัดการยายที่ผูคาริมถนนในที่สุด ทั้งนี้
นายกเทศมนตรีคนปจจุบัน เปนผูคร่ําหวอดในการทําธุรกิจ จึงมีความเชี่ยวชาญในวิธีการที่
เรียกวา การลอบบี้บนโตะอาหาร ซึ่งตอมาไดพัฒนาวิธีการนี้ไปใชเจรจาตอรองในทางการทํางาน
ดานการพัฒนาเมือง โดยการยายผูคาที่มีจํานวนมากถึงเกือบพันรายจากบริเวณ Banjarsari ไป
ยังตลาด Notoharjo และตองเกี่ยวของกับสมาพันธการคาถึง 11 แหงนั้นมิใชเรื่องงายเลย ซึ่ง
การพูดคุยเจรจาอยางเปนมิตรบนโตะอาหาร เปนวิธีการที่นายกเทศมนตรี Jokowi มั่นใจวา
เหมาะกั บ วั ฒ นธรรมชาวชวา เขาจึ ง เชิ ญ กลุ ม ผู ค า และตั ว แทนสมาพั น ธ ต า งๆ มากิ น ร ว ม
รับประทานอาหารและเจรจากันถึง 54 มื้อ โดยเนนย้ําถึงประโยชนสวนรวมที่ชาวเมืองและผูคา
จะไดรับจากการมีเมืองที่สะอาด สวยงาม และเปนระเบียบ รวมทั้งไดเนนย้ําวาการมีสภาพความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของผูคา เปนสิ่งสําคัญในแผนการพัฒนาเมือง ดวยเหตุนี้ ชองวางระหวางผูบริหาร
เมือง และผูคาจึงหมดไป แตสวนสําคัญที่สรางความมั่นใจในการดําเนินการไดตามแผนที่วางไว
คือ การเปดโอกาสใหผูคาที่มารวมรับประทานอาหารไดซักถาม โดยผูบริหารเมืองตองรับฟง
ความเห็นนั้นอยางจริงใจ เปดเผย และตอบทุกคําถามอยางชัดเจน

-วิธีการดําเนินการในการจัดการยายผูคาริมถนน มายังสถานที่ที่จัดเตรียมไวไดอยางราบรื่นนั้น เทศบาลโซโลมีสิธี
การดําเนินงาน ดังตอไปนี้
การดําเนินการทางนิติบัญญัติ : มีการออกเทศบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการผูคาริมถนนใน
เมืองโซโลโดยเฉพาะ รวมทั้งการออกระเบียบวาดวยภาษีการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการใช
พื้นที่ในเมือง และรับรองใหฝายบริหารสามารถออกแบบแผนการบริหารจัดการผูคาริมถนน
ในเมืองโซโลได แมวาการออกเทศบัญญัติและระเบียบดังกลาวนี้ จะถูกมองวาเปนการ
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แบงแยกและเลือกปฏิบัติเฉพาะผูคาในเมืองโซโลเทานั้น เชน การบังคับใหมีบัตรประจําตัว
ของเมือง แตอยางไรก็ตามการโตแยงดังกลาวก็ไมมีผลตอการเดินหนาของโครงการแตอยางใด
การคัดเลือกกลุมเปาหมาย : มีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการไวอยางชัดเจน
โดยไมเลือกปฏิบัติ คือ ผูคาที่ทําการคาขายในที่ที่กฎหมายไดหามไว คือผูสามารถเขารวม
โครงการได สวนผูที่คาขายในที่ที่จัดไวให หรือเปนที่ผอนปรนในเขตที่อยูอาศัยและขายมา
ตั้งแตกอนป ค.ศ. 1998 จะไมไดรับคัดเลือกเขาโครงการ
การดําเนินโครงการอยางเปนขั้นเปนตอน : ความสําเร็จของโครงการนี้ สวนหนึ่งเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน นับตั้งแตการวางแผน และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในวันที่ดําเนินการยายสถานที่นั้น ไดรับความรวมมือผสานกันเปนอยางดีของ
หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน เนื่องจากทุกหนวยงานจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
นี้ไวเปนลําดับแรก จึงมีการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อชวยใหการดําเนินการเปนไปไดดวยดี
และประสบความสําเร็จในที่สุด
การประเมินผล : การประเมินผลโครงการทําโดยฝายจัดการตลาดของเทศบาลเมืองโซโล ที่มี
หนาที่ดูแลจัดการผูคาจํานวนกวา 5,817 รายในเมือง และคาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 6,000 ราย
ในเดือนกรกฎาคมป 2010 ในจํานวนนี้มีรอยละ 62 ที่เขารวมโครงการบริหารจัดการผูคาริม
ถนนของเมือง และสวนที่เหลือนาจะเขาโครงการทั้งหมดในป 2010
การเปดสายดวนผูคา : เทศบาลฯ ไดจัดใหมีหมายเลขโทรศัพทสายดวน หรือ hotline สําหรับผูที่
คาขายริมถนน เพื่อใหเปนชองทางในการสงขอความสั้นเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งเห็นไดชัดวา
เปนชองทางที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูคาแสดงความคิดเห็นผานการสงขอความสั้น
มายังผูบริหารเมืองเปนจํานวนมาก ซึ่งตอมาสายดวนนี้ยังใชสื่อสารกันในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การจัดบริการสาธารณะอื่นๆ ดวย
การบริหารจัดการตลาดแหงใหม : มีการตั้งสํานักงานบริหารตลาดเพื่อรับคํารองเรียน และดูแล
ความเรียบรอยของตลาด Notoharjo เชน การเก็บคาเชา การเก็บคาจอดรถ การดูแลความ
สะอาด ฯลฯ
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การใหความสําคัญตอบทบาทของสื่อมวลชน : สื่อมวลชนดูเหมือนจะไมมีทาทีเอนเอียงไปทาง
สนับสนุนหรือคัดคานเมื่อแรกประกาศดําเนินโครงการนี้ โดยสื่อไดคอยรายงานความเห็น
หรื อ ข อ ร อ งเรี ย นของผู ค า ต อ แผนการย า ยสถานที่ และขณะเดี ย วกั น ก็ ร ายงานคํ า ให
สั ม ภาษณจ ากผู บ ริห ารเมื อ งถึง ขอดีตา งๆ ที่จ ะเกิดขึ้น จากโครงการ ทั้ง นี้ เมื่อ การยา ย
สถานที่คาขายเปนไปอยางเรียบรอย โดยไมมีการบังคับ ขับไล กระทบกระทั่ง หรือขัดแยงกัน
เลย จึงเปนเหตุการณที่นาประหลาดใจสําหรับสื่อมวลชน เพราะโดยปกติหากเกิดเรื่องราว
แบบนี้ในประเทศอินโดนีเซีย มักลงเอยดวยความรุนแรง การปะทะ เลือด และน้ําตา ของ
ทั้งฝายผูคาและเจาหนาที่ทองถิ่น ดังนั้น การประสบความสําเร็จของโครงการนี้ จึงทําให
นายกเทศมนตรี Jokowi กลายเปนวีรบุรุษในสายตาของสื่อมวลชน โดยมีการเผยแพรและ
ยกยองเรื่องราวนี้ออกไปอยางกวางขวาง

-ผลที่ไดรับโดยภาพรวมนั้น ถือวาการยายสถานที่ของผูคาริมถนนจากบริเวณรอบอนุสาวรีย Perjuangan ’45
Banjarsari ไปยังตลาดแหงใหมของเมืองโซโล สามารถประสบผลสําเร็จอยางนาประทับใจ ภายใน
ระยะเวลาดําเนินงานเพียง 1 ป หลังการประกาศนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยผูคาทุกคนตางเฝารอ
การดําเนินการยายและรวมกันแตงกายในชุดพื้นเมืองแบบชวา รวมถึงมีจัดการแสดงบนเวทีเพื่อฉลองวัน
สําคัญดังกลาวดวย
ผลดีตอผูคาที่เขาโครงการ : สิ่งที่เห็นไดชัด คือ สภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นของผูคาที่เขารวม
โครงการ ซึ่งนอกจากการมีรายไดโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกวาผูคาริมถนนทั่วไปอยางมากแลว
ผูคาที่รวมโครงการยังมีสิทธิ์เขาอยูอาศัยในอาคารชุดที่พักอาศัยที่ทางการจัดไวใหผูเขารวม
โครงการโดยเฉพาะ โดยพบวารายไดของผูเขารวมโครงการสวนใหญจะสูงกวามาตรฐาน
ของรายไดขั้นต่ําที่กําหนดไวในคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการสงเคราะหในการอยูอาศัยก็
ตาม ทั้งนี้ อาจเปนผลจากการไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตางๆ และการที่ผูคาทุกคนจาย
คาเชา ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางโปรงใสตามจํานวนเงินที่ระบุไว โดยไมมีความ
จําเปนจายเงินจากการถูกขูดรีด เรียกรองเงินใตโตะเพิ่มเติมแตอยางใด
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ผลดีตอรายไดโดยรวมของเมือง : นายกเทศมนตรีไดกลาววา หลังจากมีการดําเนินโครงการยาย
สถานที่คาขายในป 2006 แลว การจัดเก็บรายไดของฝายจัดการตลาดของเมืองโซโลเพิ่มขึ้น
กวาเทาตัวจาก 7,800 ลานรูปอินโดนีเซีย (IDR) เปน 18,200 ลาน IDR ในป 2010
คุณภาพชีวิตคนในเมืองดีขึ้น : ความรวมมือของผูคากับเทศบาลเมืองโซโลในครั้งนี้ มีผลดีตอสุข
ภาวะที่ดีโดยรวมของชาวเมือง เนื่องจากเกิดพื้นที่สาธารณะเปนประโยชน สะอาด ปลอดภัย
และเหมาะสมในการพักผอนหยอนใจ การใชเวลารวมกันของครอบครัว การนัดหมายพบปะ
ผูคน สงผลตอสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้นของชาวเมืองโซโลทุกคน จึงนับเปนการคืนสิทธิใน
การใชประโยชนพื้นที่สาธารณะใหแกชาวเมืองทุกคน เมืองโซโลจึงกลายเปนเมืองนาอยูขึ้น
อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่องใหเกิดสิ่งแวดลอมเมืองที่ดีขึ้น เชน อากาศดีขึ้น
เนื่องจากการจราจรติดขัดนอยลง
ผลดีตอการทองเที่ยว : จากสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นของเมืองโซโล สวยงาม สะอาด นาพักผอน
หยอนใจ ไดทําใหนายกเทศมนตรีริเริ่มโครงการพัฒนาอื่นๆ อีก เชน มีการเปดมุมมองที่
ชัดเจนตอสถานที่สําคัญที่บงบอกถึงเอกลักษณของเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผยใหเห็น
ความสวยงามและความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นเมืองชวาในเมืองโซโล นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาทําเสนทางเดินชมเมืองผานไปยังตลาดใจกลางเมือง เปนตน ผลโดยรวมคือ การ
เจริญเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยว และการลงทุนที่จะสงผลโดยรวมแกชาวเมืองโซโลทุกคน

-บทสรุปโครงการนี้มีจุดเดนที่การบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล โดยผูนําที่ยึดเอาประชาชนเปนที่ตั้ง อีก
ทั้งยังสามารถทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายในเมืองใหความสําคัญแกโครงการนี้เปนพิเศษ ซึ่งเปน
สวนสําคัญมากในความสําเร็จของโครงการ ปจจัยสําคัญอยูตัวผูนําเองที่มีการบริหารงานอยางเขาใจและ
เขาถึง โดยคํานึงถึงบริบททางวัฒนธรรมของผูคน ทําใหผูคาซึ่งเปนประชาชนทั่วไปรูสึกวาไดรับการ
ยอมรับเปนสวนหนึ่งของเมือง รวมทั้งทานยังมีความสามารถในการดูแลเรื่องที่ละเอียดออน ในที่นี่คือ
ความรูสึกของผูคา รวมทั้งมีความโปรงใสในการบริหาร โดยไมทําใหเกิดปญหาความขัดแยงใดๆ ไดอยาง
นาชื่นชม มีผลใหชาวเมืองมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น และไดอาศัยในสิ่งแวดลอมเมืองที่สะอาด สวยงาม
อากาศดี เปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งไดรับประโยชนจากพื้นที่สาธารณะอยางเต็มที่
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(ราง) ขอเสนอโครงการอนุรักษและพัฒนาตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ดแบบมีสว นรวมอยางยั่งยืน
เทศบาลนครปากเกร็ด
ชื่อเทศบาลนํารอง

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

“โครงการอนุรกั ษและพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน”

ระยะเวลาดําเนินงาน 18 เดือน ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2554 – เดือนสิงหาคม 2555
งบประมาณรวม

5,670,000 บาท

การประเมินสถานการณ
สถานการณท่วั ไปและที่มาของปญหา
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ติดริมแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก มีศักยภาพในการเปนเมืองสวนผลไม แหลงวัฒนธรรมลุมน้ํา การทองเที่ยวและ
การประกอบการคาคมนาคม โดยอาศัยเสนทางน้ําเปนหลักอยางตอเนื่องยาวนาน มีเกาะเกร็ดเปนพื้นที่
ทองเที่ยวทางน้ําที่สําคัญ แตเมื่อมีนโยบายในการขยายเมืองไปยังฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา จึงทํา
ให พื้ น ที่ เ ทศบาลนครปากเกร็ ด เป น พื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากความเจริ ญเติ บ โตและขยายตั ว ของ
กรุงเทพมหานครอยางตอเนื่องจากการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูอาศัย และ
โรงงานอุตสาหกรรมและ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานเศรษฐกิจ
ดานการคมนาคม ดานการทองเที่ยว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม
แตเดิมชุมชนนครปากเกร็ด เคยเปนแหลงวัฒนธรรมลุมน้ําที่เกาแกและเปนแหลงที่อยูอาศัยริมน้ํา
มาเปนเวลานาน แตปจจุบันกําลังถูกลบเลือน และลดความสําคัญลงไป โดยในป พ.ศ. 2550 ที่มีการ
กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณหาแยกปากเกร็ดและถนนตอเชื่อม ซึ่งโครงการฯ นี้ไดสงผล
กระทบโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ
โดยรอบเปนอยางมาก โดยเฉพาะ “ตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด” ซึ่งเปนชุมชนริมน้ําที่เคยเจริญรุงเรืองมาแต
อดีต โดยเปนพื้นที่เชื่อมโยงชุมชนริมน้ําใหสามารถเดินทางไปสูเกาะเกร็ดไดอีกทางหนึ่ง และยังเปนตลาด
พักสินคากอนสงเขากรุงเทพมหานคร จึงเปนที่ตั้งรานคาปลีกคาสง รานอุปกรณการประมง รานขาย
เชื้อเพลิง สังฆภัณฑ รวมทั้งรานกาแฟโบราณ โรงงิ้วโรงละคร และที่พักยามค่ําคืน หากแตปจจุบันตลาด
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แหงนี้ ไดถูกความเจริญรอบขางบดบัง จึงทําใหพื้นที่ตลาดและชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ผูคนที่เคยสัญจร
ผานกลับลดจํานวนลดไปใชเสนทางอื่นๆ ที่สะดวกกวา อาคารพักอาศัยและพื้นที่คาขายเล็กๆ จึงนับวันจะ
ลดจํานวนลง โดยพอคาแมขายสวนใหญมีการโยกยายออกมาขายริมทางเดินเทาติดถนนแทน ทําให
เมืองยิ่งขาดความเปนระเบียบเรียบรอย พื้นที่ในตลาดที่เคยมีชีวิตชีวากลับเงียบเหงา กลายเปนเพียง
ทางผานของรถจักรยานยนตรับจางและคนในชุมชน เพราะในปจจุบันนักทองเที่ยวและคนนอกพื้นที่ มัก
หันไปเลือกใชเสนทางวัดสนามเหนือในการขามเรือผานไปเที่ยวพื้นที่เกาะเกร็ด
ที่ผานมา ผูบริหารเทศบาลนครปากเกร็ด ไดมีนโยบายในการพัฒนาตลาดเการิมน้ําแหงนี้มาโดย
ตลอด และไดเขาไปดําเนินการปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพ เชน หลังคาตลาด อาคาร และแผง
คาขาย เพื่อใหตลาดแหงนี้กลับมามีศักยภาพในเชิงธุรกิจและการทองเที่ยวมาแลวระยะหนึ่ง แตเนื่องจาก
พื้นที่ตลาดและชุมแหงนี้ มีผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย อาทิ บางพื้นที่เปนของเอกชน
พื้ น ที่ บ างส ว นเป น ที่ ร าชพั ส ดุ รวมทั้ ง มี ก ลุ ม ผู อ าศั ย เดิ ม ชุ ม ชน กลุ ม ผู ป ระกอบการหลายส ว น มี
วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งไทย จีน มอญในพื้นที่ ซึ่งลวนแลวแตมีความเห็นในทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาตลาดเกาที่แตกตางกัน จึงเกิดความขัดแยงขึ้นในโครงการหรือกิจกรรมที่แตละกลุมดําเนินการ
ประกอบกับการกําหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนาที่ยังไมชัดเจนเทาที่ควร จึงมีผลทําใหการ
พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตลาดเกาแหงนี้ ไมสามารถทําไดสําเร็จดังที่ทุกฝายมุงหวัง
แตดวยความมุงมั่นตั้งใจของคณะผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ตองการเห็น
ตลาดและชุมชนแหงนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง จึงไดพยายามหารูปแบบการดําเนินการใหม โดยการ
พิจารณานําแนวทางการบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการพัฒนา และ สรางการ
มีสวนรวมสาธารณะบนฐานวัฒนธรรมไทย-จีน-มอญ ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตริมน้ํา รวมทั้งใชมาตรการ
สรางแรงจูงใจเขามารวมดวย เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตลาดเกาแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนได
ตอไป
การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเมืองตัวอยางที่ดีและเมืองนํารอง
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวาง เมืองตัวอยางที่ดี คือเมือง
โซโล ประเทศอินโดนีเซีย กับเมืองนํารอง ไดแก เทศบาลนครปากเกร็ด พบวาเมืองโซโล ใชกลยุทธใน
การพัฒนาที่นาสนใจ ดังนี้
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1.

2.

3.

คุณสมบัติการเปนผูนําของนายกเทศมนตรีเมืองโซโล ไดแก การใหความเทาเทียมกันแก
ผูประกอบการคา การเขาถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ความโปรงใสในการบริหาร
จัดการ และการใชความสัมพันธแบบไมเปนทางการโดยการพูดคุยกันระหวางรับประทาน
อาหาร ที่เรียกวา “วิธีการจากทองสูใจ” (From the stomach down to the heart) เชน
จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันใหแกผูประสานงาน 54 ครั้ง ที่ศาลาวาการ เพื่อที่จะเอาชนะใจ
กลุมผูคาตามถนนทางเดิน และมีการนัดพบกลุมตาง ๆ ที่บาน ที่ทํางาน เพื่อพูดคุยเปนราย
กลุมยอยกอนนํามาสูการพูดคุยอยางเปนทางการ ทําใหสามารถบรรลุขอตกลงไดในเวลาที่
รวดเร็ว นํามาสูผลสัมฤทธิ์อยางเปนทางการ
การสร า งแรงจู ง ใจแก ผู ป ระกอบการค า ในเมื อ งโซโล โดยการให สั ญ ญาที่ จ ะให ค วาม
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง ไดแก
• การเก็บคาเชาพื้นที่ขาย (ซึ่งทางการไดออกระเบียบรับรอง) ที่ต่ํากวาคาเชาที่ผูคาแต
ละรายเคยจายอยางไมเปนทางการ
• การสรางความเชื่อมั่นในความโปรงใส โดยใหมีการจับฉลากอยางเปดเผย ในการ
เลือกทําเลรานคาที่จะเชา
• การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกอยางพอเพียงแกธุรกิจและบริการสาธารณะ เชน ที่
จอดรถ หองน้ํา หองสุขา หองสวดมนต การชวยเหลือในการขนยายสินคาโดยไม
คิดคาใชจาย
• การออกใบอนุญาตใหฟรี งดเวนการชําระภาษีลวงหนาและคามัดจําคาธรรมเนียม
ตางๆ
• การใหเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย และคิดคาเชาที่พักอาศัยในราคาถูก
• การใหเครดิตทางการเงินแกธุรกิจจากศูนยเครดิตภายใตการบริหารของรัฐบาล
(National Madani Venture)
ลัก ษณะสัง คมและประชากรของเมือ งโซโล ผูป ระกอบการคา ริ ม ถนนสว นใหญ เ ป น คน
ยากจน สภาพที่อยูอาศัยเปนชุมชนแออัด มีการนําที่สาธารณะไปเปนสมบัติสวนตัว และ
ขาดบรรทัดฐานในการใชกฏหมาย เมื่อมีการสรางแรงจูงใจที่ดี ทําใหผูประกอบการคาให
ความรวมมือ และนําไปสูการมีรายไดเพิ่มขึ้นของผูประกอบการคา รวมถึงการสรางคานิยม
รวมกันที่ตองการใหเมืองโซโล เปนเมืองที่มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย มีความทันสมัย
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และเปนระเบียบเรียบรอย นําไปสูการมีเปาหมายรวมกัน และมีความชัดเจนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ หลักๆ 3 ภาคสวน
ไดแก
 กลุมผูประกอบการคา เปนกลุมเปาหมายหลักของโครงการที่ตองมามีสวนรวมคิด
รวมวางแผน รวมดําเนินการ
 เจาหนาที่จากหนวยงานของทองถิ่น เปนผูคอยดูแลเก็บขอมูล ประสานงานในระดับ
ลางเพื่อใหการประสานงานในการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางสะดวกราบรื่น
 หนวยงานรัฐบาลกลาง ถือเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานใหความชวยเหลือ
ดานทรัพยากร อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน กรมการขนสงทาง
บก ชวยเรงเปดเสนทางขนสงมวลชนเชื่อมตอไปยังตลาดแหงใหม กรมสงเสริม
การคา ชวยจัดเตรียมเครื่องมือในการโปรโมทสินคา ทางหนังสือพิมพ วิทยุ และ
โทรทัศนทองถิ่น สวนการใหบริการดานการบริหารตลาด มีการกอสรางตลาด และ
อื่น ๆ อีกหลายกิจกรรม เพื่อเปนการเนนการดําเนินงานของทุกฝาย ภายใตการ
บริ ห ารของฝ า ยปกครองเมื อ งโซโลนั้ น ให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ถึ ง ผลสํ า เร็ จ ของการ
เคลื่อนยาย
ดว ยเล็ ง เห็ น วา เมื อ งโซโล และเทศบาลนครปากเกร็ด มีลัก ษณะเดน ของเมื อ งที่คลายคลึ ง กั น
กล า วคื อ เป น เมื อ งขนาดใหญ มี ป ระชากรอาศั ย อยู อ ย า งหนาแน น มี ค วามโดดเด น ของประเพณี
วัฒนธรรม ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเมืองที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวางการพัฒนาและการ
อนุรักษวิถีชีวิตในแบบเดิม รวมทั้ง การบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ทําใหเทศบาลนครปาก
เกร็ด ตัดสินใจเลือก “โครงการพัฒนศักยภาพและโยกยายกลุมผูคาริมถนนเพื่อเมืองนาอยู ของเมืองโซโล
ประเทศอินโดนีเซีย” เปนตัวอยางที่ดีเพื่อนํามาสูการถอดแบบสูการปฏิบัติ โดยมีกรอบแนวคิดในการ
ดําเนินงานเปนขั้นเปนตอน ดังนี้
 การประกาศนโยบายการอนุรักษและพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดที่ชัดเจน
 การวิเคราะหสถานการณและความตองการในการพัฒนาระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย
 การสรางคานิยมทางสังคมภายในและสรางการมีสวนรวม ผานการประชาสัมพันธภายในองคกร
เทศบาล
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 การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมของผูค า/ผูมีสวนไดสวนเสียใน
พื้นที่
 การรวมกันหาวิธีการแกไขปญหาผานการออกแบบโครงการเชิงปฏิบัตกิ ารที่ชัดเจน
 การสรางคานิยมทางสังคมภายนอก ผานการประชาสัมพันธโครงการออกสูสาธารณะ
(โดยเฉพาะกลุมองคกร NGOs, นักวิชาการ, ชุมชน และสื่อ)
 การเตรียมการในการปฏิบัติจริง (การเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น, การตั้งคณะทํางาน, การ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน ,การจัดสรรงบประมาณ)
 การปฏิบัติการตามแผน (โดยแบงเปนยุทธศาสตรและยุทธวิธที ี่ชัดเจน เชน การปรับปรุง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม, การหาแหลงเงินสนับสนุน การจัดระบบจราจร,การจัดกิจกรรมฟนชีวิต
ชาวตลาดเการิมน้ํา ฯลฯ)
 การติดตามประเมินผลโครงการ และการสรุปรายงานผลโครงการ
ประเด็นหลักที่ตองการแลกเปลีย่ นเรียนรูจากตัวอยางที่ดี
ภายใตการดําเนินงานการถอดแบบตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติภายใตโครงการนี้ เทศบาลนครปาก
เกร็ด มีความมุ งมั่ นตั้งใจที่ จะสร างกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสว นเสีย อยางแทจริ ง ซึ่ ง มี
ประเด็นที่นาสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากตัวอยางที่ดีสําคัญๆ 3 ประการ ดังนี้
1.

แนวทางการบูรณาการการพัฒนาและโยกยายรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ (Integrated
Approach) ทั้งผู คา ภาครัฐ และภาคประชาสัง คม ใชวิธีก ารหลัก ๆ อยางไร และพบ
อุปสรรค ปญหา อะไรที่เปนขอติดขัดในการดําเนินการ

2.

วิธีการสรางแรงจูงใจ เชน การลดภาษี การจัดใหมีบริการสาธารณะที่ดีในพื้นที่ เพื่อดึงดูด
ผูคาใหเขารวมโครงการ มีจุดออน จุดแข็ง ขอจํากัดอยางไรบาง

3.

กลยุทธการสรางการมีสวนรวมสาธารณะบนฐานวัฒนธรรม (Public Participation and
Cultural Approach) โดยการเจรจาตอรองในการทํางานดานการพัฒนาเมืองดวยการ
เจรจาอย า งเป น มิ ต รอย า งต อ เนื่ อ ง รูป แบบการเป ด พื้ น ที่ ใ นการรั บฟ ง เพื่ อ ลดช อ งว า ง
ระหวางผูบริหารเมืองกับผูคา ทําอยางไรจึงไมเปนวิธีการแบบประชานิยม หรือใหมาก
เกินไป
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วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพืน้ ที่ตลาดเการิมน้ําใหมีศักยภาพดานการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ
2. เพื่อสรางรูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดเกาอยางยัง่ ยืนใหกับเทศบาลนครปากเกร็ด
3. เพื่อลดความขัดแยง สรางความสามัคคีกลมเกลียวระหวางผูประกอบการคาและชมรม ชุมชนซึง่
อาศัยอยูในพืน้ ที่เดียวกัน
พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ด ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ระยะเวลาดําเนินงาน
18 เดือน ตัง้ แต มีนาคม 2554 จนถึงสิงหาคม 2555
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กิจกรรมและแผนการดําเนินงานงาน
การจัดทําโครงการอนุรักษและพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน มีขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน และผลผิตรายกิจกรรม
ภายในระยะเวลา 18 เดือน (มี.ค.54-ส.ค. 55) โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 6 ชวงๆ ละ 3 เดือน ดังตอไปนี้
ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

มี.ค.-พ.ค.

1. จัดประชุมผูมีสวนไดเสียเพื่อวิเคราะห
SWOT และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ในการพัฒนา

2. ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานรวม และ
คณะอนุกรรมการ 4 ดาน
3. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อออกแบบ
วิธีการและแผนงานการเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานในพื้นที่เปาหมาย

มิ.ย.-ส.ค.

ก.ย.-พ.ย.

ธ.ค.-ก.พ.

มี.ค.-พ.ค.

8

8

8

มิ.ย.-ส.ค.

ผลผลิต
 จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามตอ
การพัฒนาตลาด
 รายชื่อคณะทํางานรวมในการพัฒนาตลาด
เพื่อแตงตั้งอยางเปนทางการ
 ประเด็นยุทธศาสตรหลักในการพัฒนา และ
รายชื่อคณะทํางานยอยของแตละยุทธศาสตร
 หนังสือแตงตั้งคณะทํางานรวม
 หนังสือแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ดาน
 รายงานการประชุม
 วิธีการและเนื้อหาขอมูลที่ตองการเก็บ
 โครงสราง บทบาทหนาที่ ของคณะทํางาน
รวมและคณะอนุกรรมการ
 แผนการดําเนินงานการเก็บขอมูล
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ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

มี.ค.-พ.ค.

4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลขอ 3
5. จัดประชุมเตรียมการผูที่จะไปศึกษาดู
งานตัวอยางที่ดี

6. ศึกษาดูงาน ณ เมืองโซโล ประเทศ
อินโดนีเซีย และเมืองอื่นๆ ในประเทศ
ไทยที่มีโครงการเกี่ยวของ
7. จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อแถลงผล
การศึกษาดูงาน ผลการเก็บรวบรวม
ขอมูล และรวมกันทบทวนขอเสนอ
โครงการ กิจกรรมและแผนการ
ดําเนินงาน

มิ.ย.-ส.ค.
--------

ก.ย.-พ.ย.

ธ.ค.-ก.พ.

มี.ค.-พ.ค.

มิ.ย.-ส.ค.

8

8

8

8

8

ผลผลิต
 รายงานผลการเก็บรวบรวมขอมูล
 รายชื่อผูที่จะไปศึกษาดูงาน และบทบาท
หนาที่ของแตละคน
 ประเด็นคําถามรางกําหนดการศึกษาดูงาน
ที่จะสงใหเมืองตัวอยางที่ดี
 รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานหลัง
ศึกษาดูงาน
 สรุปรายงานการศึกษาดูงาน พรอม
ขอสังเกตและเสนอแนะตอการจัดปรับ
ขอเสนอโครงการพัฒนาตลาดฯ
 รายงานการประชุม
 ขอเสนอโครงการฯ ที่จัดปรับตามความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
(Transfer Concept 3)
 โครงการ/กิจกรรม และแผนงานที่ชัดเจน
ภายใตแตละยุทธศาสตร
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ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

มี.ค.-พ.ค.

8. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ
ขับเคลื่อนและบูรณาการงานเขากับ
แผนพัฒนาเทศบาล ปงบ 55-56

มิ.ย.-ส.ค.
8

ก.ย.-พ.ย.

9. จัดประชุมเตรียมงานการประกาศ
นโยบายและเปดตัวโครงการฯ

8

10. จัดงานสานสามัคคี ฟนชีวิตตลาดเกา
ริมน้ําปากเกร็ด เพื่อเปดตัวโครงการ
ตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด และประกาศ
วิสัยทัศนและนโยบายของผูบริหาร
11. พัฒนาระบบและวิธีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางคานิยมจากภายนอก

8

--------

ธ.ค.-ก.พ.

มี.ค.-พ.ค.

มิ.ย.-ส.ค.

ผลผลิต

 รายงานการประชุม
 รางแผนพัฒนาเทศบาลป 55-56 ที่มีการ
บรรจุกิจกรรมและงบโครงการพัฒนาตลาด
ฯ ลงไปอยางเหมาะสม
 นโยบายเรงดวนเฉพาะเรื่องแยกออกมาจาก
นโยบายดานเศรษฐกิจ
 รูปแบบและรางกําหนดการัดงาน
 รางคําแถลงของนายกฯ
 ขาวสงสื่อตางๆ
 รายงานการจัดกิจกรรม
 คําแถลงวิสัยทัศนและนโยบายของนายกฯ
 ขาวการจัดงานผานการนําเสนอของสื่อ
ตางๆ
 สื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน spot
วิทยุ แผนพับ วารวาร ปายคัทเอาท ฯลฯ
-------------- -------------- --------------  ชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธแบบสอง
ทาง ไดแก sms social network hotline
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ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

มี.ค.-พ.ค.

12. ดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาในแตละ
ดานตามแผนงานที่วางไว รวมทั้งมีการ
ติดตามผลอยางตอเนื่อง
13. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปบทเรียน

มิ.ย.-ส.ค.

ก.ย.-พ.ย.
-------

ธ.ค.-ก.พ.

มี.ค.-พ.ค.

มิ.ย.-ส.ค.

ผลผลิต

 รายชื่อผูติดตามประเมินผล
-------------- -------------- --------------  สรุปรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน
เสนอตอผูบริหารและคณะทํางาน
8
 รายงานการประชุม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
 ตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ดไดรับการ
1. จํานวนผูประกอบการคาในตลาดเพิ่มมากขึ้น
ปรับปรุงใหกลับมาเปนตลาดที่มี
2. ผูประกอบการคาในตลาดมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
เอกลักษณของ
เพิม่ ขึ้น
ปากเกร็ด และเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วเสริม 3. จํานวนประชาชน และนักทองเทีย่ วเขามาใช
ตอเนื่องกับเกาะเกร็ด
เสนทางตลาดเการิมน้ําเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยว
เกาะเกร็ดเพิ่มมากขึ้น
 ผูคาในตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ด
1. มีการตั้งชมรมผูประกอบการคาตลาดริมน้าํ ปาก
เกร็ดที่มีโครงสรางคณะกรรมการ กฎระเบียบ และ
เทศบาล ภาคประชาสังคม ชุมชน มี
สวนรวมในการพัฒนาตลาดอยางยั่งยืน
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
 ผูคาและคนในชุมชนในตลาดเการิมน้ํา
1. มีการกิจกรรมรวมกันระหวางผูคา และชุมชนเพิม่
ปากเกร็ดมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
มากขึ้น
มากขึ้น
แผนงบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดประชุมผูมสี วนไดเสียเพือ่ วิเคราะห SWOT และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนา
2. ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานรวม และคณะอนุกรรมการ 4 ดาน
3. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อออกแบบวิธีการและแผนงานการเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานในพืน้ ที่เปาหมาย
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลขอ 3
5. จัดประชุมเตรียมการผูท ี่จะไปศึกษาดูงานตัวอยางที่ดี
6. ศึกษาดูงาน ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองอื่นๆ ใน
ประเทศไทยทีม่ ีโครงการเกี่ยวของ

งบที่คาดวาจะใช
โดยประมาณ
10,000.30,000.300,000.10,000.2,000,000.-
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กิจกรรม
7. จัดประชุมผูเกีย่ วของเพื่อแถลงผลการศึกษาดูงาน ผลการเก็บ
รวบรวมขอมูล และรวมกันทบทวนขอเสนอโครงการ กิจกรรมและ
แผนการดําเนินงาน
8. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานเขากับ
แผนพัฒนาเทศบาล ปงบ 55-56
9. จัดประชุมเตรียมงานการประกาศนโยบายและเปดตัวโครงการฯ
10. จัดงานสานสามัคคี ฟน ชีวิตตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ด เพื่อเปดตัว
โครงการตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ด และประกาศวิสยั ทัศนและ
นโยบายของผูบ ริหาร
11. พัฒนาระบบและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางคานิยมจากภายนอก
12. ดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาในแตละดานตามแผนงานทีว่ างไว
รวมทัง้ มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
13. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปบทเรียน
รวมทั้งสิ้น

งบที่คาดวาจะใช
โดยประมาณ
100,000.-

100,000.10,000.500,000.-

300,000.2,000,000.300,000.5,670,000.-

วิธีการหรือยุทธศาสตรที่ใหประชาชนเขามามีสว นรวม
“โครงการอนุรักษและพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน” ไดเนนการมี
สวนรวมของภาคีที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการ ดังนั้น การเปดพื้นที่รับฟงความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย ถือเปนจุดเริ่มสําคัญในการสรางการมีสวนรวม ทั้งนี้ เทศบาลนครปากเกร็ด ไดเริ่มจากการคนหาผู
ที่มีสวนไดสวนเสียหรือผูไดรับผลกระทบจากโครงการ แลวจึงจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปดพื้นที่ให
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น ความตองการของแตละกลุม เพื่อนํามาสูการ การวางแผน และ
ตัดสินใจเพื่อการหาทางออกในการพัฒนาตลาดที่เปนที่พึงพอใจของทุกฝายมากที่สุด โดยเทศบาลนคร
ปากเกร็ด มีบทบาทเปนผูสนับสนุน และประสานงานใหเกิดกระบวนการดังกลาวขึ้น รวมถึง เทศบาลฯ ยัง
ไดพยายามที่จะใหมีการพัฒนาระบบหรือชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธผานโครงการนี้ใหมากขึ้น
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กวาที่เปนอยู เพื่อใหขอมูลที่ถูกตองทั่วถึง บอกถึงประโยชนที่จะไดรับ และใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลโครงการ โดยยึดหลักการที่วา
 ประชาชนเป น เจ า ของพื้ น ที่ การดํ า เนิ น กิจ กรรมใดๆที่ สง ผลกระทบตอ ความเป น อยูข อง
ประชาชน จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ การดําเนินงาน เพื่อสรางความรูสึกรวมในการเปนเจาของโครงการ ความ
สามัคคีสมานฉันท และความพึงพอใจตอบริการสาธารณะของภาครัฐ
 ประชาชนในพื้นที่เปนผูที่อยูใกลปญหา รูปญหาที่เกิดขึ้นดีกวาภาครัฐ จึงควรเปนผูแกไข
ปญหานั้น โดยภาครัฐเปนผูสนับสนุนและประสานงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
กอนตัดสินใจ คือหัวใจของระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
หลังจากสรางการมีสวนรวมในการรวมคิดและรวมวางแผนแลว เทศบาลฯ ยังไดมีแนวทางในการ
สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลดวย โดยทําการแตงตั้งเปนคณะทํางานแต
ละดานขึ้นมาอยางชัดเจน ซึ่งคณะทํางานนี้มิใชเพียงชุมชน หรือเจาหนาที่เทศบาลเทานั้น แตเปน
คณะทํางานที่ประกอบดวยผูแทนจากภาคีหลักๆ ไดแก หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผูแทนชุมชน
เยาวชน สื่อมวลชน และเจาหนาที่เทศบาลเอง โดยคณะทํางานนี้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงานตาม
แผนฯ ที่ไดรวมกันวางไว รวมทั้งรวมในการติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานของ
ตนเองดวย อยางไรก็ตาม เทศบาลฯ ก็ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารองรับเพื่อเปนพี่เลี้ยงและ
เลขานุการใหแกคณะทํางานดังกลาวดวย
สําหรับการสรางการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาค
ประชาสังคม (Civil Society) ภายนอกนั้น นอกจากจะเชิญมารวมเปนคณะทํางานแลว ยังไดขอการ
สนับสนุนชวยเหลือ ทั้งดานวิชาการ และทรัพยากรตางๆ (คน เงิน เครื่องมือ) ตามที่หนวยงานเหลานั้น
จะสามารถสนับสนุนได บนพื้นฐานการทํางานรวมกันอยางกัลยาณมิตร
สวนกลุมเปาหมายหลักในการโยกยาย ไดแก กลุมผูคาที่มาตั้งรานในพื้นที่นอกตลาดที่ยังไมเขามา
มีสวนรวมตั้งแตแรก เทศบาลฯ จะใชวิธีการสรางการมีสวนรวม โดยใชมาตรการจูงใจเพื่อใหอยากเขามา
มีสวนรวมและเกิดความยั่งยืนของโครงการ อาทิ
 การปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตลาดใหสะอาด
สวยงาม มีอัตลักษณ นาเดิน นาซื้อ
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเพิ่มสิง่ อํานวยความสะดวก เชน หองน้าํ สาธารณะ ที่จอดรถ แสง
สวางที่เพียงพอ การจัดระบบจราจรในพืน้ ที่ตลาด และจัดระเบียบหมวดหมูพนื้ ที่และสินคา
 การชวยจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ผอนระยะยาว สําหรับการปรับปรุงอาคารที่อยูอาศัย
รานคา โดยติดตอกับธนาคารและคํานวณความคุมทุนในการกอสราง
 การแสดงออกถึงการใหความเคารพในฐานะเปนบุคคลและเจาของพืน้ ที่ โยเชิญมาประชุม
เพื่อรับฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจ
 การคิดคาเชาพื้นที่ราคาถูก
 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนที่แสดงรานคาในตลาดเการิมน้าํ ใหชัดเจนและทันสมัย
 การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
การประเมินความเสี่ยงและการรับมือกับความเสียงในการดําเนินงาน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรางขอเสนอแนวคิดโครงการถอดแบบตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติของ
เทศบาลนครปากเกร็ด เมื่อตนเดือนมีนาคมที่ผานมา ไดใชโอกาสดังกลาวทําการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค ในการพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดแหงนี้ ซึ่งทีมผูแทนโครงการ ผูเชี่ยวชาญโครงการ
DELGOSEA วิทยากรพี่เลี้ยง ไดเก็บเกี่ยวขอมูลตางๆ จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
ผูบริหาร เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานในเทศบาลนครปากเกร็ด ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ และการลงสํารวจ
พื้นที่จริง ซึ่งสรุปไดดังนี้
จุดออน
o ประชาชนผูม สี วนไดเสียขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงตั้งแตตน โดยลักษณะการ
ปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน และการพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดในระยะแรก เปน
ความคิดของผูบริหารเทศบาล และสั่งการจากระดับนโยบายมาสูผูปฏิบัติ โดยไมมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นแตอยางใด
o การพัฒนาตาง ๆ ไมตรงกับความตองการของประชาชน เนื่องจากไมมีการเปดพืน้ ที่ให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน
o สมาชิกกลุม ชมรมผูสงู อายุ และตลาดเกาอยูในภาวะทีห่ มดกําลังใจ เนื่องจากมีความ
ขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ มีการกระทบกระทัง่ กัน จึงรูสกึ ติดลบกับเทศบาลและโครงการนี้
o ขาดความตอเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล
o การสื่อสารและประชาสัมพันธตางๆ ยังไมทั่วถึงทุกกลุม แตมักลงมาที่ผนู ําชุมชนเทานั้น
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o สภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในตลาดเการิมน้ํายังตองการการปรับปรุง ทําใหไมนา ซื้อ นาเดิน
(มืด มีมูลสัตว มีสิ่งกีดขวาง ขาดการจัดระเบียบจราจร)
o ขาดขอมูลขาวสารจุดและสิ่งที่นา สนใจในพื้นที่
จุดแข็ง
o มีการจัดตั้งกลุม ชมรมและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับหนึง่
o มีผูนําชุมชนเขมแข็ง
o คณะผูบริหารเทศบาลใหความสนใจในประเด็นการอนุรกั ษวถิ ีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม
o เปนชุมชนเกาแก มีประเพณีวัฒนธรรมทีเ่ ปนเอกลักษณ คือ ไทย จีน มอญ
o มีสินคาเฉพาะอยางทีห่ าซื้อไดยากในที่อนื่ เชน เครื่องมือจับปลา ชุดสังฆภัณฑ อาหาร
และศิลปกรรมไทย จีน มอญ
o ยังมีกลุมชาวตลาดดั้งเดิมและผูสูงอายุอาศัยอยูคาขาย
โอกาส
o นโยบายดานเศรษฐกิจ และการทองเทีย่ ว ของเทศบาลนครปากเกร็ดกําหนดใหมกี าร
พัฒนาแหลงทองเทีย่ วทางน้าํ เชื่อมโยงพืน้ ที่เกาะเกร็ดและพัฒนาสงเสริมการฝกอบรม
อาชีพ ผลิตภัณฑชุมชน
o ตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ด เปนจุดที่เชื่อมตอไปทองเทีย่ วยังเกาะเกร็ดไดสะดวก และ
เทศบาลมีงบประมาณสนับสนุนดําเนินการในพื้นที่โดยรอบตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
o ตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ดยังมีสถานที่และพื้นที่วา งโดยรอบที่สวยงาม และมีศักยภาพที่จะ
สามารถพัฒนาได
o นโยบายองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ริมน้าํ
พัฒนาการทองเทีย่ วเชิงนิเวศนและวัฒนธรรม
o กระแสการทองเทีย่ วยอนอดีต และการทองเทีย่ วไหวพระกําลังเปนทีน่ ยิ ม มีหนวยงาน
ภายนอกมาชวยสนับสนุน
o มีโครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบมาตรฐานอาหาร Clean Food Good Taste .ในงาน
ประจําของเทศบาลอยูแลว
o เทศบาลมีคณะของเทศบาลตาง ๆ มาศึกษาดูงานดานชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
เปนจํานวนมากในแตละป
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อุปสรรค
o พื้นที่ตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ด เปนพืน้ ที่ริมน้ําเจาพระยา ประสบปญหาอุทกภัย จากน้ํา
เหนือไหลหลาก ปละประมาณ 3 เดือน
o ตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ดมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลากหลายกลุมไมมีความสัมพันธทาง
สังคมมากนักการรวมกันพัฒนาพืน้ ที่อยูในระดับนอย
o ขาดการวางแผนแมบทในการพัฒนาพื้นทีร่ ิมน้ําในภาพรวม
o ระเบียบขอบังคับทางราชการไมเอื้อตอการพัฒนาพืน้ ทีส่ วนบุคคลหรือเอกชน
o เจาของพืน้ ที่ตลาดเการิมน้าํ มีหลายหนวยงาน เชน กรมเจาทา กรมธนารักษ สํานักงานราชพัสดุ
เมื่อนําขอมูลขางตนมาวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยง (Risk factors) สําคัญตอการดําเนินโครงการนี้
พบวามีปจจัยเสียง 3 ประการที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ พรอมเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยง ดังตอไปนี้
ปจจัยเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

1. ตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดมีกลุมผูมีสวนได  ผลักดันใหมีการจัดตั้งเปนชมรมผูประกอบการคาตลาด
สวนเสียหลากหลายกลุม ความสัมพันธ
เการิมน้ําปากเกร็ด และสนับสนุนใหชมรมมีการ
เชิงสังคมมักเปนกลุมเครือญาติ ความ
ขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดาน
สมานสามัคคีในการรวมกันพัฒนาจึงยัง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดงานประเพณีในชุมชน เพือ่ สราง
มีในระดับนอย จึงยังมีความเสี่ยงในการ
ความสามัคคีและเปดพื้นที่การเขามามีสวนรวม
เกิดความขัดแยงทางความคิด และ
 สรางกลไกการสงถายขอมูลขาวสารใหแกคนในพื้นที่ โดย
แนวทางการดําเนินการพัฒนาตลาดเกา
คนในพื้นที่เอง เชน ใหบทบาทกลุมจักรยานยนตรับจาง
ของกลุมผูคาที่ไมไดเขามามีสว นรวม
หรือ แมคาเปนผูทําหนาที่ดังกลาว เปนตน
หรือรับทราบขอมูลขาวสาร
 จัดชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธแบบสองทาง
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทัศนคติที่ดี และการรับ
ฟงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
2. พื้นที่ตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด เปนพื้นที่  วางแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือการปรับปรุง
ริมน้ําเจาพระยาที่มีความเสี่ยงอยางมาก
ภูมิทัศนที่คํานึงถึงการอยูไดในชวงเวลาในการเกิดน้ํา
ตอการประสบกับอุทกภัย โดยเฉพาะ
ทวม เชน การใชพชื ทนน้ํามาปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว การ
ในชวงฤดูน้ําหลาก ปละประมาณ 3
จัดผังพื้นที่เสี่ยงน้ําทวม การสรางระบบปองกันน้ําทวม
เดือน
เปนตน
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ปจจัยเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

3. การพัฒนาตลาดแหงนี้ใหมีความยั่งยืน
ดานการคาและทองเที่ยว จําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากผูบริหารทองถิ่น
อื่นๆ ดวย ดังนัน้ ความตอเนื่องของการ
บริหาร หรือความสัมพันธอันดีระหวาง
อปท. จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ควรคํานึงถึง

 จัดเวทีประชุมเพื่อหารือและพูดคุยระหวางผูบริหารของ
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดริมน้ําอยาง
ตอเนื่อง เพื่อทําความเขาใจตอทิศทางการขับเคลื่อน และ
การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการรวมกัน
 ผลักดันใหเปนนโยบายของจังหวัดนนทบุรี และสงเสริม
ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงใหเขารวม
โครงการ

แนวทางการติดตามความกาวหนาและการประเมินผล
เพื่อใหเปนการดําเนินงานทีอ่ ิงหลักวิชาการ และมุงสัมฤทธิ์ผล จึงไดวางแนวทางการติดตาม
ประเมินผลไวทั้งกอน ระหวางและหลังการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
• คณะอนุกรรมการดานการติดตามประเมินผล จัดทําแบบสอบถามกอน ระหวางโครงการ หลังจาก
ดําเนินโครงการ 6 เดือน (และหลังสิน้ สุดโครงการ รวมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนาโครงการ
ทุก 3 เดือน เพื่อรายงานแกผูบริหาร คณะทํางาน และผูเกี่ยวของไดทราบ
• รวบรวมเอกสารตางๆ ที่เปนผลผลิตของแตละกิจกรรมทีไ่ ดระบุไว เพื่อเปนหลักฐานแสดง
ความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดตามแผน
• จัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตงั้ ไว ตั้งแตกอนเริ่มโครงการ เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ฐานสําหรับเปรียบเทียบความสําเร็จหลังดําเนินโครงการสิ้นสุดตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
• คณะที่ปรึกษาและวิทยากรพีเ่ ลี้ยง รวมประชุมติดตามประเมินผลอยางนอยทุก 3 เดือน และ
สุมเขารวมสังเกตการณในบางกิจกรรม
• การสงขอมูลขาวสาร แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นหลังการดําเนินงาน หรือปรึกษาหารือผานระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท
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ภาคียุทธศาสตร
พื้นที่ตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดเปนพื้นที่ดั้งเดิมอยูติดริมน้ําเจาพระยา เปนที่ดินเอกชน วัด ศาลเจา
และราชการ รวมทั้งผูอาศัยเปนผูอาศัยเดิมที่ประกอบการคาในพื้นที่ สวนใหญมีเชื้อสายจีน ไทย และมี
ชาวมอญอยูบาง มีองคกรภาคประชาชนและภาครัฐหลายสวนเขาไปในพื้นที่ ภาคียุทธศาสตรในพื้นที่จึง
ประกอบดวย
ภาคีภาครัฐ นอกจากเทศบานครปากเกร็ดที่เปนเจาภาพแลว ยังประกอบดวย
o องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
o สภาวัฒนธรรมอําเภอปากเกร็ด
o องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด
o สํานักงานราชพัสดุ
o กรมเจาทา
ภาคีภาคเอกชน ประกอบดวย
o กลุมผูคาขายในตลาดเกา แบงเปน ผูคาเดิม ( เจาของพืน้ ที/่ เจาของอาคาร ) และผูคา ใหม
( แผงลอย/ผูเชาอาคาร/กลุม OTOP )
o กลุมผูประกอบการ ไดแก เรือรับจาง จักรยานยนตรับจาง รถสองแถว สามลอรับจาง
ผูประกอบการทองเที่ยว
o ผูแทนจากแหลงเงินทุน เชน กองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดรวมใจ 2 ธนาคารออมสิน
ภาคีภาคประชาชน ประกอบดวย
o ผูนําชุมชน ประธานกรรมการชุมชน อสม. มัคคุเทศกทองถิน่ ปากเกร็ดรวมใจ ๒
o ผูนําองคกรประชาสังคม เชน ชมรมแอโรบิค ชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูประกอบการคาตลาด
เการิมน้ําปากเกร็ด กลุมสภากาแฟตลาดเการิมน้าํ ปากเกร็ด
o ผูแทนจากศาสนสถาน ไดแก วัดบอ วัดสนามเหนือ ศาลเจา
o สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนวัดบอ
ภาคีภาควิชาการ/ ประชาสังคม
o นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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o องคกรพัฒนาเอกชน ไดแก สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย
o เครือขายกลุม/ชมอนุรักษตลาดเกา เชน กลุมอนุรักษตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่ง
ชัน กลุมอนุรักษตลาดยอนยุค จ.สุพรรณบุรี
ภาคีอื่นๆ
o สื่อมวลชนทองถิน่ เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หนังสือพิมพทองถิ่น
ทั้งนี้ บทบาทหนาที่ของคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ และภาคียุทธศาสสตรตางๆ มีดังตอไปนี้
คณะทํางาน
1. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และประสานงานการปฏิบัติงานกับคณะทํางาน รวมทั้ง
ติดตามกํากับประเมินผลการดําเนินงานของโครงการฯ
3. ชวยเหลือและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะทํางานในการเตรียมจัดทํา
ขอมูลและเอกสารผลการดําเนินงาน หนาที่อื่น ๆ ตามหนาที่ทเี่ กี่ยวของ
คณะอนุกรรมการ รวมทัง้ ภาคียุทธศาสตร (Strategic Partner)
1. ดําเนินการวางแผนและรวมกันประสานงานกับคณะทํางานและเจาหนาที่ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในทุกกองฝายงานที่รับผิดชอบ
2. ประสานงานในการจัดทําและรวบรวมขอมูลเอกสารและจัดทําเอกสารที่เกีย่ วของและสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน
3. กําหนดการประชุมปรึกษาหารือภายในคณะทํางาน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง พรอมรายงาน
ผลการ ประชุมใหคณะทํางานทราบ
4. ประสานงานการทํางานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการและทุกกองฝาย
ที่เกีย่ วของอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานออกสูสาธารณะทั้งในและตางประเทศ
 การนําเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ (Transfer Concept) กับเมืองนํารองอื่นๆ ใน
เดือนเมษายน 2554
 จัดเวทีนําเสนอผลและบทเรียนจากการดําเนินโครงการฯ (Transfer Concept) กับเมืองนํา
รองอื่นๆ ทัง้ ในและตางประเทศ ทุก 6 เดือน หรือกอนสิน้ สุดโครงการ
 นําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมตางๆ
ทีจ่ ัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย เชน การประชุมสมาคมสันนิบาตประจําภาคฯ หรือ การประชุมวิชาการประจําป
ของสมาคมฯ หรือเวทีอื่นๆ ที่มีโอกาส
 นําแนวคิดโครงการถอดแบบฯ (Transfer Concept) และผลการดําเนินงานของเทศบาลนํา
รองผานทางเวบไซดของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
โครงการ DelgoSEA รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่เขารวมเปนภาคียทุ ธศาสตร
 เขียนขาว หรือเชิญนักขาวมาทําขาวเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อใหเกิดการนําเสนอความกาวหนา
ในการดําเนินงานผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ วารสารทองถิน่ หอกระจายขาว เสียง
ตามสายในชุมชน หรืออื่นๆ
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ภาคผนวก 1
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานโครงการอนุรักษและพัฒนา
ตลาดเการิมน้ําปากเกร็ดแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประกอบดวย
1.1 นายอําเภอปากเกร็ด
1.2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
1.3 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
1.4 นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด
1.5 ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
1.6 ประธานชมรมตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
1.7 ประธานคณะกรรมการชุมชนปากเกร็ดรวมใจ ๑
มีหนาที่
(1) กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําในการพัฒนาตลาดเการิมน้ําปาก
เกร็ดใหเปนการพัฒนาแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
(2) ติดตามความคืบหนาแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการดําเนินโครงการ
(3) กําหนดแนวทางการศึกษา และการขยายผลโครงการสูการปฏิบัติ
2. คณะอนุกรรมการ
2.1 คณะอนุกรรมการดานวิชาการ ประกอบดวย
1. นายดนัย สุวรรณยี่
ปลัดเทศบาล
2. นางสาวเพชรดา เวชศรี
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
3. นางสุดฤทัย มุขยวงศา
หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
4. นายณัฐรัตน รัตนวิบูลยสม
หัวหนางานรับเรื่องราวรองทุกข
5. นางสาวอุบลรัตน เอี่ยมวงศวุฒิ
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
6. นางทัศนศรันย กิรวิทย
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
7. นางสาวรุง นภา กิมงวนสง
หัวหนางานบริการและเผยแพรวิชาการ/เลขานุการ
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มีหนาที่
(1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด จัดทําแผนแผนพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
(2) กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนใหบรรลุวิสัยทัศน ประสานงานโครงการเขากับ
แผนพัฒนาเทศบาล
(3) จัดหาผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน
(4) จัดอบรมศึกษาดูงานและจัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน และผูเกี่ยวของ
(5) ประสานงานโครงการ DELGOSEA และโครงการที่เกี่ยวของ
2.2 คณะอนุกรรมการดานการติดตามประเมินผล ประกอบดวย
1. .นางปริญดา เชาวอรัญ
รองปลัดเทศบาล
2. .นางภารดี คงหุน
หัวหนางานจัดทํางบประมาณ
3. .นางสาวรัชนีวรรณ สวางเนตร
หัวหนางานวิจยั และประเมินผล
4. .นางสาวเนตรนภิศ ศรีวิริยไชย
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
5. .นายสุภกาญจน ลีละยูวะ
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
6. .นายเฉลิมศักดิ์ ปาลา
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
7. .นางสาวลาลีวรรณ หอมหวน
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3/ เลขานุการ
มีหนาที่
(6) รวบรวมสํารวจขอมูลปญหาความตองการ/จัดทําแผนที่ชุมชน
(7) จัดทําแบบประเมินกอนเริ่ม/หลังโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการแผนงาน
ของคณะทํางาน
(8) ตรวจสอบประเมินโครงการตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด และรายงานผูบริหาร
(9) จัดประชุมทบทวนประเมินโครงการ
2.3 คณะอนุกรรมการดานการสงเสริมการมีสวนรวม ประกอบดวย
1. นายนิพนธ หวังพราย

รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

2. นางสาวกาญจนา วิไลรัตน

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

3 นางสาวสุดฤทัย มุขยวงศา

หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน

4. นายณัฐรัตน รัตนวิบูลยสม

หัวหนางานรับเรื่องราวรองทุกข

5. นายอธิชาติ จีระประเสริฐ

นิติกร 6ว
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6. นายเจษฎา จตุไพศาล

ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด

7. นางกัลยา รอดสา

ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด

8. นางสาวรุงนภา กิมงวนสง

หัวหนางานบริการและเผยแพรวิชาการ

9. นายเกงกลา จาดปลื้ม

นักพัฒนาชุมชน 5 /เลขานุการ

มีหนาที่
(1) จัดประชุมประชาคม และการสงเสริมการมีสวนรวมในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
(2) กําหนดแนวทางในการจัดตั้งชมรม มูลนิธิที่เกี่ยวของกับตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
(3) ประสานจัดหาชุมชนเอกชนเขารวมโครงการ
(4) สรางเครือขาย และสรางความเขาใจกับประชาชนในการรวมกันพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
2.4 คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธ ประกอบดวย
1. นางยุพา ตรีพนากร
2. นางสาวเพชรดา เวชศรี
3. นางสาววรินทร วาสนะโชติ
4. นายนวรัตน ตามชั้น
5. นางสิริยา นามพันธ
6. นายสมพงษ พุฒซอน
7. นางสาววัลภา กรรณิกา

รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนางานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิน่
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
ผูสื่อขาวทองถิ่น
นักวิชาการคลัง 4 / เลขานุการ

มีหนาที่
(1) จัดทําแผนประชาสัมพันธตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
(2) จัดกิจกรรมแถลงนโยบายการพัฒนาตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
(3) กํ า หนดแนวทางการประชาสั ม พั น ธ จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ , ตารางการ
ประชาสัมพันธ
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3. คณะทํางาน
3.1 คณะทํางานดานภูมิทัศน/โครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย
1. นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
2. นายบุญปลูก เพ็ญศิริมงคล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

3. นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร

ผูอํานวยการสํานักการชาง

4. นายสนธยา บุญเรือง

ผูอํานวยการสวนโยธา

5. นายนพกร หวังพราย

ผูอํานวยการฝายควบคุมโยธาและผังเมือง

6. นางสาวประภากร นนทจันทร

หัวหนางานสถาปนิก

7. นางอธิฐาน กุลประดิษฐ
8. นายจตุพร บัวเฮง

ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด

9. นางสาวเนตรนภิศ ศรีวิริยไชย

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว / เลขานุการ

มีหนาที่
(1) จัดทําแผนพัฒนาภูมิทัศน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน
(2) ตรวจสอบติดตามโครงการพัฒนาภูมิทัศน และจัดทํารายงานทุก 3 เดือน
(3) ดําเนินการตกแตงภูมิทัศนตลาดและพื้นที่ตอเนื่อง
3.2 คณะทํางานดานสุขาภิบาล ประกอบดวย
1. นายบุญเสริม ปนกาญจนนาวี
รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
2.

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

3. นางประไพศรี ศรีนวลพุฒ

ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4. นางทิพวรรณ เพชรนพรัตน

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข

5 นางสาวปวีณา จินาตุน

หัวหนางานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม

6. นางสมจิตร เทพทอง

ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด

7..นายสมศักดิ์ ตางใจ
8. นายจักรเพชร กลุมกลาง

ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
นิติกร 5/เลขานุการ

มีหนาที่
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(1) จัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมดูแลดานสุขาภิบาลในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
(2) จัดกิจกรรมสงเสริมการสุขาภิบาลสนับสนุนตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบ
3.3 คณะทํางานดานการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย
1. นายสุทร บุญสิริชูโต
รองปลัดเทศบาล
2.
3. นางเจียรนัย หองสําเริง
4 .นายสิวาพร ชมกรด
5 .นายมนัส เปดชั้น
6 .นายชุมพล จันทรเพ็ญ
7 .ตัวแทนจาก สภ.ปากเกร็ด
8 .น.ส.จีรดากาญจน มงคลงามพรอม
9 .นางสุจิตตรา คงเจริญโชค
10 .นายพิชญ เครื่องกัณฑ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนางานรักษาความสงบ
หัวหนางานเทศกิจ
หัวหนางานวิศวกรรมจราจร
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
นิติกร 4 /เลขานุการ

มีหนาที่
(1) วางแผนควบคุมระบบจราจรในตลาดเการิมน้ําและพื้นที่โดยรอบ
(2) คณะกรรมการออกระเบียบในการควบคุมการจราจรและการรักษาความ
ปลอดภัยในตลาด
(3) จัดระบบการจอดรถจักรยานยนต รถยนต ฯลฯ
3.4 คณะทํางานดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยววัฒนธรรมเชิงอนุรักษ
1. นายจิรวัฒน สวางเนตร
รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
2.
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
3. นางวัจนา กรกชมาศ
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
4. นางสาวจิราพัชร พูนสิน
ผูอํานวยการกองการศึกษา
5. นายจริน ลักษณะอารีย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอ
นักวิชาการวัฒนธรรม
6. นายพัฒนพงศ คงสุข
7. นายชูศิษฎ เขียวชะอุม
หัวหนาฝายพัฒนาอาชีพ
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8. นางสาวบุญศรี ลวนศิริ
9. นางกัญญพร เวชรังสี
10. นางสาวสุชาดา มาลัย
11. นายพิษณุ วิมลศักดิ์
12. นายปญญา เอกนาวากิจ
13. ตัวแทนอบต.เกาะเกร็ด
14. นายนิพนธ ลิขิตธรรมกุล
15. นางรภัสสา สถิตานุชิต
16. นางสาววรรณภา งวนหอม

หัวหนาฝายพัฒนารายไดและเรงรัดรายได
นิติกร 7ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได 5
หัวหนางานสงเสริมการทองเที่ยว
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
ตัวแทนในตลาดเการิมน้ําปากเกร็ด
สันทนาการ 6 ว /เลขานุการ

มีหนาที่
(1) ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อพิจารณากําหนดสถานทีท่ องเที่ยวกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่สาํ คัญรวมทั้งวางแผนการประชาสัมพันธขอมูลเพื่อเผยแพร
(2) พัฒนาบริการทางการทองเที่ยวในพื้นที่เปาหมาย ศูนยบริการการทองเทีย่ ว สิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
(3) กําหนดเสนทางการทองเที่ยวทางน้ําและจัดทําแผนเสนทางการทองเที่ยว
(4) จัดทําแผนพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในพืน้ ที่แหลงทองเทีย่ วอําเภอปาก
เกร็ดและรายงานใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเทีย่ วฯทราบ
(5) สงเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทองถิน่ ตลอดจนอาชีพและ
พัฒนารูปแบบบริการและสินคาที่ระลึกในทองถิน่ การจัดอบรมอาชีพ
(6) สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่ เสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
(7) จัดกิจกรรมชุมชนในเชิงการพัฒนาและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น และการ
ทองเที่ยว
(8) จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน มัคคุเทศก ผูสื่อขาว
(9) จัดหาแหลงเงินทุน
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