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บทที่ 4
บทสรุปผลและข้ อเสนอแนะ
……………………………..
บทนี้เป็ นบทสรุ ปและนําเสนอข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่และการปฏิรูป จากผลการศึกษาคณะ
นักศึกษาได้ตอบโจทย์คาํ ถามตามวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ข้อ กล่าวคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยแห่ งความสําเร็ จของ
การบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. สรุ ปผลปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเมืองน่ าอยู่
เมืองน่าอยู่ เป็ นเมืองที่คนอยูแ่ ล้วมีความสุข เป็ นเมืองที่สงบสุ ข เป็ นเมืองที่มีสุขภาวะสิ่ งแวดล้อมด้าน
ต่าง ๆ เป็ นปกติ ส่ วนเรี ยกขานอย่างไรก็แล้วแต่ จะจะเรี ยกขานเพื่อความโก้เก๋ หรื อความทันสมัย หากจะใช้เอ่ย
อ้าง เพียงเพื่อนํามาจัดการกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพหรื อเพื่ออนุรักษ์วตั ถุสิ่งของบางอย่างไปตามกระแส แต่
หากมิได้คาํ นึงถึง “คน” อันเป็ นศูนย์กลางขององค์รวมแห่ งธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลของสภาวะ
สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงจักรวาล “คน” จึงเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา เพราะคนซึ่งเป็ นสิ่ งมีชีวิต ที่มี
ทั้ง กาย จิตใจ และวิญญาณและพลังที่จะร่ วมสรรค์สร้างเมืองของเขาเอง ให้น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยไม่เลือกว่า จะ
เป็ นคนหน่วยใด หรื อองค์กรใด ในสังคมเมืองนั้น
ดังนั้น ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของเมืองน่าอยู่ ที่ผา่ นมาของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ยังคงยัง่ ยืนใน
วิสยั ทัศน์เดิมที่ดาํ เนินมาด้วยกันภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่ วม คือ “พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่ าอยู่
อย่ างยัง่ ยืน ด้ วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ทุกภาคส่ วน ด้ วย
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ ” มีปัจจัยแห่ งความสําเร็ จ ดังนี้
1. การดูแลคุณภาพชีวติ ของผูด้ อ้ ยโอกาส และการดูแลสุ ขภาพอนามัยของผูส้ ูงอายุการดูแลสุ ขภาวะ
เมือง โดยเทศบาลได้สร้างบ้านเทิดไท้ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสได้มีบา้ นอยูท่ ี่ถูกสุ ขลักษณะและดูเป็ นเรี ยบร้อยไม่เป็ น
แหล่งเสื่ อมโทรม อีกทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริ การพื้นฐานที่เอื้อต่อผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ูงอายุ
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การจัดหาที่สาธารณะหรื อที่ของประชาชนให้เทศบาลเช่าหรื อให้ใช้เปล่า ทําเป็ นสนามกีฬา หรื อสวนหย่อมไว้
ให้พกั ผ่อนและออกกําลังกาย เป็ นที่พบปะผูส้ ู งอายุประเภทติดสังคมอีกด้วย
2. การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนทุกกลุ่มโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการทํางาน ให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา โดยมีการทําประชาคมเพื่อสร้างแผนของชุมชนขึ้นมา แล้วใช้แผนของแต่ละชุมชนมาทํา
แผนบริ หารจัดการพัฒนาของเทศบาล จึงสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
ตรงความต้องการ อีกด้านผูบ้ ริ หารมีความเอาใจใส่ ลงพื้นที่อย่างจริ งจัง เข้าไปรับทราบปัญหาและเข้าถึง
ประชาชนจริ ง รวมถึงมีวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายชัดเจน ทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความกระตือรื อร้นในการทํางาน
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แท้จริ ง
3. การสื บสานประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพนัสนิคม ได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็ นกิจกรรมที่
โดเด่นรวมใจสามเผ่า ไทย ลาว จีน เช่น ประเพณี ไหว้พระจันทร์ ประเพณี กองข้าว ประเพณี งานบุญกลางบ้าน
และเครื่ องจักสานพนัสนิคม เหล่านี้เป็ นประเพณี ที่ลือเรื่ องของเมืองพนัสนิคม ถือว่าเป็ นกิจกรรมที่รวมชนเผ่า
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ไทย ลาว จีน มาร่ วมทํากิจกรรมงานบุญสื บสานประเพณี บ่งบอกถึงความสามัคคีการมีส่วน
ร่ วมทุกภาคีเครื อข่ายในงานบุญประเพณี ในแต่ละครั้ง และยังมีความโดดเด่น ในการละเล่นที่มีลกั ษณะเฉพาะ
คือการแสดง“เอ็งกอ” ถือเป็ นการแสดงที่จะขาดไม่ได้ในงานสําคัญๆ การแสดงนี้นอกจากเป็ นการสื บสาน
ประเพณี ยังฝึ กความอดทน ความพร้อมเพรี ยงและเปิ ดโอกาสให้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ได้แสดงร่ วมกัน ส่ งผลให้เป็ น
เมืองประเพณี วัฒนธรรมที่น่าอยูน่ ่าอาศัยนั้นเอง
4. การสนใจอนุรักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม การรวมกลุ่มสมาชิกของคนภายในชุมชนที่มีความสนใจด้าน
สิ่ งแวดล้อม ผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมออกจําหน่าย เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริ มให้กบั
ครัวเรื อน เช่น โครงการปิ ดทองหลังพระ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อมจากสมุนไพรไทย
ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรี ย ์ กลุ่มสร้างสรรค์ (EM)” ของกลุ่มเซฟเดอะเอิร์ท ชุมสิ บรักษ์โลก อีกทั้งมีโครงการ
เทศบาลคาร์บอนตํ่า และปลูกจิตสํานึกที่ดีในการช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง คัดแยกขยะเปี ยก ขยะ
อินทรี ย ์ เพื่อนํามาผลิตปุ๋ ยหมัก เป็ นการลดปริ มาณขยะที่ตน้ ทางวิธีการหนึ่ง เป็ นต้น
5. การส่ งเสริ มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพในท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการจัดทําแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับพื้นที่กองขยะเดิม เพื่อให้เป็ นพื้นที่จดั ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เป็ นการทําแปลงเกษตรสําหรับปลูกพืชผักสําหรับการบริ โภคและจําหน่าย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนได้และยัง
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พัฒนาเสริ มสร้างผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาจักสานของท้องถิ่น มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทําให้เกิด
เอกลักษณ์ของตนเอง และสร้างรายได้สู่ ชุมชน
6. การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็ นองค์กรที่ใช้หลักการมีส่วนร่ วมเป็ น
ปัจจัยหลัก ทั้งชุมชนทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการตรวจสอบและติดตามการทํางานจากภาค
ประชาชน เช่น การประเมินความพึงพอใจการให้บริ การจากตูห้ ยอดเหรี ยญของเทศบาล และการสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมสื บทอดประเพณี ที่ดีงาม ทําให้สิ่งเหล่านี้คงอยูย่ งั่ ยืน และการมีศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารที่มีการสื่ อสารหลากหลายและทันสมัย
จึงส่ งผลความสําเร็ จนี้ให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน ประจําปี 2555 ประเภทเทศบาลขนาดกลาง อันเป็ นผลจากการเตรี ยมความพร้อมในทุกด้านชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถคิดเองทําเองได้ นําไปสู่การพัฒนาเมืองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นี่คือ ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็ จของการบริ หารการพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
การดําเนินงานการพัฒนา “เมืองน่าอยู”่ อย่างยัง่ ยืนในแต่ละประเด็นที่จะนําเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน โดยให้มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่งเป็ นการนําเสนอเพือ่
เป็ นแนวทางในการบริหารการพัฒนาเทศบาล ที่จะไปปรับใช้ในบริ บทที่สอดคล้องกับสภาวะสิ่ งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อไป
2.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การพัฒนาให้ ยดึ ถือว่ า “คน” เป็ นศูนย์ กลางของการพัฒนาเทศบาล โดยเสนอให้เทศบาลมีการ
จัดทํา “แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาเมือง 20 ปี ”โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน ทั้งนี้เพื่อให้รองรับการ
ดําเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรื อ EEC)
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา โดยการจัดทําประชาคมเมืองจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์พฒั นาเมืองน่าอยู่ 20 ปี กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมือง และ
ประชาคมเมือง เพื่อกําหนดทิศทางเมืองที่น่าอยูแ่ บบที่ประชาคมต้องการ เช่น เมืองที่อยูอ่ าศัย เมืองคาร์บอนตํ่า
เมืองปลอดภัย เป็ นต้น และ เป็ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาสังคม (Dialogic Democracy มากกว่า
Representative Democracy) เป้ าหมายของการชี้แนะนี้ ก็ให้รวมทุกภาคีในสังคมด้วย โดยมีภาคราชการส่ วน
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ท้องถิ่น ภาคราชการส่ วนภูมิภาค ประชาสังคม และการเมือง / ทุนทางสังคมทุกส่ วน ร่ วมกันจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์พฒั นาเมือง 20 ปี
ในการบริ หารการพัฒนาในครั้งนี้ เทศบาลควรมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
20 ปี ” เพื่อให้เกิดองค์กรรับผิดชอบโดยตรง ที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องจริ งจังและยัง่ ยืน ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อสามารถรองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสมในทุกประเด็น ให้มีจดั ตั้ง
สํานักงานของโครงการ (Set up an Office) ทั้งนี้เพื่อเป็ นองค์กรแน่ชดั ในการอํานวยการสัง่ การปฏิบตั ิงาน การ
สนับสนุน และการติดต่อประสานงาน หรื ออาจรวมเรี ยกว่า เป็ นสํานักงานบริ หารโครงการก็ได้ และอาจจัดเป็ น
ส่ วนหนึ่งขององค์กรที่มีอยู่ สังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล หรื อเป็ นองค์กรอิสระในเทศบาล ขึ้นตรงต่อ
นายกเทศมนตรี เป็ นต้น
2) การรู้ประวัติศาสตร์ ของเมือง (กําพืดของเมือง) (Knowing the City) กล่าวคือ การต้องรู ้
ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาปูมหลังของเมือง รู ้ภูมิสงั คมของเมือง วิวฒั นาการเมือง และความเป็ นเมืองที่ต่อเนื่อง
มา รู ้ทุนเมือง ทุนทางสังคม รู ้ระบบเศรษฐกิจ รู ้จกั สังคม และวัฒนธรรมของเมือง ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิตของ
ชาวเมือง ปัจจัยต่างๆ ของสิ่ งเหล่านี้ เพื่อสามารถรวบรวมไว้ที่แห่ งเดียว เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ในอนาคต
ตลอดจนรู ้ววิ ฒั นาการเมืองแต่ละสมัยของการพัฒนา ประวัติศาสตร์ภูมิบา้ นภูมิเมือง ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ
ดังนั้น ควรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองไว้รวบรวม สิ่ งต่าง ๆเหล่านี้ไว้
3) การกระตุ้นมีส่วนร่ วมและการมีสัมพันธภาพระหว่ างภาคีเครื่องขายต่ างๆ (Mobilize Intersect oral
Action) คือการพัฒนาให้เกิดเวทีสาธารณะเกิดประชาคม โดยต้องอาศัยการสื่ อสาร การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
การประชุมทํางานแบบสร้างสรรค์ หรื อจัดเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนะ และเรี ยนรู ้ร่วมกัน
สร้างและปฏิบตั ิภารกิจตามพันธะกิจร่ วมกัน การกระตุน้ หนุนเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคีต่างๆ ในการทํา
กิจกรรมทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม (Encourage Community Participation) เพราะในสังคมเมือง
ส่ วนใหญ่สมาชิกของสังคมมักชอบที่จะสงวนท่าที หรื อรอดูผนู ้ าํ หรื อเฉยชา ต่อการเข้ามามีบทบาทนําหรื อร่ วม
ในการปฏิบตั ิกิจสาธารณะต่างๆ อยู่ จึงต้องพยายามหากลวิธีกลเม็ด ในการกระตุน้ หนุนเสริ มค่อนข้างมาก จึงจะ
ดึงศักยภาพชุมชนส่ วนนี้ออกมาเป็ นกําลังขับเคลื่อนของสังคมได้ ที่เทศบาลทําดีทาํ ได้ คือ ประเพณี วฒั นธรรม
สร้างสรรค์ความสามัคคี นําพาสู่กิจกรรมการงานอื่นได้ เช่น การดําเนินการจัดระเบียบป้ ายโฆษณาผ่านนโยบาย
เมืองน่าอยู่ การจัดระเบียบการจราจรแบบมีส่วนร่ วมในเมือง สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งอาศัยการมีส่วนร่ วมให้ชุมชนคิด ทํา
เทศบาลเสริ มสร้าง เป็ นต้น
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4) การส่ งเสริมการคิดค้ นนวัตกรรมพัฒนาสิ นค้ าท้ องถิน่ (Promotion Innovation) เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์ สิ นค้า (Build the Brand) การสร้างแพ็คเกจจิ้ง (Packaging Design)
และการสร้างโลโก้ (Logo Design) ให้สวยงามเหมาะสมกับท้องถิ่น เช่น เครื่ องจักรสานให้เป็ นอัตลักษณ์เมือง
พนัสนิคม ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากที่อื่น ๆ ที่ได้ขนานนามเป็ นเครื่ องจักสานโลก และให้มีการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ที่เป็ นอัตลักษณ์ประจําถิ่นและจดทะเบียนเป็ นสิ นค้าและรู ปลักษณ์เส้นลายที่บ่งชี้ประจําถิ่น
5) การสร้ างหลักประกันสุ ขภาพของคนและสุ ขภาวะของของเมือง กล่าวคือ จะต้องปรากฏอยูใ่ น
นโยบายสาธารณะของเมืองด้วย (Secure Healthy Public Policy) หรื อธรรมนูญสุ ขภาพ ทั้งนี้เพื่อสอดคล้อง
รองรับแนวโน้มการเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุ (Aging society) ของไทยและท้องถิ่นที่กาํ ลังจะมาถึงอีก 10 ปี ข้างหน้า
การเชื่อมโยงสภาวะสุ ขภาพของคนและของเมือง เข้ากับเงื่อนไขการดํารงชีวิต (Link Health Status to Living
Conditions) ต้องคํานึงถึง ซึ่งต้องอาศัยความรู ้ และประสบการณ์ที่เป็ นสหวิทยาการ โดยมีความรู ้ทางการแพทย์
การสาธารณสุ ข และระบาดวิทยาเป็ นแกน ผนวกกับความรู ้ดา้ นสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจการเมืองมา
ประกอบ ทั้งนี้เพื่อเห็นเหตุและผลหรื อปัจจัยเกี่ยวข้อง ในการดําเนินการที่ครอบคลุมเป็ นองค์รวม และชัดเจนใน
การควบคุมป้ องกันแก้ไข หรื อส่ งเสริ มสนับสนุน ไปจนถึงการบําบัดหรื อขจัดปัญหาหรื อฟื้ นฟูอนุรักษ์สภาวะ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมตามเหตุผลแต่ละด้าน เช่น ระบบประกันสุ ขภาพคนในชุมชนตั้งแต่ในตั้งครรภ์จน
สิ้ นชีวิต
6) การจัดการสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ หมาะสม กล่าวคือ ในปัจจุบนั เทศบาลเมืองพนัสนิคมยังไม่มีระบบการ
บําบัดนํ้าเสี ย และระบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพียงพอและมีมาตรฐาน ระบบบําบัดนํ้าเสี ยจากการ
อุปโภคบริ โภคในครัวเรื อนทีปล่อยลงท่อระบายนํ้าจะไหลลงสู่ทุ่งนา และแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซึ่งส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมโดยรวม ดังนั้น เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงควรที่จะทําการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ เพื่อนําสู่ การพัฒนาและออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ย และทําการขยายและปรับปรุ งระบบเดิมให้
มีประสิ ทธิภาพในการบําบัดได้ดีข้ ึน อีกด้านคือการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากปริ มาณขยะมูลฝอยมีปริ มาณ
เพิ่มขึ้นทุกวัน การฝังกลบสักวันจะไม่มีพ้นื ที่ฝังกลบ เทศบาลควรดําเนินการกิจการร่ วมกับท้องถิ่นอื่นหรื อ
ดําเนินการความร่ วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ซึ่งเป็ นนวัตกรรมการบริ หารการ
จัดการแห่ งอนาคต เช่น การนําไปผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) การนําขยะ
ไปรี ไซเคิล (Solid for Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) การนําขยะเปี ยกทําปุ๋ ยดินหมักชีวภาพ เป็ นต้น
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2.2 ข้ อเสนอเชิงปฏิบตั ิการ
ในด้านข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ทนั ที เพื่อรักษาระดับมาตรฐานเมืองน่าอยู่
ไว้ให้เท่าเดิมยัง่ ยืนหรื อดีมากกว่าเดิม จึงขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการดังนี้
1) ในด้านการมีส่วนร่ วม ควรสนับสนุนให้มีการทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนาใน
พื้นที่ในการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยูแ่ ละควรนําบทเรี ยนจากกิจกรรมสํารวจชุมชน มาเป็ นแนวทางใน
กระบวนการส่ งเสริ ม/เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่ และควรมีการจัด
อบรม/สัมมนา ให้ความรู ้แก่คณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของเทศบาลและในการวางแผน
พัฒนาเมืองน่าอยู่
2) ในด้านเมืองอยูด่ ี สิ่ งอํานวยความสะดวกสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็ นที่การรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ และการ
จัดระเบียบชุมชนและส่ งเสริ มความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการจราจรการ
ปรับปรุ งระบบไฟสัญญาณจราจร 5 แยกพนัสนิคมใหม่ โดยให้เทศบาลจัดการจราจร 5 แยกพนัสนิคมให้มี
สัญญาณไฟที่มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมการจราจร และจัดการถนน One Way ภายในให้มีป้ายจราจรให้
ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อนักท่องเที่ยวหรื อผูส้ ญ
ั จรผ่านมา
3) ในด้านความปลอดภัยให้เทศบาลจัดระบบการป้ องกันอัคคีภยั อย่าต่อเนื่อง เช่น การป้ องกันอัคคีภยั
(ด้วยถังดับเพลิง) ตรวจสอบถังดับเพลิงชุมชน ซักซ้อมและให้ความรู ้สมํ่าเสมอ การป้ องกันและป้ องปรามการ
ก่ออาชญากรรม (ด้วยกล้องวงจรปิ ด CCTV) การปรับปรุ งกายภาพถนนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยให้
เทศบาลดําเนินการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อจัดระเบียบชุมชนและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่ม เฟสบุค
ไลน์ เสี ยงตามสายเทศบาล เสี ยงตามสายชุมชน อินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน ใบปลิว แผ่นพับ เป็ นต้น
4) ในด้านคนมีสุขในด้านการส่ งเสริ มให้ประชาชนมี คุณธรรมและเอื้ออาทรต่อกัน ให้เทศบาลจัดให้มี
ศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ บ้ านอุ่นรัก DAY CARE รับดูแลผูส้ ูงอายุแบบเช้าไป เย็นกลับ จัดส่ งพยาบาลดูแลถึงบ้าน ใน
ศูนย์ควรมีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มให้เกิดความเอื้ออาทรและความมีน้ าํ ใจในสังคม และมีโครงการเพื่อนบ้านไม่
ทอดทิ้งกัน สนับสนุนให้เพือ่ นบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรื อตั้งกลุ่มช่วยเหลือผูย้ ากไร้ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูท้ ี่ยากไร้หรื อประสบปั ญหาที่อยูอ่ าศัย ภัยพิบตั ิ หรื อปัญหาสุ ขภาพ เป็ นต้น
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5) ในด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืนในด้านการจัดการนํ้าเสี ยชุมชนและขยะชุมชน ทางกลุ่มศึกษาเสนอแนะให้
เทศบาล จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดนํ้าเสี ยและประโยชน์
ของการใช้บ่อดักไขมัน บําบัดนํ้าเสี ยและขยะชุมชน เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
ให้แก่ประชาชน อีกข้อเสนอคือให้ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เมืองทุกปี
6) ในด้านองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และพัฒนา ทางกลุ่มศึกษาเสนอแนะการจัดส่ งพนักงานเทศบาลใน
ระดับผูบ้ ริ หารอบรมเรี ยนรู ้ในหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน ขยายบทเรี ยนสู่องค์กรละชุมชน ให้มีศูนย์การ
เรี ยนรู ้ในชุมชนที่มีกิจกรรมเด่น และเสนอการส่ งเทศบาลเข้าประกวดทุกรางวัลเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ส่ วน
ในด้านองค์กรเทศบาลควรศึกษา/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงานหรื อองค์กรที่มี ผลงานด้านการพัฒนาเมืองน่า
อยูย่ อดเยีย่ มหรื อองค์กรที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน เช่น เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เทศบาลตําบลร่ องคํา เทศบาลในต่างประเทศ เป็ นต้น เพือ่ เป็ นแนวทางในการรักษาระดับ และดําเนินการพัฒนา
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และเทศบาลควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืนเพื่อนํามาบริ หารในการรักษาระดับของความน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
7. ในด้านการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในด้านกระบวนการในการรับฟังปัญหาความ
ต้องการและความคิดเห็นของประชาชนและ การดําเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว ทางผู ้
ศึกษา เสนอแนะให้เทศบาล จัดการประชุมเจ้าหน้าที่เพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจและกําหนดขั้นตอนในการจัดการ
เรื่ องร้องเรี ยน โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทํางานและให้การดําเนินงาน เป็ นไปอย่างรวดเร็ วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน
8) ในด้านการพัฒนาองค์กร ควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพในด้านปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จใน
การดําเนินงานเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนและควรคัดเลือกพื้นที่เมืองน่าอยู่ เพื่อดําเนินการศึกษาภาคตัดขวางและวิจยั
เชิงคุณภาพถึงปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และความต่ อเนื่องของการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร และ
นโยบายผูบ้ ริ หารเทศบาล และความต่อเนื่อง มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็ จในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และควรสร้าง
บรรยากาศในการประชุมสัมมนาปฏิบตั ิการ เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น มีอิสระ
ในการแสดงออก ทุก ๆ กิจกรรมทุกโครงการงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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3. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ จากการนําเสนอข้างต้น ทั้งปัจจัยแห่งความสําเร็ จของความเป็ นเมืองน่าอยู่
การเสนอแนะเชิงนโยบาย และการเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ จึงขอมีบทสรุ ป ดังนี้
การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน พบว่าปัญหาของเมืองพนัสนิคมที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข (ในระยะ 1 – 5 ปี ) โดย
ด่วนเพื่อให้เมืองเป็ นเมืองน่าอยู่ หรื อมีสุขภาวะที่ดีคือ ความปลอดภัยและการจราจร ทั้งระบบขนส่ งเอกชน และ
ขนส่ งสาธารณะที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิภาพ ระบบการจราจรเชื่อมต่อจากเมืองสู่ ภายนอก ที่มีประสิ ทธิภาพ การ
จัดระเบียบทางเดินเท้า การเดินรถทางเดียว (One Way) และระบบการจอดรถที่มีระเบียบในตลาด ซึ่งปัจจุบนั
ปั ญหาด้านการจราจรส่ งผลกระทบต่อเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นอย่างยิง่ เช่น เกิดปัญหาการจราจรติดขัดจาก
การ ใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากไม่มีระบบขนส่ งสาธารณะที่ให้ บริ การอย่างทัว่ ถึงทุกพื้นที่ และยังผลส่ งเชื่อม
ต่อไปยังปั ญหา อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งปัญหาด้านการจราจรจึงกลายเป็ นปั ญหา ใหญ่ โดยเฉพาะห้าแยกพนัสนิคม
ระบบป้ องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นไฟไหม้ นํ้าท่วม พายุลม ต่าง ๆ จะต้องพัฒนาระบบ
ป้ องกันมีมาตรฐาน มีแผนป้ องกันภัยที่ฝึกซ้อมสมํ่าเสมอ เช่น พนัสนิคมต้องเฝ้ าระวังเรื่ องไฟไหม้บา้ นเก่าบ้าน
ไม้ที่มีจาํ นวนมากในตลาด อีกทั้งพัฒนาบ้านที่อยูอ่ าศัยให้มนั่ คงแข็งแรง ให้มีระบบป้ องกันภัยประจําครัวเรื อน
เรื่ องนํ้าท่วมก็เช่นกัน พนัสนิคมเคยเกิดนํ้าท่วมใหญ่ จําเป็ นต้องบํารุ งรักษาทางนํ้าให้ใช้ได้เสมอเน้นการควบคุม
การปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ไม่ขวางทางนํ้า ดังนั้นจึงควรร่ วมกันกันแก้ไขปั ญหา นี้จากทุกภาคส่ วน
ในระยะ 6- 10 ปี เมืองพนัสนิคม ต้องพัฒนาด้านกายภาพให้ยงั่ ยืน ให้เมืองที่มี (ลักษณะ)กายภาพ
สิ่ งแวดล้อม และระบบนิเวศที่ดีและยัง่ ยืน รักษามาตรฐานเมืองน่าอยูไ่ ว้เท่าเดิมหรื อมากกว่า ต้องเป็ นเมืองที่
สามารถตอบสนองความจํา เป็ นพื้นฐาน และมีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย เป็ นระบบสังคมที่ดี เอื้ออาทร
ประชากรมีส่วนร่ วม มีการระดมความคิด การประสานงาน การทํา งานร่ วมกัน ในด้านสุ ขภาพประชาชนมี
สุ ขภาพดี มีระบบการให้บริ การสุ ขภาพทัว่ ถึง ที่สาํ คัญและเป็ นที่โดดเด่นคือ มีมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดี
ชุมชนมีเอกลักษณ์ของชุมชนเมืองพนัสนิคม
ในระยะ 11 – 20 ปี เทศบาลเมืองพนัสนิคม ในบริ บทเมืองในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก
ไม่ใช่เมืองผ่าน แต่เป็ นเมืองที่อยูอ่ าศัยที่สิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัย ผูค้ นน่ารัก อัธยาศัยดี เมืองแห่ ง
ประวัติศาสตร์ วรรณคดีพระรถเมรี นางสิ บสอง เมืองประเพณี วฒั นธรรม ไทย ลาว จีน ดังนั้นในมิติเมืองน่าอยูท่ ี่
ยัง่ ยืนที่มีการพัฒนาอย่างสมดุล ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม จึงเสนอแต่ละด้านดังนี้
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รู ปภาพที่ 3 องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ด้ านสั งคม เมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ควรมีสงั คมดีที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.ประชาชนได้รับการศึกษา ความรู ้ การฝึ กอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง และ รวดเร็ ว - มี
บริ การสาธารณสุ ขและบริ การสาธารณะอื่นๆที่พอเพียงและสะดวก
2. มีความปลอดภัยในการดํา รงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน และมีคดีอาชญากรรมและยาเสพติดจํานวน
น้อย จนไม่มีเลยในพื้นที่
3. ภาคีการพัฒนาทุกระดับมีส่วนร่ วมในการวางแผนการพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์เมือง 20 ปี
4. สิ ทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับการคุม้ ครอง และเสมอภาค
ด้ านเศรษฐกิจ ภายในเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ควรมีสภาพเศรษฐกิจดี สร้างสรรค์ ดังนี้
1. มีบรรยากาศที่ดี สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สิ นค้าชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ค่าครองชีพไม่สูง ประชาชนมีงานทํา มีกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี
ด้ านสิ่งแวดล้ อม เมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ควรมีสภาพแวดล้อมที่ดี ลักษณะดังนี้
1. เป็ นเมืองที่มีระเบียบด้วยการวางผังเมืองที่มีขอ้ กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างชัดเจน มีการ
วางแผนและจัดบริ การโครงสร้างพื้นฐานได้ทนั ต่อความต้องการของ ประชาชน มีระบบการคมนาคมขนส่ งที่
สะดวก ปลอดภัย และไม่สิ้นเปลือง
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2. มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และที่วา่ งโล่งอย่างพอเพียง ต่อจํานวน
ประชากร
3. มีระบบบําบัดนํ้าเสี ย กําจัดขยะอย่างสมํ่าเสมอ และเหมาะสมเชื่อมโยงเป็ นระบบเครื อข่ายกับท้องถิ่น
อื่นและภาคเอกชน
4. สามารถควบคุมมลภาวะทางดิน นํ้า ลมอากาศ ไฟ ได้อย่างสมดุล และควบคุมมลภาวะทางกิจการที่
น่ารังเกียจน่ารําคาญได้
5. เมืองมีจิตวิญญาณและความสุ นทรี ที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจและช่วยกัน บํารุ งรักษาไว้ซ่ ึงมรดก
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัยที่ได้มาตรฐานพอเพียงและค่าใช้จ่ายไม่แพง ด้านการบริ หารและจัดการ เมืองที่
น่าอยูค่ วรจะ มีความโปร่ งใสและยุติธรรม มีประสิ ทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน
.................................

