ประเมินผล
โครงการยกยองแมดีเดน
ประจำปงบประมาณ 256๓

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปผลการประเมินโครงการยกยองแมดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลนครนนทบุรี
************************************
เทศบาลนครนนทบุรี ไดกำหนดจัดโครงการยกยองแมดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อยกยอง
และเผยแพรเกี ย รติ คุณ ผู ไดรั บ การคั ด เลื อกเป, น แมดี เดนประจำชุ ม ชน และแมดี ศรี เมื องนนท. โดยจั ดใหมี พิ ธีม อบ
โลประกาศเกี ย รติ คุ ณ แมดี เ ดนประจำชุ ม ชน และแมดี ศ รี เ มื อ งนนท. ในวั น อั ง คารที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๓
ณ หองประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อใหการจัดงานดังกลาวเป,นไปดวยความเรียบรอย
เทศบาลนครนนทบุรี จึงไดมีคำสั่งมอบหมายภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ใหแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อดำเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตามคำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้
๑. สำนักปลัดเทศบาล
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คนรับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลทาทราย)
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดเจาหนาที่ฝBายปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ อำนวยความสะดวก แกแมดีเดนประจำชุมชน, แมดีศรีเมืองนนท.
และชุมชนดีเดน ที่ขึ้นรับโลบนเวที
๓.๒ อำนวยความสะดวก แกผูที่ขึ้นวางพานพุมเงิน – พุมทอง บนเวที
๓.๓ อำนวยความสะดวก บริเวณทางเดินที่จะขึ้นเวที
๓.๔ ยกพานพุมเงิน – พุมทอง จากโตFะหมูบูชาบนเวทีวางที่ที่จัดใหดานซาย – ขวา เรียงตามลำดับ
๔. จัดเจาหนาที่ฝBายรักษาความสงบเรียบรอยฯ ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณงาน
๔.๒ เดินรับบริจาคบูชากัณฑ.เทศน.จากผูมารวมงาน
๕. การเปKดใชหองประชุมชั้น ๕
๖. จัดเตรียมอุปกรณ.เครื่องเสียงพรอมผูควบคุม และจัดเตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา
๗. จัดเตรียมโตFะ-เกาอี้ หองประชุม
๘. การเปKดใชหองสุขาพรอมคนงานทำความสะอาด
๙. การเปKดใชหองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒
๑๐. จัดเตรียมแผงกั้น จำนวน ๒ แผง

๒

๒. สำนักการคลัง
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน รับลงทะเบียนแมดีเดน แมดีศรีเมืองนนท.
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

๓. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลสวนใหญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง - เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดหนวยปฐมพยาบาลบริการผูมารวมงานพิธีภายในงาน
๔. จัดพิธีกรดำเนินรายการชาย ๑ คน ไดแก นายเพิ่มพงษ. พุมวิเศษ
และพิธีกรดำเนินรายการหญิง ๑ คน ไดแก นางชุติมา เกตุสิงห.
๕. จัดคนงานเก็บทำความสะอาดหลังเลิกงาน
๖. จัดเตรียมถุง-ถังขยะ เพื่อรองรับขยะและเศษอาหาร

๔. สำนักการชาง
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลบางเขน)
๒. แจกคูปองอาหารวาง - เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดโตFะหมูบูชา ชุดใหญ ๑ ชุด (หมู ๙) และชุดเล็ก (หมู ๗) ๑ ชุด
๔. ติดตั้งพื้นไมสำเร็จขนาดเล็กสำหรับประธานยืนกลาวถวายพระพรพรอมประดับไมดอกสวยงาม
๕. ติดตั้งแทนสำหรับวางพานพุม ๗๐ คู พรอมระบายผา
๖. จัดหาและตกแตงไมดอก ไมประดับบริเวณดานหนาเวที และภายในบริเวณงานตามจุดที่ไดรับ
การประสานจากกองสวัสดิการสังคม
๗. จัดชุดรับแขก ๕ ชุด พรอมเกาอี้ผูมีเกียรติและชุมชน ๖๐๐ ตัว โดยเวนระยะหาง ๑ เมตร
๘. ติดตั้งซุมแสดงความยินดี (หนาหอง) ๒ ซุม พรอมเสริมพื้น ปูพรม และผูกผาระบาย
๙. จัดโตFะวางโล ๘ ตัว พรอมผาระบาย และโตFะบรรยายธรรม และเกาอี้ ๑ ชุด
๑๐. จัดโตFะลงทะเบียน ๑๔ ตัว พรอมเกาอี้ ๒๘ ตัว (พรอมผาระบาย)

๓

๑๑. ติดตั้งเต็นท.หนาสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒ จำนวน ๔ หลัง
๑๒. จัดโตFะสำหรับวางอาหาร ๒๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๒๐๐ ตัว
๑๓. เขียนปCายโฟมติดเวที และซุมแสดงความยินดี ๒ ซุม
๑๔. ระบายผาบอร.ดหนาลิฟท. ชั้น ๕ อาคาร ๒

๕. สำนักการศึกษา
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลตลาดขวัญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง - เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๕.๑ โรงเรียนนครนนท.วิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)
๑. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๕.๒ โรงเรียนนครนนท.วิทยา ๓ (วัดนครอินทร.)
๑. จัดคณะครู – อาจารย. ๓ คน ตอนรับคณะผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ ไดแก นายกเทศมนตรี,
รองนายกเทศมนตรี, ส.ส., ส.จ., ส.ท. และหัวหนาสวนราชการ
๕.๓ โรงเรียนนครนนท.วิทยา ๕ (ทานสัมฤทธิ์)
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน เชิญรางวัลมอบโล (แตงกายชุดไทย)

๖. กองวิชาการและแผนงาน
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลบางกระสอ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง - เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. ประสานงานสื่อมวลชน ๑ ชอง
๔. จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธ. อำนวยความสะดวก แนะนำการจัดงานแกแขกผูมารวมงาน
๕. จัดพิธีกรดำเนินรายการหญิง ๑ คน ไดแก นางสุนิตา เชื้อสำราญ
๖. บันทึกภาพวิดีโอ และภาพนิ่ง และถายทอดสดบริเวณงานและเชื่อมสัญญาณไปยังโถงชั้น ๑ อาคาร ๒
ตลอดการจัดงาน
๗. จัดเจาหนาที่ และอุปกรณ.ถายทอดสดกลองวงจรปKด และจัดแสดงวิดีทัศน.ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี
ที่ผานมา
๘. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๔

๗. กองสวัสดิการสังคม
๑. จัดเจาหนาที่ รับลงทะเบียนชุมชนที่วางพานพุม แจกคูปองอาหารวางเครื่องดื่ม, คูปองอาหารกลางวัน
และติดดอกมะลิ
๒. จัดเจาหนาที่แจกคูปองอาหารกลางวัน เมื่อพิธีการแลวเสร็จตรงประตูทางออกทั้ง ๒ ประตู
๓. ประสานงานกับชุมชนตาง ๆ ในการเขารวมกิจกรรม
๔. จัดเตรียมขั้นตอน และการประกอบพิธีการตาง ๆ
๕. จัดเตรียมโลประกาศเกียรติคุณ แมดีเดนประจำชุมชน แมดีศรีเมืองนนท. ผูบำเพ็ญประโยชน.ดีเดน
ประจำชุมชน และชุมชนดีเดน
๖. จัดลำดับการขึ้นรับโล ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ.ของใชที่จำเป,นในโครงการ
๗. จัดลำดับชุมชนเพื่อการถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน - พุมทอง
๘. จัดเจาหนาที่อำนวยความสะดวก และประสานงานกับเจาหนาที่ฝBายตาง ๆ
๙. จัดเจาหนาที่บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม แกผูมารวมงาน
๑๐. ประสานงาน กำกับดูแลรานคา ในการรับคูปองและอาหาร
๑๑. จัดเจาหนาที่ตอนรับ และบริการคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ (เชา,เที่ยง) หองประชุม ๑
ชั้น ๒ อาคาร ๒
- จัดเตรียมอุปกรณ.จัดเลี้ยง ๕๐ ชุด
- จัดเตรียมอาหารวาง (เชา) ๕๐ ชุด
- จัดอาหารกลางวัน ๕๐ ชุด
๑๒. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน

๕

๘. กองสงเสริมวัฒนธรรมการทองเทียว และกีฬา
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน รับลงทะเบียนชุมชนดีเดน
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดเจาหนาที่รับรองพระ ๑ คน ไดแก นายคัมภีร. พวงรอดพันธุ.

๑.

2.

3.

4.

5.

**********************************
สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชนจากแบสอบถามประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 25.00 เพศชาย
รอยละ 75.00 เพศหญิง
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 1.00 อายุต่ำกว"า 20 ป$
รอยละ 8.00 อายุ 21 – 40 ป$
รอยละ 22.00 อายุ 41 – 60 ป$
รอยละ 69.00 อายุ 61 ปขึ้นไป
ท"านมาร"วมงานโครงการยกย"องแม"ดีเด"น ประจำป$งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เทศบาลนครนนทบุรีจัดขึ้นในฐานะใด
รอยละ 1.๐๐ แม"ดีศรีเมืองนนท=
รอยละ 10.00 ตัวแทนวางพานพุ"ม
รอยละ 19.๐๐ ชุมชนดีเด"น
รอยละ 31.00 อื่น ๆ ไดแก" ญาติ/ผูร"วมงาน/คณะกรรมการชุมชน
รอยละ 39.๐๐ แม#ดีเด#นประจำชุมชน
ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อเป,นการคัดเลือกแมดีเดนที่เป,นแบบอยางที่ดีจากชุมชน บุคลากรจิตอาสา
และบำเพ็ญประโยชน.ตอทองถิ่นใหเป,นแมดีเดนประจำชุมชน และแมดีศรีเมืองนนท.ระดับใด
รอยละ 22.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 78.๐๐ ระดับมาก
ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูไดรับการคัดเลือกเป,นแมดีเดนประจำชุมชน
และแมดีศรีเมืองนนท.ระดับใด
รอยละ 18.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 82.๐๐ ระดับมาก

๖

๖. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อใหสังคมตระหนักถึงบทบาทและหนาที่อันสำคัญยิ่งของแมระดับใด
รอยละ 14.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 86.๐๐ ระดับมาก
๗. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหดำรงอยูตอไประดับใด
รอยละ 16.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 84.๐๐ ระดับมาก
๘. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตนแบบเป,นการสงเสริมคนในชุมชน
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองระดับใด
รอยละ 32.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 68.๐๐ ระดับมาก
9. ทานคิดวาวันและเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ 27.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 73.๐๐ ระดับมาก
10. ทานคิดวาสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ 13.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 87.๐๐ ระดับมาก
11. ทานคิดวาอาหารวาง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 1.00 ระดับนอย
รอยละ 48.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 51.๐๐ ระดับมาก
ข,อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
- เป,นโครงการที่ดี ควรจัดตอ ๆ ไป เพราะเป,นการอนุรักษ.ประเพณีไทย
- ขนม/อาหารวาง ควรเป,นขนมไทย และมีจุดบริการเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ/โอวัลติน

๗

พิธีแสดงธรรมเทศนา โดยพระราชธรรมวาที
ผูช#วยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

การแสดงรำถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนท8วิทยา ๑ วัดท,ายเมือง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง

คุณพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี

นางสาวสุกัญญา สุขการณ8 ปลัดเทศบาลนครนนนทบุรี

๘

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง
โดย ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

การแสดงการขับเสภาเพื่อเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
โดย อาจารย8เยาวลักษณ8 ญาณสุภาพ
ข,าราชการบำนาญ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง
จากชุมชนเรวดี โซน ๓ ซอย ๑๗ – ๓๙

นายศราวุธ ธรรมแสง รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงค8การจัดงาน

๙

ผู,ให,การสนับสนุนชวยเหลือผู,ที่ได,รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มอบเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี

พิธีมอบโล “ชุมชนดีเดน”

พิธีมอบโล “แมดีเดนประจำชุมชน”

๑๐

พิธีมอบโล “แมดีศรีเมืองนนท8”

“ประเภทแมผู,มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร”
ได,แก คุณแมจตุพร แขกเพ็ง

“ประเภทแมผู,บำเพ็ญประโยชน8ตอสังคม”
ได,แก คุณแมพรรณิภา ศรีสุวรนันท8

“ประเภทแมของผู,เสียสละ”
ได,แก คุณแมพวงเพ็ญ ถนอมจิตร

“ประเภทแมผู,มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร”
ได,แก คุณแมรองศาสตราจารย8 ดร.จิรกานต8 เมืองนาโพธิ์

๑๑

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวแสดงความยินดีแกผู,ที่ได,รับโลประกาศเกียรติคุณ
และถายรูปพร,อมกับ “แมดีศรีเมืองนนท8”

การแสดงรำถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนท8วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
และผู,รวมงานกลาวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกลาวนำถวายพระพรชัยมงคล
***************************************

