ประเมินผล
โครงการยกย่องพ่อดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปผลการประเมินโครงการยกย่องพ่อดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
**************************
เทศบาลนครนนทบุร ี ได้กำหนดจัด โครงการยกย่ อ งพ่ อดี เด่ น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ในวัน ศุกร์ ที่ 4 ธัน วาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐6.๐๐ – ๑4.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาล
นครนนทบุรี 2 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้มีคำสั่งมอบหมายภารกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดโครงการยกย่องพ่อดีเด่น ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในส่ว นที่
เกี่ยวข้องตามคำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 2104/๒๕63 ลงวันที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕63 ดังต่อไปนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
๑. จัดเจ้าหน้าที่ 3 คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มาร่วมงานทั่วไป (ตำบลท่าทราย)
๒. แจกคูปองอาหารว่าง – เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
3. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ คน
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
3.๑ อำนวยความสะดวกแก่พ่อดีเด่นประจำชุมชน พ่อดีศรีเมืองนนท์
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำชุมชน ที่ขึ้นรับโล่บนเวที
3.๒ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่ขึ้นวางพานดอกไม้ประดิษฐ์บนเวที
3.๓ อำนวยความสะดวก บริเวณทางเดินที่จะขึ้นเวที
3.๔ ยกพานดอกไม้ประดิษฐ์ จากโต๊ะหมู่บูชาบนเวทีวางที่ที่จัดให้ด้านซ้าย – ขวา เรียงตามลำดับ
4. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.1 ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน
4.2 เดินรับบริจาคบูชากัณฑ์เทศน์จากผู้มาร่วมงาน
๕. การเปิดใช้ห้องประชุม ชั้น 5
๖. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม และจัดเตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี
๗. จัดเตรียมโต๊ะ – เก้าอี้ ห้องประชุม
๘. การเปิดใช้ห้องสุขาพร้อมคนงานทำความสะอาด
๙. การเปิดใช้ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
10. จัดเตรียมแผงกั้น จำนวน 2 แผง

๒

2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. จัดเจ้าหน้าที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มาร่วมงานทั่วไป (ตำบลสวนใหญ่)
๒. แจกคูปองอาหารว่าง - เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
๓. จัดหน่วยปฐมพยาบาลบริการผู้มาร่วมงานพิธีภายในงาน
4. จัดคนงานเก็บทำความสะอาดหลังเลิกงาน
5. จัดเตรียมถุง-ถังขยะ เพื่อรองรับขยะและเศษอาหาร
6. จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมตามจุดต่าง ๆ ภายในงาน

3. สำนักการคลัง
๑. จัดเจ้าหน้าที่ 2 คน รับลงทะเบียนพ่อดีเด่นประจำชุมชน และพ่อดีศรีเมืองนนท์
๒. แจกคูปองอาหารว่าง - เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา

4. สำนักการช่าง
๑. จัดเจ้าหน้าที่ 3 คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มาร่วมงานทั่วไป (ตำบลบางเขน)
2. แจกคูปองอาหารว่าง – เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
3. จัดโต๊ะหมู่บูชา ชุดใหญ่ ๑ ชุด (หมู่ ๙) และชุดเล็ก (หมู่ 7) 1 ชุด
4. ติดตัง้ พื้นไม้สำเร็จขนาดเล็กสำหรับประธานยืนกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมประดับไม้ดอกสวยงาม
5. ติดตั้งแท่นสำหรับวางพานพุ่ม 42 คู่ พร้อมระบายผ้า
6. จัดหาและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับบริเวณด้านหน้าเวที และภายในบริเวณงานตามจุด
ที่ได้รับการประสานจากกองสวัสดิการสังคม
7. จัดชุดรับแขก 5 ชุด พร้อมเก้าอี้ผู้มีเกียรติและชุมชน 8๐๐ ตัว
8. ติดตั้งซุ้มแสดงความยินดี (หน้าห้อง) ๒ ซุม้ พร้อมเสริมพื้น ปูพรม และผูกผ้าระบาย
9. จัดโต๊ะวางโล่ 3 ตัว พร้อมผ้าระบาย และโต๊ะบรรยายธรรม และเก้าอี้ 1 ชุด
10. จัดโต๊ะลงทะเบียน 10 ตัว พร้อมเก้าอี้ 20 ตัว (พร้อมผ้าระบาย)
11. ติดตั้งเต็นท์หน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จำนวน 4 หลัง
12. จัดโต๊ะสำหรับวางอาหาร ๒๐ ตัว พร้อมเก้าอี้ 1๐๐ ตัว
13. เขียนป้ายโฟมติดเวทีและซุ้มแสดงความยินดี ๒ ซุ้ม
14. ระบายผ้าบอร์ดหน้าลิฟท์ ชั้น 5 อาคาร 2

๓

5. สำนักการศึกษา
๑. จัดเจ้าหน้าที่ 3 คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มาร่วมงานทั่วไป (ตำบลตลาดขวัญ)
๒. แจกคูปองอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
๕.๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง
1. จัดคณะครู-อาจารย์ 4 คน ต้อนรับคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี,
รองนายกเทศมนตรี, ส.ส., ส.ท. และหัวหน้าส่วนราชการ
๕.๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 ทานสัมฤทธิ์
๑. การแสดงเทิดพระเกียรติ 1 ชุด
5.3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
๑. การแสดงเทิดพระเกียรติ 1 ชุด
5.4 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
1. จัดเจ้าหน้าที่ 2 คน เชิญรางวัลมอบโล่ (แต่งกายชุดไทย)
2. จัดเจ้าหน้าที่ขับเสภา จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวกุสุมา เงินหรั่ง ครู คศ.1

6. กองวิชาการและแผนงาน
๑. จัดเจ้าหน้าที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มาร่วมงานทั่วไป (ตำบลบางสระสอ)
๒. แจกคูปองอาหารว่าง - เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
๓. ประสานงานสื่อมวลชน 1 ช่อง
๔. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวก แนะนำการจัดงานแก่แขกผู้มาร่วมงาน
๕. จัดพิธีกรดำเนินรายการหญิง 2 คน ได้แก่ นางสุนิตา เชื้อสำราญ และนางสาวสาวินีย์ ทวยจันทร์
๖. บันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง และถ่ายทอดสดบริเวณงานและเชื่อมสัญญาณไปยังห้องโถง
ชั้น 1 อาคาร 2 ตลอดการจัดงาน
7. จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ถ่ายทอดสดกล้องวงจรปิดและจัดแสดงวิดีทัศน์ผลงานเทศบาล
นครนนทบุรีที่ผ่านมา
8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

๔

7. กองสวัสดิการสังคม
1. จัดพิธีกรดำเนินรายการชาย 1 คน ได้แก่ นายกำพล เทพปฐม
2. จัดเจ้าหน้าที่ รับลงทะเบียนชุมชนที่วางพานดอกไม้ประดิษฐ์ แจกคูปองอาหารว่าง เครื่องดื่ม,
คูปองอาหารกลางวัน และติดดอกพุทธรักษา
3. จัดเจ้าหน้าที่แจกคูปองอาหารกลางวัน เมื่อพิธีการแล้วเสร็จตรงประตูทางออกทั้ง ๒ ประตู
4. ประสานงานกับชุมชนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
5. จัดเตรียมขั้นตอน และการประกอบพิธีการต่าง ๆ
6. จัดเตรียมโล่ประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่นประจำชุมชน พ่อดีศรีเมืองนนท์ และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ดีเด่นประจำชุมชน
7. จัดลำดับการขึ้นรับโล่ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นในโครงการ
8. จัดลำดับชุมชนเพื่อการถวายเครื่องราชสักการะพานดอกไม้ประดิษฐ์
9. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10. จัดเจ้าหน้าที่บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม แก่ผู้มาร่วมงาน
๑1. ประสานงาน กำกับดูแลร้านค้า ในการรับคูปองและอาหาร
12. จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ (เช้า,เที่ยง)
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2
- จัดเตรียมอุปกรณ์จัดเลี้ยง 50 ชุด
- จัดเตรียมอาหารว่าง (เช้า) 50 ชุด
- จัดอาหารกลางวัน 50 ชุด
๑3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

8. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. จัดเจ้าหน้าที่รับรองพระ 1 คน ได้แก่ นายคัมภีร์ พ่วงรอดพันธุ์
2. จัดเจ้าหน้าที่ 3 คนลงทะเบียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำชุมชน
3. แจกคูปอง อาหารว่าง เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา

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

๕

สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชน จำนวน 81 คน
๑. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 76.๐๐ เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 24.๐๐ เป็นเพศชาย
๒. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 73.00 อายุ 61 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 19.๐๐ อายุ ๔๑ - ๖๐ ปี
ร้อยละ 8.๐๐ อายุ ๒๑ – ๔๐ ปี
3. ท่านทราบข่าวการจัดโครงการยกย่องพ่อดีเด่นจากแหล่งใด
ร้อยละ 80.๐๐ ประธานคณะกรรมการชุมชน
ร้อยละ 9.00 จดหมายเชิญร่วมงาน
ร้อยละ 6.๐๐ ใบปลิว/วารสารเทศบาลนครนนทบุรี
ร้อยละ 3.00 เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
ร้อยละ 1.๐๐ ป้ายประกาศ/จอLED
ร้อยละ 1.00 รถประชาสัมพันธ์
4. ท่านมาร่วมโครงการยกย่องพ่อดีเด่นในฐานะใด
ร้อยละ 49.00 คณะกรรมการชุมชน
ร้อยละ 27.00 ผูร้ ่วมงานทั่วไป
ร้อยละ 16.00 พ่อดีเด่น
ร้อยละ 8.00 ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำชุมชน
5. ท่านคิดว่าเพื่อคัดเลือกพ่อดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากชุมชนบุคลากรจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์
ต่อท้องถิ่นให้เป็นพ่อดีเด่นประจำชุมชน และพ่อดีศรีเมืองนนท์ระดับใด
ร้อยละ 93.00 ระดับมาก
ร้อยละ 7.00 ระดับปานกลาง
6. ท่านคิดว่าเพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นประจำชุมชน
และพ่อดีศรีเมืองนนท์ระดับใด
ร้อยละ 97.00 ระดับมาก
ร้อยละ 3.00 ระดับปานกลาง
7. ท่านคิดว่าเพื่อให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อระดับใด
ร้อยละ 96.00 ระดับมาก
ร้อยละ 4.00 ระดับปานกลาง
8. ท่านคิดว่าเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไประดับใด
ร้อยละ 98.00 ระดับมาก
ร้อยละ 2.00 ระดับปานกลาง
9. ท่านคิดว่าเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้นแบบเป็นการส่งเสริมคนในชุมชน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองระดับใด
ร้อยละ 99.00 ระดับมาก
ร้อยละ 1.00 ระดับปานกลาง

๖

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
1. เป็นโครงการที่ดี ควรจัดต่อไป
2. ควรกระชับเวลามากกว่านี้ พิธีการใช้เวลานานเกินไป
3. ควรหากิจกรรมที่แปลกใหม่ เพื่อดึงดูดให้คนสนใจกิจกรรมบนเวทีมากกว่านี้

************************************
โครงการยกย่องพ่อดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี

แสดงธรรมเทศนา
โดยพระมหาสุรศักดิ์ สุรสก.โก
(เจ้าคณะตำบลบางกระสอ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแคนอก)

การแสดงของนักเรียน
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

๗

พิธีถวายพานดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง

นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล
พ.อ.อ.พายัพ บุญคง
(ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี) (รองประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี)

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
(ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี)

ชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีถวายพานดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง

การแสดงขับเสภา เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยนางสาวกุสุมา เงินหรั่ง ครู คศ.1 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

๘

นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการยกย่องพ่อดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำชุมชน

พ่อดีเด่น

๙

พ่อดีศรีเมืองนนท์

ประเภท พ่อของผู้เสียสละ
ได้แก่ นาวาอากาศเอกมานิต เนียมคำ

ประเภท พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ได้แก่ พันเอกธิติพงศ์ ทรัพย์ยืนยง

ประเภท พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ได้แก่ พันโทธิติศักดิ์ ทรัพย์ยืนยง

ประเภท พ่อผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร
ได้แก่ นายทรงชัย สุรรัตน์รังษี

๑๐

ประเภท พ่อของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ได้แก่ นายวิชาญ ศิลป์วุฒยา

นายสมนึก ธนเดชากุล (นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี)
กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล “พ่อดีศรีเมืองนนท์” และร่วมถ่ายรูปหมู่

การแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

๑๑

นายสมนึก ธนเดชากุล (นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี)
นางจิตรา ธนเดชากุล (รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี)
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง

นายสมนึก ธนเดชากุล (นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี)
อ่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
********************************

