๑

สรุปผลการประเมินโครงการยกยองแมดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลนครนนทบุรี
************************************

เทศบาลนครนนทบุรี ไดกำหนดจัดโครงการยกยองแมดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อยกยอง
และเผยแพรเกียรติคุณผู ไดรับ การคั ดเลือกเปน แมดีเดน ประจำชุ มชน และแม ดีศรีเมืองนนท โดยจัดให มีพิธีมอบโล
ป ระกาศ เกี ย รติ คุ ณ แม ดี เด น ป ระจำชุ ม ช น แล ะแม ดี ศรี เ มื องน น ท ใน วั น ศุ กร ที่ ๙ สิ ง ห าคม ๒ ๕ ๖ ๒
ณ ห องประชุ ม ใหญ ชั้ น ๕ อาคารเทศบาลนครนนทบุ รี ๒ เพื่ อให การจั ด งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อยเทศบาล
นครนนทบุรี จึงไดมีคำสั่งมอบหมายภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ใหแกหนวยงานตางๆ เพื่อดำเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตามคำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ ๑๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังตอไปนี้
๑. สำนักปลัดเทศบาล
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คนรับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลทาทราย)
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดเจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 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 จากโตะหมูบูชาบนเวทีวางทีท่ ี่จัดใหดานซาย – ขวา เรียงตามลำดับ
๔. จัดเจาหนาที่ฝายรักษาความสงบเรียบรอยฯ ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณงาน
๔.๒ เดินรับบริจาคบูชากัณฑเทศนจากผูมารวมงาน
๕. การเปดใชหองประชุมชั้น ๕
๖. จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเสียงพรอมผูควบคุม และจัดเตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดมี หาราชา
๗. จัดเตรียมโตะ-เกาอี้ หองประชุม
๘. การเปดใชหองสุขาพรอมคนงานทำความสะอาด
๙. การเปดใชหองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒
๑๐. จัดเตรียมแผงกั้น จำนวน ๒ แผง

๒

๒. สำนักการคลัง
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนแมดีเดน แมดีศรีเมืองนนท
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

๓. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ 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. จัดโตะหมูบูชา ชุดใหญ ๑ ชุด (หมู ๙) และชุดเล็ก (หมู ๗) ๑ ชุด
๒. ติดตั้งพื้นไมสำเร็จขนาดเล็กสำหรับประธานยืนกลาวถวายพระพรพรอมประดับไมดอกสวยงาม
๓. ติดตั้งแทนสำหรับวางพานพุม ๗๐ คู พรอมระบายผา
๔. จัดหาและตกแตงไมดอก ไมประดับบริเวณดานหนาเวที และภายในบริเวณงานตามจุดที่ไดรับการ
ประสานจากกองสวัสดิการสังคม
๕. จัดชุดรับแขก ๒ ชุด พรอมเกาอี้ผูมีเกียรติและชุมชน ๑,๐๐๐ ตัว
๖. ติดตั้งซุมแสดงความยินดี (หนาหอง) ๒ ซุม พรอมเสริมพื้น ปูพรม และผูกผาระบาย
๗. จัดโตะวางโล ๓ ตัว พรอมผาระบาย และโตะบรรยายธรรม และเกาอี้ ๑ ชุด
๘. จัดโตะลงทะเบียน ๑๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๒๐ ตัว (พรอมผาระบาย)
๙. ติดตั้งเต็นทหนาสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒ จำนวน ๔ หลัง
๑๐. จัดโตะสำหรับวางอาหาร ๒๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๔๐๐ ตัว

๓

๑๑. เขียนปายโฟมติดเวทีและซุมแสดงความยินดี ๒ ซุม
๑๒. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลบางเขน)
๑๓. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

๕. สำนักการศึกษา
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตำบลตลาดขวัญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง-เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๕.๑ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๑ (วัดทายเมือง)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๕.๒ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๕.๓ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๓ (วัดนครอินทร)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับคณะผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ ไดแก นายกเทศมนตรี,
รองนายกเทศมนตรี, ส.ส., ส.จ., ส.ท. และหัวหนาสวนราชการ
๒. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๕.๔ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๔ (วัดบางแพรกเหนือ)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๕.๕ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๕ (ทานสัมฤทธิ์)
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน เชิญรางวัลมอบโล (แตงกายชุดไทย)
๕.๖ โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา ๖
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน

๔

๖. กองวิชาการและแผนงาน
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ 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 และอุปกรณถายทอดสดกลองวงจรปด และจัดแสดงวิดีทัศนผลงานเทศบาลนครนนทบุรี
ที่ผานมา
๘. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

๗. กองสวัสดิการสังคม
๑. จัดเจาหนาที่ รับลงทะเบียนชุมชนที่วางพานพุม แจกคูปองอาหารวางเครื่องดื่ม, คูปองอาหารกลางวัน
และติดดอกมะลิ
๒. จัดเจาหนาที่แจกคูปองอาหารกลางวัน เมื่อพิธีการแลวเสร็จตรงประตูทางออกทั้ง ๒ ประตู
๓. ประสานงานกับชุมชนตางๆ ในการเขารวมกิจกรรม
๔. จัดเตรียมขั้นตอน และการประกอบพิธีการตางๆ
๕. จัดเตรียมโลประกาศเกียรติคุณ แมดีเดนประจำชุมชน แมดีศรีเมืองนนท ผูบำเพ็ญประโยชนดีเดน
ประจำชุมชน และชุมชนดีเดน
๖. จัดลำดับการขึ้นรับโล ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณของใชที่จำเปนในโครงการ
๗. จัดลำดับชุมชนเพื่อการถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน - พุมทอง
๘. จัดเจาหนาที่อำนวยความสะดวก และประสานงานกับเจาหนาที่ฝายตางๆ
๙. จัดเจาหนาที่บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม แกผูมารวมงาน
๑๐. ประสานงาน กำกับดูแลรานคา ในการรับคูปองและอาหาร
๑๑. จัดเจาหนาที่ตอนรับ และบริการคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ (เชา,เที่ยง) หองประชุม ๑
ชั้น ๒ อาคาร ๒
- จัดเตรียมอุปกรณจัดเลี้ยง ๕๐ ชุด
- จัดเตรียมอาหารวาง (เชา) ๕๐ ชุด
- จัดอาหารกลางวัน ๕๐ ชุด
๑๒. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน

๕

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

************************************
สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชนจากแบสอบถามประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 72.00 เพศหญิง
รอยละ 28.00 เพศชาย
2. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 3.00 อายุ 1 – 20 ป
รอยละ ๗.00 อายุ 21 – 40 ป
รอยละ 34.00 อายุ 41 – 60 ป
รอยละ 56.00 อายุ 61 ปขึ้นไป

๖

3. ทานมารวมงานโครงการยกยองแมดีเดน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖2 ที่เทศบาลนครนนทบุรีจัดขึ้นในฐานะใด
รอยละ 4.๐๐ แมดีศรีเมืองนนท
รอยละ 9.00 ตัวแทนวางพานพุม
รอยละ 13.๐๐ ชุมชนดีเดน
รอยละ 35.๐๐ แมดเี ดนประจำชุมชน
รอยละ 39.00 ญาติ/ผูรวมงาน/ชุมชน
4. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อเปนการคัดเลือกแมดีเดนที่เปนแบบอยางที่ดีจากชุมชนหนวยงานที่มีบุคลากร
จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชนตอทองถิ่นใหเปนแมดีเดนประจำชุมชน และแมดีศรีเมืองนนทระดับใด
รอยละ 70.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 30.00 ระดับปานกลาง
5. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูไดรับการคัดเลือกเปนแมดีเดนประจำชุมชน
และแมดีศรีเมืองนนทระดับใด
รอยละ 69.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 31.๐๐ ระดับปานกลาง
๖. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อใหสังคมตระหนักถึงบทบาทและหนาที่อันสำคัญยิ่งของแมระดับใด
รอยละ 79.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 19.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.00 ระดับนอย
๗. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหดำรงอยูตอไประดับใด
รอยละ 79.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 21.๐๐ ระดับปานกลาง
๘. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตนแบบเปนการสงเสริมคนในชุมชน
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองระดับใด
รอยละ 65.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 35.๐๐ ระดับปานกลาง
9. ทานคิดวาวันและเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ 62.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 36.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.00 ระดับนอย
10. ทานคิดวาสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ 79.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 19.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.00 ระดับนอย

๗

11. ทานคิดวาอาหารวาง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 52.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 44.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 4.00 ระดับนอย
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
- ควรเพิ่มเจาหนาที่ประจำจุดแตละจุดเพื่อใหเปนระเบียบเรียบรอยกวานี้
- ที่จอดรถมีไมเพียงพอ และไมมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวก
- เปนโครงการที่ดี ควรจัดตอ ๆ ไป เพราะเปนการอนุรักษประเพณีไทย
- ควรเพิ่มอาหารวางใหมากกวานี้
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธในชุมชนมากกวานี้
- ควรประชาสัมพันธ เรื่องหลักเกณฑการคัดเลือกแมดีเดนประจำชุมชน

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

พิธีแสดงธรรมเทศนา โดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโน)
เจาอาวาสวัดสวนแกว

การแสดงรำถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนทวิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ

๘

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง
โดย คุณพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี
พ.อ.อ.พายัพ บุญคง รองประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง
โดย นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง
โดย ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

การแสดงการขับเสภาเพื่อเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
โดย อาจารยเยาวลักษณ ญาณสุภาพ
ขาราชการบำนาญ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง
จากชุมชนเรวดี โซน ๓ ซอย ๑๗ – ๓๙

๙

คุณแมบุญสืบ บุญจฑิตย แมดีศรีเมืองนนท ประจำป ๒๕๖๑
ไดรับรางวัล แมดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๖๒
ประเภท แมของลูกผูทำประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
รับชอดอกไมแสดงความยินดีจากประธานในพิธี

นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน

พิธีมอบโล “ชุมชนดีเดน”

๑๐

พิธีมอบโล “แมดีเดนประจำชุมชน”
พิธีมอบโล “แมดีศรีเมืองนนท”

“ประเภทแมของผูเสียสละ”
ไดแก คุณแมรัชวีวรรณ สุระมณี

“ประเภทแมของผูทำประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ”
ไดแก คุณแมหมะเหรียม เรืองแสน

“ประเภทแมผูบำเพ็ญประโยชนตอสังคม”
ไดแก คุณแมศรีอุไร สุขสวัสดิ์

๑๑

“ประเภทแมผูมีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร”
ไดแก คุณแมบุญภา เฟองกาญจนนิติ

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวแสดงความยินดีแกผูที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ
และถายรูปพรอมกับ “แมดีศรีเมืองนนท”

การแสดงรำถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนทวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

๑๒

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกลาวนำถวายพระพรชัยมงคล
***************************************

