ประเมินผล
วันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปผลการประเมินการจัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
เทศบาลนครนนทบุรี
************************************

เทศบาลนครนนทบุรี ไดกําหนดจัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ซึ่ งได รั บ การยกย อ งเป น “แม แ ห งชาติ ”
ในวันศุกรที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ชั้น ๕ อาคารเทศบาลนครนนทบุรี ๒ เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยเทศบาลนครนนทบุรี จึงไดมีคําสั่งมอบหมายภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ใหแกหนวยงานตางๆ
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามคําสั่งเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ ๑๑๖๑/๒๕ต๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดังตอไปนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คนรับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลทาทราย)
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดเจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ อํานวยความสะดวก แกแมดีเดนประจําชุมชน, แมดีศรีเมืองนนท และผูบําเพ็ญประโยชนดีเดน
ประจําชุมชนและชุมชนดีเดน 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. จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเสียงพรอมผูควบคุมและจัดเตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดมี หาราชา
๗. จัดเตรียมโตะ-เกาอี้ หองประชุม
๘. การเปดใชหองสุขาพรอมคนงานทําความสะอาด
๙. การเปดใชหองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒
๑๐. จัดเตรียมแผงกั้น จํานวน ๒ แผง

๒

๒. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลสวนใหญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง-เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดหนวยปฐมพยาบาลบริการผูมารวมงานพิธีภายในงาน
๔. จัดพิธีกรดําเนินรายการชาย ๑ คน ไดแก นายเพิ่มพงษ พุมวิเศษ
๕. จัดคนงานเก็บทําความสะอาดหลังเลิกงาน
๖. จัดเตรียมถุง-ถังขยะ เพื่อรองรับขยะและเศษอาหาร

๓. 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 ๑,๒๐๐ ตัว
๖. ติดตั้งซุมสําหรับแสดงความยินดี (หนาหอง) ๒ ซุม พรอมเสริมพื้น ปูพรม และผูกผาระบาย
๗. จัดโตะวางโล ๓ ตัว พรอมผาระบาย และโตะบรรยายธรรมและเกาอี้ ๑ ชุด
๘. จัดโตะลงทะเบียน ๑๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๒๐ ตัว (พรอมผาระบาย)
๙. ติดตั้งเต็นทหนาสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒ จํานวน ๔ หลัง
๑๐. จัดโตะสําหรับวางอาหาร ๒๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๔๐๐ ตัว
๑๑. เขียนปายโฟมติดเวทีและซุมแสดงความยินดี ๒ ซุม
๑๒. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลบางเขน)
๑๓. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

๓

๔. สํานักการศึกษา
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลตลาดขวัญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง-เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๔.๑ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๑ (วัดทายเมือง)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๔.๒ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๔.๓ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๓ (วัดนครอินทร)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๔.๔ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๔ (วัดบางแพรกเหนือ)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๔.๕ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๕ (ทานสัมฤทธิ์)
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน เชิญรางวัลมอบโล (แตงกายชุดไทย)
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๔.๖ โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา ๖
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับคณะผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
ไดแก นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, สส., สจ., สท. และ
หัวหนาสวนราชการ

๔

๕. 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. บันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง และถายทอดสดบริเวณงานและเชื่อมสัญญาณไปยังโถงชั้น ๑ อาคาร ๒
ตลอดการจัดงาน
๗. จัดเจาหนาที่และอุปกรณถายทอดสดกลองวงจรปด และจัดแสดงวิดีทัศนผลงานเทศบาลนคร
นนทบุรีที่ผานมา และแมแหงชาติประจําจังหวัดนนทบุรี
๘. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

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

๕

๗. กองสงเสริมวัฒนธรรมการทองเทียว และกีฬา
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนแมดีเดน แมดีศรีเมืองนนท ผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนประจําชุมชน
และชุมชนดีเดน
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

๘. สํานักการคลัง
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน รับลงทะเบียนผูรับมอบประกาศเกียรติบัตรจิตอาสา และรับทุนการศึกษา
กองทุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุชวยเหลือเด็กยากจนและดอยโอกาส
๓. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

๖

สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชน
๑. ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูทตี่ ําบลใด
รอยละ ๑๑.๐๐ ตําบลสวนใหญ
รอยละ ๑๗.๐๐ ตําบลทาทราย
รอยละ ๒๒.๐๐ ตําบลบางเขน
รอยละ ๒๔.๐๐ ตําบลบางกระสอ
รอยละ ๒๖.๐๐ ตําบลตลาดขวัญ
๒. ทานมารวมงานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ในฐานะใด
รอยละ ๘.๐๐ ตัวแทนถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง
รอยละ ๙.๐๐ ชุมชนดีเดน
รอยละ ๑๖.๐๐ ผูบําเพ็ญประโยชนดีเดน
รอยละ ๖๗.๐๐ แมดีเดน และสมาชิกในชุมชน
๓. ทานชื่นชอบกิจกรรม/การแสดงใดในงานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
รอยละ ๗.๐๐ ชื่นชอบทุกพิธีการ
รอยละ ๑๖.๐๐ การแสดงของนักเรียน
รอยละ ๒๔.๐๐ พิธีวางพานพุม
รอยละ ๒๖.๐๐ พิธีมอบโลแกบุคคล
รอยละ ๒๗.๐๐ แสดงธรรมพระเทศนา
๔. ทานคิดวาวัน/เวลาในการจัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ มีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๑.๐๐ อยูในระดับนอย
รอยละ ๒๓.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ ๗๖.๐๐ อยูในระดับมาก
๕. ทานคิดวาสถานที่จดั งานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ มีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๑.๐๐ อยูในระดับนอย
รอยละ ๑๓.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ ๘๖.๐๐ อยูในระดับมาก
๖. ทานคิดวาอาหารวาง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวันมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ ๑.๐๐ อยูในระดับนอย
รอยละ ๔๔.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ ๕๕.๐๐ อยูในระดับมาก

๗

๗. โดยภาพรวมทานใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เทศบาลฯจัดขึ้นในระดับใด
รอยละ ๑.๐๐ อยูในระดับนอย
รอยละ ๑๙.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ ๘๐.๐๐ อยูในระดับมาก
๘. ทานคิดวาการจัดงาน“วันแมแหงชาติ”สามารถเผยแพรพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และเปนการประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรใหสังคมไดรับรูถึงคุณงามความดีของแม
ที่ปฏิบัติหนาที่ของตนเปนแบบอยางที่ดีสมควรแกการชื่นชมและยกยองไดในระดับใด
รอยละ ๘.๐๐ อยูในระดับปานกลาง
รอยละ ๙๒.๐๐ อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
ชื่นชม
- เปนโครงการที่ดี นาชื่นชม อยากใหทางเทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการนี้ตลอดไป
สถานที่
- สถานที่จอดรถไมเพียงพอ
อาหารกลางวัน
- อาหารกลางวันควรเปนโตะจีน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในเรื่องคาอาหารคนละ ๕๐ %

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

๘

แสดงธรรมเทศนาโดยพระมหาวีรพล วีรญาโณ
ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา

การแสดงรําถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนทวิทยา ๑ วัดทายเมือง

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

๙

การแสดงรําถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนทวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

นางสาวปยะรัตน ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน

พิธีมอบโลรางวัล “ชุมชนดีเดน และเกียรติบัตร”

พิธีมอบโลรางวัล “ผูบําเพ็ญประโยชนดีเดน”

พิธีมอบโล “แมดีเดน”

๑๐

พิธีมอบโล “แมดีศรีเมืองนนท”

“ประเภทแมของผูเสียสละ”
ไดแก คุณแมเพ็ญพรรณ ยุวนะเตมีย

“ประเภทแมของผูเสียสละ”
ไดแก คุณแมอัญชัน ยศถาสุโรดม

“ประเภทแมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม”
ไดแก คุณแมสุชัญญา สุมสัมฤทธิ์

“ประเภทแมผูมีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร”
ไดแก คุณแมชอบ พงษสุวรรณ

๑๑

“ประเภทแมของผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ”
ไดแก คุณแมเพียรใจ บุญมาทัน

“ประเภทแมดีเดนแหงชาติประจําจังหวัดนนทบุรี”
ไดแก คุณแมอุบล สาติยะ

นายธนพงศ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวแสดงความยินดีแกผูที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ และถายรูปพรอมกับ “แมดีศรีเมืองนนท”

การแสดงรําถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนทวิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์

๑๒

นายธนพงศ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวคําถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกลาวนําถวายพระพรชัยมงคล

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

