ประเมินผล
พิธีอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปผลการประเมินการดําเนินงานอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
****************************************

ตามประกาศสํานักพระราชวัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช วันพฤหัสบดีที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ดวยอาการสงบ นั้น
เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศล เมื่อครบกําหนดปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน)
โดยใหเจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด รวมกับผูวาราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จํานวน ๘๙ รูป เปนระยะเวลาคราวละ ๙ วัน
เทศบาลนครนนทบุรี จึงไดจัดการอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวาระครบกําหนดปญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยจัดพิธีปลงผมนาค ขบวนแหนาค และพิธีเทศนสอนนาค ในวันศุกรที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และทําพิธีอุปสมบทหมูในวันเสารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
วัดแคนอก วัดลานนาบุญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และรวมพิธีทําบุญ ตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ
ที่เขารวมโครงการดังกลาว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจันทรที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณริมเขื่อนทาน้ํานนทบุรี
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องทางราชการ จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามคําสั่งเทศบาลนครนนทบุรีที่ ๑๙๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการฝายที่ปรึกษา มีหนาที่
- ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาที่
- ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดงานใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
- อํานวยการจัดงาน ใหคําแนะนํา มอบหมายใหฝายตางๆ และเปนที่ปรึกษาในเรื่องการวางแผน การควบคุม
การประสานงาน การกํากับดูแล แกไขปญหา เสนอแนะ และการติดตามผลการทํางานของคณะกรรมการ

๒

๓. คณะกรรมการฝายดําเนินการ มีหนาที่
- วางแผนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และเนื้อหาใหเปนไปตามนโยบายของเทศบาลนครนนทบุรี
- จัดตั้งคณะทํางาน ระบบการติดตอสื่อสาร และประสานงาน ตลอดจนสั่งการ รายงานใหเกิดความสะดวก
และความคลองตัวในการดําเนินงาน
- ออกคําสั่ง หนังสือ บันทึกขอความ หรืออื่นๆ ถึงผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ
- พิจารณา และดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตามรายละเอียดของงบประมาณคาใชจายตางๆ
นําเสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- จัดทําคําสั่งเปด และปด
- ดําเนินการพิธีเปด และกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามกําหนดการ
- ประสานงานกับหนวยงานภาคเอกชน และรัฐบาล ในการรวมบริจาคตามโครงการฯ
- จัดพิธีสงฆ นิมนตพระอุปชฌาย อุปกรณเครื่องปจจัยไทยธรรม
- จัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารของผูบวช จํานวน ๘๙ รูป และปจจัยเครื่องไทยธรรมที่นําถวายพระอุปชฌาย
พระคูสวด และพระอันดับ ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง วัดแคนอก และวัดลานนาบุญ
- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

๔. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร มีหนาที่
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคที่จะอุปสมบท ตามกฎระเบียบของคณะสงฆ และทางราชการ

๕.
-

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําวัดตางๆ ทั้งหมด ๓ วัด
กํากับดูแลจัดเครื่องบวช ไปประจําวัดที่ไดรับมอบหมาย
ดูแลและอํานวยความสะดวกใหการดําเนินการอุปสมบทเปนไปดวยความเรียบรอย
ประสานงานกับวัดผูอุปสมบทและหนวยงานที่เกี่ยวของ

๓

วัดบัวขวัญ

พระอารามหลวง

วัดแคนอก

วัดลานนาบุญ

๖. คณะกรรมการฝายสถานที่ มีหนาที่
- จัดสถานที่ ลงทะเบียน, ทานอาหารกลางวัน, พิธีปลงผมนาค, อาบน้ํา และเปลี่ยนเสื้อผา
พิธีเปดงาน
- จัดเตรียมโพเดี่ยม โซฟา โตะลงทะเบียน ๘ ตัว โตะยาว ๒๐ ตัว เกาอี้ ประมาณ ๓๐๐ ตัว
- จัดสถานที่ลงนามถวายอาลัย, โตะหมูบูชาหมู ๙ พรอมที่กราบ
- จัดเตรียมรถ 6 ลอ 1 คัน ประดับตกแตงรวมขบวนแหนาค พรอมติดรูปพระบรมฉายาลักษณ
พรอมเครื่องทองนอย
- ประดับผาระบาย รถกระบะโตโยตา จํานวน ๒๕ คัน เพื่อรวมขบวนแหนาค
- จัดโตะหมูบูชาหมู ๙ จํานวน ๓ ชุด หนาพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- จัดทําเวทีเทศนสอนนาคพรอมขอความประดับตกแตงสวยงาม และธรรมมาส จํานวน ๑ ตัว
- ติดตั้ง และควบคุมไฟฟาแสงสวางบริเวณงาน
- ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

๔

๗. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี มีหนาที่
- จัดทําบัญชี รับ - จาย สรุป และเสนอผูบังคับบัญชา
- จัดเตรียมตั้งตูรับบริจาครวมทําบุญใหเพียงพอ ณ บริเวณศาลาริมเขื่อนทาน้ํานนทบุรี ตามจุดที่กําหนด
และบริเวณพิธีเทศนสอนนาค
- จัดเจาหนาที่รวมขบวนแหนาค โดยมีหนาที่ถือบาตร จํานวน ๑๐ ใบ
- ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

๘. คณะกรรมการฝายรักษาพยาบาล และปฐมพยาบาล มีหนาที่
- จัดหนวยปฐมพยาบาลตลอดงาน
- จัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดตลอดงาน
- จัดเจาหนาที่รวมขบวนแหนาค โดยมีหนาที่ถือสัปทน จํานวน ๑0 อัน
- จัดรถพยาบาลปดทายขบวนแห
- จัดเตรียมน้ําใสถังเพื่อใหผูบวชชําระรางกายตอนปลงผม จํานวน 40 ถัง ณ บริเวณริมเขื่อนทาน้ํานนทบุรี
- ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

๙. คณะกรรมการฝายขบวนแห และจราจร มีหนาที่
- จัดเตรียมชุดนาค อุปกรณ เครื่องบวชในการทําพิธีอุปสมบทหมู เพื่อใชในขบวนแห
- จัดเตรียมขบวนแหนาค ปายงาน ปายเทศบาลนครนนทบุรี ใหพรอมและเด็กถือปาย
- จัดเจาหนาที่เทศกิจดูแลการจราจร, จัดที่จอดรถ และประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ
- จัดเจาหนาที่เทศกิจรวมกับเจาหนาที่ตํารวจในเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในบริเวณงาน
- จัดทําผังรูปขบวนและควบคุมขบวนแหทั้งหมด รวมประสานงาน และอํานวยความสะดวกตลอดงาน
- ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

๕

๑๐. คณะกรรมการฝายตอนรับ มีหนาที่
- ตอนรับแขกผูมีเกียรติ คณะกรรมการชุมชน หัวหนาสวนราชการ และประชาชนทั่วไปมารวมกิจกรรม
- ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

๑๑. คณะทํางานฝายปฏิคม มีหนาที่
- บริการน้ําดื่ม และผาเย็นระหวางขบวนแหตลอดเสนทาง
- จัดบริการอาหารกลางวัน สําหรับผูอุปสมบท ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- จัดบริการดูแลอาหารวาง และเครื่องดื่มในพิธีเปด
- ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

๑๒. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและประเมินผล มีหนาที่
- จัดหาพิธีกรตลอดงาน
- ติดตั้งเครื่องเสียงบริเวณพิธี
- จัดรถประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนมารวมงาน และสมัครบวช
- ประสานงานกับสื่อมวลชน / ทีวี / สถานีวิทยุทองถิ่นเพื่อเชิญชวนใหประชาชนรวมทําบุญ
- จัดเจาหนาที่บันทึกภาพ / วีดีโอ
- ประเมินผลการทํางานดวยแบบสอบถาม
- นําเสนอปญหา อุปสรรค และเหตุการณ ตลอดจนความเห็นอื่นๆ เพื่อแกไขในครั้งตอไป
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝาย
- ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

๖

สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชน

๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ ๒๗.๐๐ เปนเพศชาย
รอยละ ๗๓.๐๐ เปนเพศหญิง
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ ๓๐.๐๐ อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ ๕๓.๐๐ อายุ ๔๑ – ๖๐ ป
รอยละ ๑๗.๐๐ อายุ ๖๑ ปขึ้นไป
๓. ที่พักอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ ๘๐.๐๐ อาศัยอยูจังหวัดนนทบุรี
รอยละ ๑๕.๐๐ อาศัยอยูจังหวัดนนทบุรี
รอยละ ๕.๐๐ อาศัยอยูจังหวัดพิษณุโลก
๔. ทานทราบขาวการจัดโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล จากแหลงใด
รอยละ ๑๕.๐๐ ปายประกาศของเทศบาล/จอ LED
รอยละ ๑๕.๐๐ แผนปลิว
รอยละ ๓.๐๐ วิทยุ/โทรทัศน
รอยละ ๑๑.๐๐ ครู/อาจารยจากโรงเรียน
รอยละ ๓.๐๐ website/facebook เทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ ๕๓.๐๐ ผูอุปสมบท, เจาหนาที่เทศบาลนครนนทบุรี
๕. ทานมารวมโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล ในฐานะใด
รอยละ ๘๐.๐๐ ญาติผูอุปสมบท
รอยละ ๒๐.๐๐ ประชาชนทั่วไป
๖. ระยะเวลาในการจัดโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล มีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ ๑๐๐ มีความเหมาะสมดีแลว
๗. สถานที่ในการทําพิธีเทศนสอนนาค ณ ทาน้ํานนทบุรี มีความเหมาะสมหรือไม
รอยละ ๑๐๐ มีความเหมาะสมดีแลว
๘. การจราจรมีความเปนระเบียบเรียบรอยอยูในระดับใด
รอยละ ๔๖.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๔๖.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๘.๐๐ ระดับนอย
๙. ขบวนแหนาคที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้นมีความสวยงามเพียงใด
รอยละ ๖๑.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๓๙.๐๐ ระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
- พิธีปลงผมนาคนั้น สถานที่คับแคบเกินไป และกรรไกรสําหรับปลงผมมีนอยเกินไป ทําใหยืนรอคิวนาน
- สถานทีท่ ําพิธเี ทศนสอนนาค บริเวณทาน้ํานนทบุรี ควรมีเต็นทเพื่อหลบฝน
- ที่จอดรถนอยเกินไป

๗

สรุปผลจากแบบสอบถามของผูเขารวมอุปสมบท (วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง และวัดลานนาบุญ)
๑. พิธีปลงผมนาคมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๕๘.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๓๑.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๓.๐๐ ระดับนอย
รอยละ ๘.๐๐ ควรปรับปรุง
๒. สถานที่ปลงผม/พิธีเทศนสอนนาค ณ ทาน้ํานนทบุรี มีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๕๕.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๓๑.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๘.๐๐ ระดับนอย
รอยละ ๖.๐๐ ควรปรับปรุง
๓. พิธีอุปสมบทมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๗๔.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๒๒.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๔.๐๐ ระดับนอย
๔. ระยะเวลาที่จัดใหอุปสมบทมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๔๓.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๕๗.๐๐ ระดับปานกลาง
๕. วัดที่จัดใหทําพิธีอุปสมบท ปฏิบัติธรรมมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๗๙.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๒๑.๐๐ ระดับปานกลาง
๖. เจาหนาที่ของเทศบาลนครนนทบุรีฝายติดตอประสานงานระหวางที่พระอุปสมบทอยูที่วัด
มีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๓๖.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๓๗.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๒๒.๐๐ ระดับนอย
รอยละ ๕.๐๐ ควรปรับปรุง

๘

ขอเสนอแนะเพิม่ เติมจากผูเขารวมอุปสมบท
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ควรแจงกําหนดการ และรายละเอียดใหชัดเจน
ควรจัดพิธีปลงผม เทศนสอนนาค ณ วัดที่จะจําพรรษา
พิธีปลงผมควรมีกรรไกรใสพานวางไวที่หนานาคจะไดไมตองรอคิวปลงผมนาน
ควรมีเจาหนาที่โครงการมาติดตอสอบถามถึงสิ่งของที่จําเปนตองใช
เสนทางขบวนแหนาคนั้นไกลเกินไป ฝนตก ทําใหเปนอุปสรรค
ไมควรเวนชวงระยะเวลา พิธีปลงผม กับพิธีแหนาคนานเกินไป
สรุปผลจากแบบสอบถามของผูเขารวมอุปสมบท (วัดแคนอก)

๑. พิธีปลงผมนาคมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๖๕.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๒๖.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๙.๐๐ ควรปรับปรุง
๒. สถานที่ปลงผม/พิธีเทศนสอนนาค ณ ทาน้ํานนทบุรี มีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๕๓.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๓๔.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๖.๐๐ ระดับนอย
รอยละ ๗.๐๐ ควรปรับปรุง
๓. พิธีอุปสมบทมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๗๖.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๒๔.๐๐ ระดับปานกลาง
๔. ระยะเวลาที่จัดใหอุปสมบทมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๔๒.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๔๖.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๑๒.๐๐ ระดับนอย
๕. วัดที่จัดใหทําพิธีอุปสมบท ปฏิบัติธรรมมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๘๐.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๑๕.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๕.๐๐ ควรปรับปรุง
๖. เจาหนาที่ของเทศบาลนครนนทบุรีฝายติดตอประสานงานระหวางที่พระอุปสมบทอยูที่วัด
มีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ ๔๒.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๕๐.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๔.๐๐ ระดับนอย
รอยละ ๔.๐๐ ควรปรับปรุง

๙

ขอเสนอแนะเพิม่ เติมจากผูเขารวมอุปสมบท
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ไมควรจํากัดวาสมัครบวช ณ วัดใดจะตองมาจําพรรษา ณ วัดนั้น
ควรมีเจาหนาที่โครงการมาติดตอสอบถามถึงสิ่งของที่จําเปนตองใช
เครื่องนอนที่วัด ไมสะอาด เกาเกินไป
การจราจรที่ทาน้ํานนทบุรี ดูไมเปนระเบียบและวุนวาย
สถานที่ปลงผมนาค แออัดและคับแคบ
เกาอี้ที่วางไวหลังรถกระบะ เวลารถเบรกแลวลื่น อาจเกิดอันตรายได
*****************************************
พิธีปลงผมผูอุปสมบท
ณ บริเวณริมเขื่อนทาน้ํานนทบุรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นางสาวปยะรัตน ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
กลาวรายงานพิธีปลงผมผูอุปสมบท

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ประธานในพิธีกลาวเปดงานอุปสมบท

๑๐

ขบวนแหอุปสมบท

๑๑

พิธีเทศนสอนนาค ณ ทาน้ํานนทบุรี

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน

นายนิสิต จันทรสมวงศ ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานในพิธีกลาวเปดงาน

พิธีเทศนสอนนาค โดย เจาคุณพระศรีธรรมภาณี (วัลลภ โกวิโล ป.ธ.๘, พธ.บ., อ.ม.)
ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒

พิธีอุปสมบท วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

ณ วัดลานนาบุญ จังหวัดนนทบุรี

วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี

๑๓

พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณทาน้ํานนทบุรี

นายนิสิต จันทรสมวงศ ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๑๔

เทศบาลนครนนทบุรีนําปจจัยและขาวสารอาหารแหงจากประชาชน
ถวายณ วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

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

