สรุปประเมินผล
โครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕60

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปผลการประเมินโครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕๖๐
*****************************
เทศบาลนครนนทบุรี กําหนดจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕๖๐ ขึ้นในวันอาทิตยที่ ๒๙ มกราคม และวันอาทิตยที่ ๕, ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจในจังหวัดนนทบุรีใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ ประกอบดวย ๑.ศาลเจาแม
ทั บ ทิ ม ๒.ศู น ย ก ารเรีย นรู ป ระวัติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น จั งหวั ด นนทบุ รี ๓.ศาลหลั ก เมื อง(เดิ ม )
๔.วั ด โตนด ๕.วั ด บางระโหง ๖.วั ด ท ายเมื อง ๗.วั ด แคนอก ๘.พุ ท ธสถานเชิ งท า – หน าโบสถ ๙.วั ด ฉิ ม พลี สุ ท ธาวาส
๑๐.วั ด ปรมั ย ยิ กาวาสวรวิ ห าร เพื่ อ ให การดํ าเนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บรอ ย และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค จึ ง แต งตั้ ง
คณะกรรมการปฏิ บั ติงานโครงการส งเสริมกิ จกรรมการท องเที่ ย วเชิ งอนุ รักษ วัฒ นธรรม ประจํ าป ๒๕๖๐ ตามคํ าสั่ ง
เทศบาลนครนนทบุรีที่ ๑๙๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่
- ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดงานใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาที่
- ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดงานใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
- อํานวยการจัดงาน ใหคําแนะนํา มอบหมายงานใหฝายตางๆ และเปนที่ปรึกษาในการวางแผน
การควบคุมการประสานงาน การกํากับดูแล แกไขปญหา เสนอแนะ และการติดตามผลการทํางานของคณะกรรมการ

๒

๓. คณะกรรมการฝายเลขานุการ มีหนาที่
- วางแผนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และเนื้อหาการจัดงาน ใหเปนไปตามนโยบายของเทศบาล
นครนนทบุรี
- จัดตั้งคณะทํางาน ระบบการติดตอสื่อสาร และประสานงาน ตลอดจนสั่งการ รายงานใหเกิดความสะดวก
และความคลองตัวในการดําเนินงาน
- ออกคําสั่ง หนังสือ บันทึกขอความ หรืออื่นๆ ถึงผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามดวย
ความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ
- พิจารณาและดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตามรายละเอียดของงบประมาณคาใชจายที่ฝายตางๆ
นําเสนอตารมระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตามที่เทศบาลกําหนด รับผิดชอบในการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธการผลิตสื่อและเผยแพรการจัดงานทุกรูปแบบใหกวางขวาง และครอบคลุมเปาหมาย
ที่กําหนด
- ประสานงานสถานที่ใหรวมจัดเปนแหลงทองเที่ยวทั้ง ๑๐ แหง รวมทั้งการประสานเรื่อง การจราจร
ทั้งทางบกและทางน้ําในวันดําเนินการ
- ประสานงานและจัดทําเอกสารเพื่อประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นนอกเขตในการอนุมัติและ
การบูรณาการทํากิจกรรมรวมกัน
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของฝายใดๆ

๔. คณะกรรมการฝายสถานที่ มีหนาที่
- ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ ๑๐ แหง ใหเรียบรอยสวยงามกอนเริ่มดําเนินการ รวมทั้งดูแลชวงเวลา
ที่ดําเนินการ
- จัดเตรียมความพรอมสถานที่ลงเรือใหพรอมกอนถึงวันจัดงาน
- ติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธ (คัทเอาท) และไวนิล ไวบริเวณหนาสถานที่ที่รวมโครงการ
- ติดตั้งเต็นทผาใบ และจัดเตรียมเกาอี้ สําหรับบริการประชาชน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน จุดพักคอย
และสถานที่ทองเที่ยวทั้ง ๑๐ แหง ที่จําเปน

๓

๕. คณะกรรมการฝายรักษาพยาบาล และปฐมพยาบาล มีหนาที่
- จัดเจาหนาที่ และคนงาน ดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบรอยของสถานที่ที่รวมโครงการทั้ง ๑๐
แหง ใหเรียบรอยกอนถึงวันจัดงาน และดูแลชวงเวลาที่ดําเนินการ พรอมทั้งจัดชุดปฐมพยาบาล ทั้ง ๓ แหง ในชวงเวลา
ที่ดําเนินการ

๖. คณะกรรมการฝายประสานงานชุมชน มีหนาที่
- ติดตอประสานงาน เชิญชวน และใหขอมูลแกชุมชนที่เขารวมโครงการ

๗. คณะกรรมการฝายจัดหามัคคุเทศกนอย มีหนาที่
- ติดตอประสานงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ แหง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และ โรงเรียนวัดแคนอก
ใหคัดเลือกนักเรียนเพื่อทําหนาที่มัคคุเทศกตามโครงการ

๘. คณะกรรมการฝายจัดหามัคคุเทศกประจําเรือ มีหนาที่
- จัดเตรียมทีมมัคุเทศกและประสานงานในการฝกอบรมมัคคุเทศกประจําเรือ

๔

๙. คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย และการจราจร มีหนาที่
- รักษาความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา
- ประสานงานกับฝายตางๆที่เกี่ยวของ

๑๐. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่
- จัดหาพิธีกรตลอดงาน
- ติดตั้งเครื่องเสียงจุดลงทะเบียน ณ บริเวณริมเขื่อนทาน้ํานนทบุรี
- ประชาสัมพันธ ผลิตสื่อและเผยแพรการจัดงานทุกรูปแบบใหกวางขวาง และครอบคลุมเปาหมายที่กําหนด
- จัดเจาหนาที่บันทึกภาพ/วิดีโอ

๑๑. คณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผล มีหนาที่
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝาย

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

๕

จํานวนผูเขารวมโครงการบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปน 100 %
สัปดาห/วันที่
ป 2560

จํานวนผูเขารวมลงทะเบียน : คน

ป 2559
ผูลงทะเบียน
(มีคาเรือ 99 บาท)

หมูคณะ

ปชช.
ทั่วไป

รวม
ป 2560

1. 29 ม.ค.

90

996

1,086

709

2. 5 ก.พ.

66

1,373

1,439

1,018

3. 12 ก.พ.

526

2,777

3,303

1,090

4. 19 ก.พ.

358

2,209

2,567

1,028

5. 26 ก.พ.

696

1,189

1,885

-

1,736

8,544

10,280

รวม

3,845

สรุปประเมินผลจากแบบสอบถามประชาชน
แจกแบบสอบถามประชาชนที่เขารวมโครงการฯ เพื่อสุมเก็บตัวอยางสัปดาหละ 400 คน
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 73.20 เพศหญิง
รอยละ 26.80 เพศชาย
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 2.10 อายุ ๑ – ๑๕ ป
รอยละ 9.80 อายุ ๑๖ – ๓๐ ป
รอยละ 27.10 อายุ ๓๑ – ๕๐ ป
รอยละ 30.00 อายุ ๕๑ – ๖๐ ป
รอยละ 3๑.00 อายุ ๖๑ ปขึ้นไป
๓. ที่อยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 45.70 จังหวัดนนทบุรี
รอยละ 37.30 กรุงเทพมหานคร
รอยละ 17.00 จังหวัดอืน่ ๆ ปทุมธานี จันทบุรี ชลบุรี สงขลา สมุทรสาคร นครปฐม รอยเอ็ด
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ นครสวรรค กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี กําแพงเพชร นครราชสีมา ราชบุรี ลําปาง
๔. ทานทราบขาวการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมจากแหลงใด
รอยละ 40.00 บุคคลอื่น , LINE , กรมเจาทา
รอยละ 30.00 Website เทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ 17.00 ทีวี
รอยละ 4.00 facebook เทศบาลนครนนทบุรี

๖

รอยละ 3.00 วารสารเทศบาล
รอยละ 2.00 บริษัท ISUZU , ประธานคณะกรรมการชุมชน
รอยละ 1.00 วัด , หนังสือพิมพ , โรงเรียน , รองปลัดเทศบาลฯ , สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๕. ทานประทับใจสถานที่ทองเที่ยวแหงใดมากที่สุด
ลําดับที่ ๑ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ลําดับที่ ๒ พุทธสถานเชิงทา – หนาโบสถ
ลําดับที่ ๓ วัดแคนอก
ลําดับที่ ๔ วัดบางระโหง
ลําดับที่ ๕ วัดฉิมพลีสุทธาวาส
ลําดับที่ ๖ วัดโตนด
ลําดับที่ ๗ วัดทายเมือง
ลําดับที่ ๘ ศาลหลักเมืองเดิม
ลําดับที่ ๙ ศูนยการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดนนทบุรี
ลําดับที่ ๑๐ ศาลเจาแมทับทิม
๖. ทานเคยเขารวมโครงการนี้หรือไม
รอยละ 55.70 เคยมา
รอยละ 44.30 ไมเคยมา
๗. ทานคิดวาจะมารวมโครงการครั้งตอไปหรือไม
รอยละ 62.50 ไมแนใจ
รอยละ 37.50 มารวม
สวนที่ ๒ ความคิดเห็นตอการเขารวมโครงการ
๑. ทานไดรับความรู ความเขาใจ จากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรีระดับใด
รอยละ 65.15 ระดับมาก
รอยละ 30.15 ระดับปานกลาง
รอยละ 4.70 ระดับนอย
๒. โครงการนี้ไดสงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายอยางยั่งยืนระดับใด
รอยละ 66.00 ระดับมาก
รอยละ 34.00 ระดับปานกลาง
๓. ทานมีสวนชวยในเรื่องการกระจายรายไดใหแกชุมชนและการทองเที่ยวเปนอยางมาก โดยการเลือกซื้อสินคา
และของที่ระลึกในชุมชนระดับใด
รอยละ 57.80 ระดับมาก
รอยละ 32.65 ระดับปานกลาง
รอยละ 9.55 ระดับนอย
๔. โครงการนี้ชวยใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ระดับใด
รอยละ 71.80 ระดับมาก
รอยละ 18.70 ระดับปานกลาง
รอยละ 9.50 ระดับนอย

๗

๕. ทานจะแนะนําใหครอบครัว ญาติ หรือคนรูจัก ใหรูจักสถานที่ทอ งเที่ยวสําคัญตามโครงการฯ
และเชิญชวนใหมาทองเที่ยว ในโอกาสตอไประดับใด
รอยละ 65.50 ระดับมาก
รอยละ 17.50 ระดับปานกลาง
รอยละ 17.00 ระดับนอย
สวนที่ ๓ ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
๑. ความเปนระเบียบในขั้นตอนการลงทะเบียนระดับใด

รอยละ 60.50 ระดับมาก
รอยละ 24.20 ระดับปานกลาง
รอยละ 15.30 ระดับนอย
๒. ความเปนระเบียบในขั้นตอนการจัดลงเรือระดับใด
รอยละ 63.50 ระดับมาก
รอยละ 25.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 11.50 ระดับนอย
๓. มัคคุเทศกประจําเรือมีความสามารถใหขอมูลการทองเที่ยวที่นาสนใจแกนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ระดับใด
รอยละ 59.25 ระดับมาก
รอยละ 30.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 10.75 ระดับนอย
๔. มัคคุเทศกนอย (นักเรียน) แตละแหงสามารถใหขอมูลจุดทองเที่ยวที่สาํ คัญไดนาประทับใจระดับใด
รอยละ 67.80 ระดับมาก
รอยละ 25.15 ระดับปานกลาง
รอยละ 7.05 ระดับนอย
๕. ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการทองเที่ยวแตละแหงระดับใด
รอยละ 57.85 ระดับมาก
รอยละ 30.15 ระดับปานกลาง
รอยละ 12.00 ระดับนอย
๖. การอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวของเจาหนาที่ประจําสถานที่ทองเที่ยวระดับใด
รอยละ 63.90 ระดับมาก
รอยละ 24.10 ระดับปานกลาง
รอยละ 12.00 ระดับนอย
๗. ความปลอดภัยในการขึ้น-ลงเรือตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆระดับใด
รอยละ 73.00 ระดับมาก
รอยละ 16.40 ระดับปานกลาง
รอยละ 10.60 ระดับนอย
๘. ภาพรวมในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมระดับใด
รอยละ 68.00 ระดับมาก
รอยละ 20.70 ระดับปานกลาง
รอยละ 11.30 ระดับนอย

๘

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
1. ชมเชย
- ขอชื่นชมทานนายกฯ สมนึก ธนเดชากุล และเจาหนาที่ทุกทานที่จัดโครงการดีๆแบบนี้
และขอใหจัดโครงการแบบนี้ตลอดไป เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย (17 คน)
2. จุดลงทะเบียน
- การลงทะเบียนลาชา ยืนตอแถวยาวมาก นั่งรอในเต็นทตรงจุดพักคอยนานเกินไป (25 คน)
- ควรจัดลําดับขั้นตอนการลงทะเบียนใหเปนระเบียบมากกวานี้ พบวามีการแซงคิวและตอแถวแทนกัน (4 คน)
- ควรเพิ่มขั้นตอนการลงทะเบียนทางโซเชียลมีเดียลวงหนา เชน Line , facebook หรือทางเว็บไซต (3 คน)
3. จุดลงเรือทาน้ํานนท
- เจาหนาที่จัดคนลงเรือควรพิจารณาวาประชาชนมาเปนหมูคณะควรใหลงเรือลําเดียวกัน (3 คน)
- ควรมีระเบียบมากกวานี้ มีการแซงคิวกัน ดูวุนวาย (9 คน)
4. ระยะเวลา
- ควรเพิ่มระยะเวลาในแตละวัดใหนานกวานี้ (45 คน)
- ควรเพิม่ เวลา ณ วัดแคนอกมากกวานี้ เพราะตลาดน้ําประชารัฐมีรานคามากมาย (1 คน)
- ควรจัดในชวงปดภาคเรียนบาง จะไดพาลูก-หลานมาไหวพระ (1 คน)
5. การประชาสัมพันธ
- เจาหนาที่ควรประชาสัมพันธใหผูสูงอายุทราบและเขาใจวา เสนทางจากวัดฉิมพลีไปจนถึงวัดปรมัยยิกาวาสนั้น
ตองเดินเทาเปนระยะทางคอนขางไกล (10 คน)
6. รานอาหาร
- ควรมีรานอาหารที่หลากหลาย และแปลกใหม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว (3 คน)
- รานอาหารบางรานใสผงชูรสเยอะมาก ควรเปนอาหารรสชาติกลางๆไมจัดจานเกินไป เพราะสวนใหญ
เปนผูสูงอายุ (1 คน)
7. มัคคุเทศกนอย
- ในชวงที่นักทองเที่ยวไหวพระตองตั้งจิตอธิษฐาน และตองการสมาธิในการไหวพระในโบสถมัคคุเทศกควรหยุด
พูดกอน (2 คน)
8. หองสุขา
- ควรเพิ่มหองสุขา หรือรถสุขามากกวานี้ของสุภาพสตรี เพราะคนตอแถวยาวมาก ใชเวลานาน กลัวลงเรือไมทัน
(2 คน)

๙

9. มัคคุเทศกประจําเรือ
- มัคคุเทศกประจําเรือควรบรรยายใหความรูสถานที่สําคัญระหวางทางบาง หรือแนะนําสถานที่สําคัญที่ควรไป
สักการะบูชาในแตละวัด และสินคาขึ้นชื่อของชุมชนตางๆ เพราะประชาชนที่มารวมโครงการสวนใหญมาจาก
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง (5 คน)
- มัคคุเทศกควรแจงนักทองเที่ยววาหากกลับไมทันเรือลํานี้ ใหกลับเรือลําถัดไปไดจะไดไมตองเรงรีบ (1 คน)
- ชื่นชมมัคคุเทศกประจําเรือ ที่สามารถใหความรูเกี่ยวกับประวัติของจังหวัดนนทบุรีไดเปนอยางดี
และ Entertain แกนักทองเที่ยวไดดี มัคคุเทศกที่ไดรับคําชม (3 คน)
- บริเวณวัดปรมัยยิกาวาสนั้นมีทาเรือหลายที่ มัคคุเทศกควรแจงกับประชาชนใหชัดเจนวาเรือจะมารับที่ทาไหน
เพราะมีประชาชนไปรอลงเรือผิดที่ ทําใหลงเรือไปไมทัน และมีของอยูบนเรือ (1 คน)
- เวลาเรือออก ควรตรงเวลา ไมควรเรงรัดนักทองเที่ยวมากนัก และไมควรออกกอนเวลาที่กําหนด (3 คน)
10. เรื่องอื่นๆ
- ควรปรับเปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆ เพื่อใหครบทุกวัดในจังหวัดนนทบุรี (11 คน)
- เครื่องเสียงหรือลําโพงที่อยูบนเรือไมคอยไดยิน เพราะเสียงเครื่องยนตเรือดังมาก จึงไมรูเวลานัดหมาย
(1 คน)
- ควรเก็บผักตบชวาในแมน้ําลําคลอง เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม (1 คน)
- ควรเพิ่มระยะเวลาในแตละวัดใหมากกวานี้ โดยเฉพาะศูนยการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมฯ
และภูมิปญญาทองถิ่น (7 คน)
- ควรจัดตลาดน้ําในคลองออมหรือสถานที่อื่นๆ ที่มีชาวบานพายเรือนําอาหารหรือผลไมมาขายบนเรือ
เหมือนที่อื่นๆ เพราะเปนเอกลักษณของชาวสวน และเพื่อเปนเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยวมากกวานี้
(1 คน)
- ทางเดินไมที่เดินขึ้นจากโปะเรือบริเวณวัดโตนด และวัดระโหงนั้นแคบมาก (1 คน)
- ควรเพิ่มการจัดโครงการในวันเสารบาง (3 คน)
- ควรลดจํานวนวัดลง และเพิ่มเวลาในแตละวัดใหมากขึ้น จะไดไมเรงรีบ (5 คน)
- ควรเพิ่มเวลาไหวพระที่วัดโตนดใหมากกวานี้ เพราะมีจุดสักการะเยอะมาก รานคาก็เยอะมาก (1 คน)
- อยากใหประชาสัมพันธทางโรงเรียนใหพานักเรียนมารวมโครงการนี้ (1 คน)
- ควรจัดในชวงปดภาคเรียนบาง จะไดพาลูก-หลานมาไหวพระ (1 คน)
- เรือที่เขาไปในคลองออม ควรเปนเรือลําเดียวกันจากทาน้ํานนท เนื่องจากมีการเปลี่ยนเรือ ทําใหสับสนที่นั่ง
และมีของอยูบนเรือ (1 คน)
- ควรเพิ่มวัดเชิงเลน เพราะเปนวัดใหญ มีสถานที่ใหกราบไหวหลายจุด (1 คน)

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

๑๐

รายไดจากการทําบุญใหสถานที่ทองเที่ยว
สถานที่
๑. ศาลเจาแมทับทิม
(รร.นครนนทวิทยา ๒)
๒. ศูนยการเรียนรู
ประวัติศาสตรฯ
(รร.นครนนทวิทยา ๒)
๓. ศาลหลักเมืองเดิม
(รร.นครนนทวิทยา ๕)
๔. วัดโตนด
(รร.นครนนทวิทยา ๓)
๕. วัดบางระโหง
(รร.บางระโหง)
๖. วัดทายเมือง
(รร.นครนนทวิทยา ๑)
๗. วัดแคนอก
(รร.วัดแคนอก)
๘. พุทธสถานเชิงทาฯ
(รร.นครนนทวิทยา ๔)
๙. วัดฉิมพลีสุทธาวาส
(รร.นครนนทวิทยา ๖)
๑๐. วัดปรมัยยิกาวาสฯ
(รร.นครนนทวิทยา ๖)

รวม

๒๙ ม.ค. ๖๐

๕ ก.พ. ๖๐

วันที่
๑๒ ก.พ. ๖๐

10,530

17,350

22,677

16,094

11,977.75

78,628.75

23,730

27,800

41,120

28,890

37,040

158,580

29,128

38,770

97,620

95,130

35,320

295,968

38,900

65,750

110,440

110,540

57,450

383,080

25,000

29,500

53,535

51,272

25,277

184,584

25,030

40,075

86,695

79,370

43,070

274,240

10,604

8,460

35,585

63,565

25,265

143,479

30,100

35,900

60,100

46,000

30,170

202,270

15,700

15,000

25,000

20,000

11,000

86,700

208,722

278,605

532,772

510,861

276,569.75

1,807,529.75

๑๙ ก.พ. ๖๐

๒๖ ก.พ. ๖๐

รวม

รายไดมัคคุเทศกนอยประจําสถานที่ทองเที่ยว
สถานที่
๑. ศาลเจาแมทับทิม
๒. ศูนยการเรียนรู
ประวัติศาสตรฯ
๓. ศาลหลักเมือง (เดิม)
๔. วัดโตนด
๕. วัดบางระโหง
๖. วัดทายเมือง
๗. วัดแคนอก
๘. พุทธสถานเชิงทาฯ
๙. วัดฉิมพลี,วัดปรมัยฯ

รวม

วันที่

๒๙ ม.ค. ๖๐

๕ ก.พ. ๖๐

๑๒ ก.พ. ๖๐

4,200

5,040

8,450

2,100
2,773
842
3,800
2,800
3,381
5,150
25,046

๑๙ ก.พ. ๖๐ ๒๖ ก.พ. ๖๐

6,140

1,520
3,940
2,000
4,497
5,717
3,658
2,500
2,520
1,710
5,100
9,500
7,095
3,136
2,865
2,300
4,032.75 3,241.50 1,905.25
7,605.50
10,800
11,265
33,431.25 47,033.50 36,073.25

รวม

4,970

28,800

1,600
2,498
2,080
2,049
1,560
2,048
5,504
22,309

11,160
19,143
9,652
27,544
12,661
14,608.50
40,324.50
163,893

๑๑

รายไดจากผูประกอบการรานคาประจําสถานที่ทองเที่ยว
สถานที่
๑. ศาลหลักเมือง (เดิม)
๒. วัดโตนด
๓. วัดบางระโหง
๔. วัดทายเมือง
๕. วัดแคนอก
๖. พุทธสถานเชิงทาฯ
รวม

สถานที่
๑. ศาลหลักเมือง (เดิม)
๒. วัดโตนด
๓. วัดบางระโหง
๔. วัดทายเมือง
๕. วัดแคนอก
๖. พุทธสถานเชิงทาฯ
รวม

สถานที่
๑. ศาลหลักเมือง (เดิม)
๒. วัดโตนด
๒. วัดบางระโหง
๔. วัดทายเมือง
๕. วัดแคนอก
๖. พุทธสถานเชิงทาฯ
รวม

ราน
10
18
14
20
13
9
84
ราน
7
12
14
17
10
7
67

๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
รายไดรวม รายไดเฉลี่ย : ราน
ราน
รายไดรวม รายไดเฉลี่ย : ราน
11,750
1,175
11
9,800
890
19,100
1,061
15
16,700
1,113
12,700
907
12
9,770
814
34,100
1,705
19
22,500
1,184
25,000
1,023
13
21,500
1,653
10,100
1,122
8
4,520
565
112,750
1,342
78
84,790
1,087
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
รายไดรวม รายไดเฉลี่ย : ราน
ราน
รายไดรวม รายไดเฉลี่ย : ราน
19,800
2,828
9
9,800
1,088
28,500
2,375
13
21,700
1,669
31,110
2,222
13
16,680
1,283
41,250
2,426
20
32,250
1,612
23,050
2,305
8
19,400
2,425
16,100
2,300
7
5,800
828
159,810
2,385
70
105,630
1,509
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ราน
รายไดรวม
รายไดเฉลี่ย : ราน
9
13,800
1,533
12
17,700
1,475
12
15,660
1,305
18
25,270
1,403
10
17,200
1,720
7
7,700
1,100
68
97,330
1,431

รวมทั้งหมดทุกสถานที่ ทั้ง 5 สัปดาห 560,310 บาท

๑๒

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูประกอบการรานคาที่เขารวมในโครงการฯ
- สัปดาหที่ 2 จํานวนรานคาลดลงจากสัปดาหแรก และปริมาณการซื้อลดลง
- สัปดาหที่ 3 จากการสอบถามไดจัดเตรียมสินคาโดยคาดคะเนจากการคาขายทั้งสองอาทิตยที่ผานมา
แตมีจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนมาก จําหนายสินคาหมดกอน และไมเพียงพอกับปริมาณนักทองเที่ยว
- รานคาตองการใหเทศบาลใหเวลาแกนักทองเที่ยวในการเดินเลือกซื้อสินคาที่ชุมชนมาตั้งขาย ใหมากกวานี้
เนื่องจากการเรงรีบลงเรือ ซึ่งอาจไมมีเวลาในการจับจายสินคาอยางทั่วถึง
- ควรประชาสัมพันธใหรานคาทราบถึงจํานวนประมาณการนักทองเที่ยวในสัปดาหที่เหลือซึ่งมีผลตอการเตรียม
วัตถุดิบ ในกรณีที่เปนอาหารปรุงใหม
- รานคาที่มาตั้งขายตามโครงการฯ เปนรานที่มาจากคนพื้นที่ในชุมชนนั้น และตางพื้นที่ปริมาณสัดสวนเทาๆกัน
และรานคาสวนใหญปดปายราคา
- สัปดาหที่ 4 - 5 ปริมาณการซื้อของลดนอยลง และจํานวนรานคาลดลง

*************************************
จุดรับลงทะเบียนทาน้ํานนทบุรี

๑๓

ศูนยการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดนนทบุรี

ศาลเจาแมทับทิม

ศาลหลักเมือง (เดิม)

วัดโตนด

๑๔

วัดบางระโหง

วัดทายเมือง

วัดแคนอก

พุทธสถานเชิงทา – หนาโบสถ

๑๕

วัดฉิมพลีสุทธาวาส

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

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

๑๖

ผูสนับสนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประจําป ๒๕๖๐

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ศาลเจาปงเถากงมา และสมาคมพอคาชาวจังหวัดนนทบุรี

บริษัท อีซูซุเมโทร จํากัด

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนนทบุรี ๑

๑๗

