๑

สรุปผลการประเมินโครงการยกยองแมดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลนครนนทบุรี
************************************
เทศบาลนครนนทบุรี ไดกําหนดจัดโครงการยกยองแมดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป(นการ
เทิ ด พระเกี ย รติ เนื่ องในวั น เฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจาสิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ซึ่ งไดรั บ การยกยองเป( น “แมแหงชาติ ” ในวั น ศุ ก ร: ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุ ม ใหญ ชั้ น ๕ อาคารเทศบาลนครนนทบุ รี ๒ เพื่ อใหการจั ด งานเป( น ไปดวยความเรี ย บรอยเทศบาล
นครนนทบุรี จึงไดมีคําสั่งมอบหมายภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ใหแกหนวยงานตางๆ เพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตามคําสั่งเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คนรับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลทาทราย)
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๓. จัดเจาหนาที่ฝHายปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ อํานวยความสะดวก แกแมดีเดนประจําชุมชน, แมดีศรีเมืองนนท: และผูบําเพ็ญประโยชน:ดีเดน
ประจําชุมชน และชุมชนดีเดน ที่ขึ้นรับโลบนเวที
๓.๒ อํานวยความสะดวก แกผูที่ขึ้นวางพานพุมเงิน – พุมทอง บนเวที
๓.๓ อํานวยความสะดวก บริเวณทางเดินที่จะขึ้นเวที
๓.๔ ยกพานพุมเงิน – พุมทอง จากโตMะหมูบูชาบนเวทีวางที่ที่จัดใหดานซาย – ขวา เรียงตามลําดับ
๔. จัดเจาหนาที่ฝHายรักษาความสงบเรียบรอยฯ ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณงาน
๔.๒ เดินรับบริจาคบูชากัณฑ:เทศน:จากผูมารวมงาน
๕. การเปPดใชหองประชุมชั้น ๕
๖. จัดเตรียมอุปกรณ:เครื่องเสียงพรอมผูควบคุม และจัดเตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา
๗. จัดเตรียมโตMะ-เกาอี้ หองประชุม
๘. การเปPดใชหองสุขาพรอมคนงานทําความสะอาด
๙. การเปPดใชหองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒
๑๐. จัดเตรียมแผงกั้น จํานวน ๒ แผง

๒

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

๓. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม
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

๔. สํานักการชาง
๑. จัดโตMะหมูบูชา 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 ๑,๑๐๐ ตัว
๖. ติดตั้งซุมสําหรับแสดงความยินดี (หนาหอง) ๒ ซุม พรอมเสริมพื้น ปูพรม และผูกผาระบาย
๗. จัดโตMะวางโล ๓ ตัว พรอมผาระบาย และโตMะบรรยายธรรม และเกาอี้ ๑ ชุด
๘. จัดโตMะลงทะเบียน ๑๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๒๐ ตัว (พรอมผาระบาย)
๙. ติดตั้งเต็นท:หนาสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒ จํานวน ๔ หลัง
๑๐. จัดโตMะสําหรับวางอาหาร ๒๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๔๐๐ ตัว
๑๑. เขียนปIายโฟมติดเวทีและซุมแสดงความยินดี ๒ ซุม
๑๒. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลบางเขน)
๑๓. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

๓

๕. สํานักการศึกษา
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลตลาดขวัญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง-เครื่องดื่ม และดอกมะลิ
๕.๑ โรงเรียนนครนนท:วิทยา ๑ (วัดทายเมือง)
๑. จัดคณะครู – อาจารย: ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๕.๒ โรงเรียนนครนนท:วิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)
๑. จัดคณะครู – อาจารย: ๓ คน ตอนรับคณะผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
ไดแก นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, สส., สจ., สท. และ
หัวหนาสวนราชการ
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๕.๓ โรงเรียนนครนนท:วิทยา ๓ (วัดนครอินทร:)
๑. จัดคณะครู – อาจารย: ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๕.๔ โรงเรียนนครนนท:วิทยา ๔ (วัดบางแพรกเหนือ)
๑. จัดคณะครู – อาจารย: ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๕.๕ โรงเรียนนครนนท:วิทยา ๕ (ทานสัมฤทธิ์)
๑. จัดเจาหนาที่ ๒ คน เชิญรางวัลมอบโล (แตงกายชุดไทย)
๕.๖ โรงเรียนกีฬานครนนท:วิทยา 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 และอุปกรณ:ถายทอดสดกลองวงจรปPด และจัดแสดงวิดีทัศน:ผลงานเทศบาล
นครนนทบุรีที่ผานมา
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: ผูบําเพ็ญประโยชน:ดีเดน
ประจําชุมชนและชุมชนดีเดน
๖. จัดลําดับการขึ้นรับโล ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ:ของใชที่จําเป(นในโครงการ
๗. จัดลําดับชุมชนเพื่อการถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน - พุมทอง
๘. จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และประสานงานกับเจาหนาที่ฝHายตางๆ
๙. จัดเจาหนาที่บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม แกผูมารวมงาน
๑๐. ประสานงาน กํากับดูแลรานคา ในการรับคูปองและอาหาร
๑๑. จัดเจาหนาที่ตอนรับ และบริการคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ (เชา,เที่ยง) หองประชุม ๑
ชั้น ๒ อาคาร ๒
- จัดเตรียมอุปกรณ:จัดเลี้ยง ๕๐ ชุด
- จัดเตรียมอาหารวาง (เชา) ๕๐ ชุด
- จัดอาหารกลางวัน ๕๐ ชุด
๑๒. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน

๕

๘. กองสงเสริมวัฒนธรรมการทองเทียว และกีฬา
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนแมดีเดน แมดีศรีเมืองนนท: ผูบําเพ็ญประโยชน:ดีเดนประจําชุมชน
และชุมชนดีเดน
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกมะลิ

*************************************
สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 35.00 เพศชาย
รอยละ 65.00 เพศหญิง
2. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 1.00 อายุ 1 – 20 ป!
รอยละ 10.00 อายุ 21 – 40 ป!
รอยละ 31.00 อายุ 41 – 60 ป!
รอยละ 58.00 อายุ 61 ปขึ้นไป

๖

3. ท%านมาร%วมงานโครงการยกย%องแม%ดีเด%น ประจําป!งบประมาณ ๒๕๖๑ ที่เทศบาลนครนนทบุรีจัดขึ้นในฐานะใด
รอยละ 2.๐๐ แม%ดีศรีเมืองนนท;
รอยละ 4.00 ตัวแทนวางพานพุ%ม
รอยละ 7.๐๐ ชุมชนดีเด%น
รอยละ 13.๐๐ ผูบําเพ็ญประโยชน;ดีเด%น
รอยละ 31.๐๐ แม%ดีเด%นประจําชุมชน
รอยละ 43.00 ญาติ/ผูร$วมงาน/ชุมชน
4. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อเป(นการคัดเลือกแมดีเดนที่เป(นแบบอยางที่ดีจากชุมชนใหเป(นแมดีเดนประจําชุมชน
และแมดีศรีเมืองนนท:ระดับใด
รอยละ 74.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 2๖.๐๐ ระดับปานกลาง
5. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อเป(นการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูไดรับการคัดเลือกเป(นแมดีเดนประจําชุมชน
และแมดีศรีเมืองนนท:ระดับใด
รอยละ 74.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 2๖.๐๐ ระดับปานกลาง
๖. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อใหสังคมตระหนักถึงบทบาทและหนาที่อันสําคัญยิ่งของแมระดับใด
รอยละ 77.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 22.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 1.00 ระดับนอย
๗. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหดํารงอยูตอไประดับใด
รอยละ 79.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 21.๐๐ ระดับปานกลาง
๘. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตนแบบเป(นการสงเสริมคนในชุมชน
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองระดับใด
รอยละ ๘2.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 18.๐๐ ระดับปานกลาง
9. ทานคิดวาวันและเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ 72.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 28.๐๐ ระดับปานกลาง
10. ทานคิดวาสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมเพียงใด
รอยละ 78.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 22.๐๐ ระดับปานกลาง

๗

11. ทานคิดวาอาหารวาง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 54.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 44.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.00 ระดับนอย
ข,อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
-

ควรใหแมดีศรีเมืองนนท:ไดพูดขอคิดในการดําเนินชีวิต หรือความรูสึกที่ไดรับรางวัล
น้ําดื่มที่แจกควรเป(นน้ําเปลาแบบขวด เพื่อความสะดวก
ผูรวมงานบางคนแตงกายไมสุภาพ เชนผูหญิงใสกางเกง กับรองเทาผาใบมารวมงาน
ควรแจงผลการคัดเลือกแมดีเดนลวงหนาประมาณสองสัปดาห: เพื่อใหมีการเตรียมตัวมารวมงาน

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

พิธีแสดงธรรมเทศนา โดยพระราชธรรมวาที
ผูช$วยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

๘

การแสดงรําถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนท7วิทยา ๑ (วัดท,ายเมือง)

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

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง
โดย นางจันทร7เพ็ญ เจนกิจณรงค7 (ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน – พุมทอง
โดย ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

๙

การแสดงการขับเสภาเพื่อเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย อาจารย7เยาวลักษณ7 ญาณสุภาพ
ข,าราชการบํานาญ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง
จากชุมชนเรวดี โซน ๓ ซอย ๑๗ – ๓๙

๑๐

นางจันทร7เพ็ญ เจนกิจณรงค7 ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงค7การจัดงาน

พิธีมอบโลรางวัล “ชุมชนดีเดน”

พิธีมอบโลรางวัล “ผู,บําเพ็ญประโยชน7ดีเดน”

พิธีมอบโล “แมดีเดนประจําชุมชน”

๑๑

พิธีมอบโล “แมดีศรีเมืองนนท7”

“ประเภทแมของผู,เสียสละ”
ได,แก คุณแมไพลิน บุญรักษา

“ประเภทแมของผู,เสียสละ”
ได,แก คุณแมสุรางค7 เพ็ชรศิริ

“ประเภทแมผู,บําเพ็ญประโยชน7ตอสังคม”
ได,แก คุณแมวัลลภา หงส7หยก

“ประเภทแมของผู,ทําประโยชน7ตอสังคมและประเทศชาติ”
ได,แก คุณแมบุญสืบ บุญจฑิตย7

๑๒

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวแสดงความยินดีแกผู,ที่ได,รับโลประกาศเกียรติคุณ
และถายรูปพร,อมกับ “แมดีศรีเมืองนนท7”

การแสดงรําถวายพระพรของนักเรียน
โรงเรียนนครนนท7วิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)

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

