สรุป ประเมิน ผลการจัด งานสมโภชศาลหลั กเมื อ ง ประจํา ป 2561
***********************************
ตามที่ เทศบาลนครนนทบุ รี กํ าหนดจั ดงานสมโภชศาลหลั กเมื อง ประจําป 2561 เพื่ อเป นการอนุ รักษ ไ ว
ซึ ่ง ขนบธรรมเนี ย มและวั ฒ นธรรมประเพณีอ ัน ดีง ามของไทย ในวัน ที ่ 1 – 3 ธัน วาคม 2561 เพื่ อ ให
การดําเนิน การจัดงานเป น ไปด วยความเรีย บรอ ยและบรรลุตามวัตถุป ระสงค แกทางราชการ โดยมี คําสั่งเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 1871/๒๕61 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕61 โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานดังนี้
๑. คณะกรรมการฝายที่ปรึกษา มีหนาที่
- ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดงานใหดําเนิน การจัดงานเปน ไปดวยความเรีย บรอย

2. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาที่
- ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดงานใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
- อํานวยการจัดงาน ใหคําแนะนํา มอบหมายงานใหฝายตาง ๆ และเปนที่ปรึกษาในเรื่องการวางแผน
การควบคุม การประสานงาน การกํากับดูแล แกไขปญหา เสนอแนะ และการติดตามผลการทํางานของคณะกรรมการ

๒

3. คณะกรรมการฝายเลขานุการ มีหนาที่
- วางแผนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมและเนื้อหาการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจําป 2561
ใหเปนไปตามนโยบายของเทศบาลนครนนทบุรี
- จัดตั้งคณะทํางาน ติดตอประสานงาน ตลอดจนสั่งการและรายงานใหเกิดความสะดวกและความคลองตัว
- ออกคํ าสั่ ง หนั งสื อ หรื อ อื่ น ๆ ถึ งผู ที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรีย บรอ ยบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
- พิจารณาและดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจางตามรายละเอียดของงบประมาณคาใชจายที่ฝายตาง ๆ
นําเสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ประสานคณะพราหมณ เพื่อทําพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
- จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตามที่เทศบาลกําหนด รับผิดชอบในการดําเนินงานในพิธีเปดงาน
- จัดเตรียมคํากลาว อุปกรณเครื่องใชในพิธีเปด
- จัดเครื่องบวงสรวง ร.5
- ดูแลพิธีการในพิธีสงฆ
- ดูแลจัดมหรสพ
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของฝายใด ๆ

4. คณะกรรมการฝายจัดหารายได มีหนาที่
- ดูแลและจัดหารานคา OTOP มาขายสินคาภายในงาน
- จําหนายธูป เทียน ทอง สักการบูชาศาลหลักเมือง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓
5. คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ มีหนาที่
- นิมนตพระสงฆเจริญพระพุทธมนต และถวายภัตตาหารเชา จํานวน 10 รูป
- จัดพิธีกรสงฆ
- จัดหาอุปกรณเกี่ยวกับพระสงฆ
- จัดเตรียมอาหารเชา อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับพระสงฆ แขกผูมีเกียรติ และผูรวมงาน
- จัดเตรียมปนโตพรอมอาหาร สําหรับพระสงฆในพิธี จํานวน 10 รูป
- จัดภาชนะใสอาหารสําหรับถวายพระสงฆ จํานวน 10 รูป
- จัดเครื่องปจจัยไทยธรรมพระสงฆ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

6. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ มีหนาที่
- จัดทําเวทีการแสดง เต็นทพิธีสงฆ
- ติดตั้งและควบคุมไฟฟา แสงสวางบริเวณงาน
- เขียนปายประชาสัมพันธ (ปายผา)
- จัดประดับตกแตงบริเวณศาลหลักเมือง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๔

7. คณะกรรมการฝายพิธีบวงสรวงและรักษาความสะอาด ปฐมพยาบาล มีหนาที่
- จัดเจาหนาที่ดูแลความสะอาดบริเวณงาน
- จัดหนวยปฐมพยาบาลตลอดงาน
- จัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่
- ประสานกับรานอาหารเพื่อใชออกรานในงาน
- จัดทําเครื่องบวงสรวงในพิธีบวงสรวง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

8. คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย และจราจร มีหนาที่
- จัดการจราจร จัดที่จอดรถ ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ
- จัดเทศกิจดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณจัดงาน รานคา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕
9. คณะกรรมการฝายปฏิคม มีหนาที่
- จัดเตรียมการตอนรับแขกผูมีเกียรติและประชาชนในพิธีบวงสรวง
- เตรียมการรับรองและดูแลอาหาร เครื่องดื่มของคณะผูบริหาร ณ เวทีกลาง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เตรียมการรับรองและดูแลอาหารเครื่องดื่มของคณะผูบริหาร ณ เวทีกลาง ดังนี้
วันเสารที่ 1 ธันวาคม 25561 สํานักการศึกษา, กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม, กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561 สํานักปลัดเทศบาล, กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา

10. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ และเผยแพร มีหนาที่
- ประชาสัมพันธการจัดงาน
- จัดทําปายและไฟวิ่งประชาสัมพันธงาน ติดบริเวณแยกตาง ๆ ในเขตเทศบาล
- จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธ และรถประชาสัมพันธ
- บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกวิดีโอ

๖
11. คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน มีหนาที่
- ประเมินผลการจัดงานดวยแบบสอบถาม
- นําเสนอปญหาอุปสรรคและเหตุการณ ตลอดจนความเห็นอื่น ๆ เพื่อการแกไขในครั้งตอไป
- จัดทํารายงานสรุปผลเสนอผูบังคับบัญชา

**********************************
สรุปผลจากแบบสอบถามจากประชาชน จํานวน 200 คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 3๘.๐๐ เปนเพศชาย
รอยละ 6๒.๐๐ เปนเพศหญิง
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 9.๐๐ อายุ ๑ – ๒๐ ป
รอยละ 46.๐๐ อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ 4๑.๐๐ อายุ ๔๑ - ๖๐ ป
รอยละ 4.00 อายุ 61 ปขึ้นไป
๓. ที่อยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ ๘๘.๐๐ จังหวัดนนทบุรี
รอยละ 12.๐๐ กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล
๔. ทานทราบขาวโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจําป ๒๕61 จากแหลงใด
รอยละ 37.๐๐ ปายประกาศ/จอLED
รอยละ 26.๐๐ ใบปลิว/วารสารเทศบาลฯ
รอยละ 11.00 บุคคลอื่น
รอยละ 7.๐๐ ประธานคณะกรรมการชุมชน
รอยละ 6.๐๐ facebook/เว็บไซตเทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ 5.๐๐ ที่ทํางาน
รอยละ 4.๐๐ วิทยุ/โทรทัศน
รอยละ 4.๐๐ รถประชาสัมพันธ/รถไฟฟาสายสีมวง

๗
๕. ทานคิดวาโครงการนี้เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตสํานึกในการเคารพบูชาศาลหลักเมือง
ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของชาวนนทบุรีระดับใด
รอยละ 59.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 39.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.๐๐ ระดับนอย
๖. ทาคิดวาเพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนรูจักศาลหลักเมืองและศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี
วาเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีระดับใด
รอยละ 59.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๓9.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ ๒.๐๐ ระดับนอย
๗. ทานคิดวาเพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณคา และตระหนักถึงความสําคัญของศาลหลักเมือง
มากขึ้นระดับใด
รอยละ 60.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 38.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.๐๐ ระดับนอย
๘. ทานคิดวาความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดสถานที่ระดับใด
รอยละ ๕3.๐๐ ระดับมาก
รอยละ ๔๕.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.๐๐ ระดับนอย
๙. ทานคิดวาความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดการจราจรระดับใด
รอยละ 52.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 46.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 2.๐๐ ระดับนอย
ขอเสนอแนะจากประชาชน
๑. ราคาอาหารคอนขางสูงเทียบกับปริมาณที่ไดนั้นนอยเกินไป
๒. โตะ – เกาอี้ สําหรับนั่งชมการแสดงไมเพียงพอ
๓. ที่จอดรถไมเพียงพอ
๔. หองสุขาไมเพียงพอ

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

๘
สรุปผลจากแบบสอบถามจากรานคา จํานวน 20 คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 80.๐๐ เปนเพศหญิง
รอยละ 20.๐๐ เปนเพศชาย
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 5.๐๐ อายุ ๑ – ๒๐ ป
รอยละ 35.๐๐ อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ 60.๐๐ อายุ ๔๑ - ๖๐ ป
๓. ที่อยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ ๘0.๐๐ จังหวัดนนทบุรี
รอยละ 20.๐๐ กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล
๔. ทานทราบขาวโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจําป ๒๕61 จากแหลงใด
รอยละ 55.๐๐ สมาคมผูประกอบการรานคา
รอยละ 30.๐๐ ปายประกาศ/จอLED
รอยละ 10.๐๐ ใบปลิว/วารสารเทศบาลฯ
รอยละ 5.๐๐ facebook/เว็บไซตเทศบาลนครนนทบุรี
๕. ทานคิดวาความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดสถานที่ใหจําหนายสินคานั้นเหมาะสมระดับใด
รอยละ 40.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 60.๐๐ ระดับปานกลาง
๖. ทาคิดวาความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดการจราจรเหมาะสมระดับใด
รอยละ 40.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 60.๐๐ ระดับปานกลาง
๗. ทานคิดวาการประดับ/ตกแตงสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 40.๐๐ ระดับมาก
รอยละ 55.๐๐ ระดับปานกลาง
รอยละ 5.๐๐ ระดับนอย
๘. ทานตองการใหมีการแสดงหรือกิจกรรมใดเพิ่มเติมอีกหรือไม
รอยละ 90.๐๐ ไมตองการ
รอยละ 10.๐๐ ตองการ
ขอเสนอแนะจากรานคา
1. ควรเพิ่มพื้นที่สําหรับขายสินคา ประเภทเสื้อผาและของใชมากกวานี้
2. คาเชาที่คอนขางแพง
3. ที่จอดรถไมเพียงพอ
4. หองสุขาไมเพียงพอ
5. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ

๙

*****************************************
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒561
รานคา – รานอาหาร

การแขงขันตะกรอลอดหวง

รําวงยอนยุค

๑๐

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕61
พิธีบวงสรวงรัชกาลที่ ๕

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

๑๑

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาววัตถุประสงคการจัดโครงการฯ

นายภานุ แยมศรี
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
กลาวเปดโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง

การแสดงดนตรี

การแสดงตลก

๑๒
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕61
ประชาชนสักการะศาลหลักเมืองนนทบุรี

การแสดงดนตรี

การแขงขันชกมวยไทย

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

