๑

สรุปผลการประเมินโครงการยกยองพอดีเดน ประจําปงบประมาณ ๒๕62
**************************
เทศบาลนครนนทบุรี ไดกําหนดจัดโครงการยกยองพอดีเดน ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ในวันอังคารที่
4 ธันวาคม ๒๕61 ตั้งแตเวลา ๐6.๐๐ – ๑4.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั้น ๕ สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให
การจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอยเทศบาลนครนนทบุรี จึงไดมีคําสั่งมอบหมายภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ให แ ก ห น ว ยงานต างๆ เพื่ อดํ าเนิ น การในส ว นที่ เกี่ ย วข องตามคํ าสั่ งเทศบาลนครนนทบุ รี เลขที่ 1967/๒๕61
ลงวันที่ ๒8 พฤศจิกายน ๒๕61 ดังตอไปนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
๑. จัดเจาหนาที่ 3 คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลทาทราย)
๒. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
3. จัดเจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ คน
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
3.๑ อํานวยความสะดวก แกพอดีเดนประจําชุมชน, พอดีศรีเมืองนนท
และผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนประจําชุมชนที่ขึ้นรับโลบนเวที
3.๒ อํานวยความสะดวก แกผูที่ขึ้นวางพานพุมเงิน – พุมทอง บนเวที
3.๓ อํานวยความสะดวก บริเวณทางเดินที่จะขึ้นเวที
3.๔ ยกพานพุมเงิน – พุมทอง จากโตะหมูบูชาบนเวทีวางที่ทจี่ ัดใหดานซาย – ขวา เรียงตามลําดับ
4. จัดเจาหนาที่ฝายรักษาความสงบเรียบรอยฯ ๑๐ คน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.1 ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณงาน
4.2 เดินรับบริจาคบูชากัณฑเทศนจากผูมารวมงาน
๕. การเปดใชหองประชุม ชั้น 5
๖. จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเสียงพรอมผูควบคุมและจัดเตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี
๗. จัดเตรียมโตะ – เกาอี้ หองประชุม
๘. การเปดใชหองสุขาพรอมคนงานทําความสะอาด
๙. การเปดใชหองประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
10. จัดเตรียมแผงกั้น จํานวน 2 แผง

๒

2. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลสวนใหญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง - เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
๓. จัดหนวยปฐมพยาบาลบริการผูมารวมงานพิธีภายในงาน
๔. จัดพิธีกรดําเนินรายการชาย ๑ คน ไดแก นายเพิ่มพงษ พุมวิเศษ
และพิธีกรดําเนินรายการหญิง 1 คน ไดแก นางชุติมา เกตุสิงห
๕. จัดคนงานเก็บทําความสะอาดหลังเลิกงาน
๖. จัดเตรียมถุง-ถังขยะ เพื่อรองรับขยะและเศษอาหาร

3. สํานักการคลัง
๑. จัดเจาหนาที่ 3 คน รับลงทะเบียนพอดีเดนประจําชุมชน และพอดีศรีเมืองนนท
๒. แจกคูปองอาหารวาง - เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา

4. สํานักการชาง
๑. จัดโตะหมูบูชา ชุดใหญ ๑ ชุด (หมู ๙) และชุดเล็ก (หมู 7) 1 ชุด
๒. ติดตั้งพื้นไมสําเร็จขนาดเล็กสําหรับประธานยืนกลาวนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พรอมประดับไมดอกสวยงาม
3. ติดตั้งแทนสําหรับวางพานพุม 70 คู พรอมระบายผา
4. จัดหาและตกแตงไมดอก ไมประดับบริเวณดานหนาเวทีและภายในบริเวณงานตามจุด
ที่ไดรับการประสานจากกองสวัสดิการสังคม
5. จัดชุดรับแขก ๒ ชุด พรอมเกาอี้ผูมีเกียรติและชุมชน ๑,0๐๐ ตัว
6. ติดตั้งซุมแสดงความยินดี (หนาหอง) ๒ ซุม พรอมเสริมพื้น ปูพรม และผูกผาระบาย
7. จัดโตะวางโล 3 ตัว พรอมผาระบาย และโตะบรรยายธรรมและเกาอี้ 1 ชุด
8. จัดโตะลงทะเบียน 10 ตัว พรอมเกาอี้ 20 ตัว (พรอมผาระบาย)
9. ติดตั้งเต็นทหนาสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จํานวน 4 หลัง
10. จัดโตะสําหรับวางอาหาร ๒๐ ตัว พรอมเกาอี้ ๔๐๐ ตัว

๓

11. เขียนปายโฟมติดเวทีและซุมแสดงความยินดี ๒ ซุม
๑2. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลบางเขน)
๑3. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา

5. สํานักการศึกษา
๑. จัดเจาหนาที่ 3 คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป
(ตําบลตลาดขวัญ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง-เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
๕.๑ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๑ (วัดทายเมือง)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับคณะผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ ไดแก นายกเทศมนตรี,
รองนายกเทศมนตรี, ส.ส., ส.จ., ส.ท. และหัวหนาสวนราชการ
2. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
๕.๒ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๒ (วัดทินกรนิมิต)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๕.๓ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๓ (วัดนครอินทร)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๕.๔ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๔ (วัดบางแพรกเหนือ)
๑. จัดคณะครู – อาจารย ๓ คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน
๒. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ๑ ชุด
๕.๕ โรงเรียนนครนนทวิทยา ๕ (ทานสัมฤทธิ์)
๑. จัดเจาหนาที่ 2 คน เชิญรางวัลมอบโล (แตงกายชุดไทย)
5.6 โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา 6
๑. จัดคณะครู – อาจารย 3 คน ตอนรับชุมชนและบุคคลที่มารวมงาน

๔

6. กองวิชาการและแผนงาน
๑. จัดเจาหนาที่ ๓ คน รับลงทะเบียนประชาชนที่มารวมงานทั่วไป (ตําบลบางสระสอ)
๒. แจกคูปองอาหารวาง - เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
๓. ประสานงานสื่อมวลชน 1 ชอง
๔. จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธ อํานวยความสะดวก แนะนําการจัดงานแกแขกผูมารวมงาน
๕. จัดพิธีกรดําเนินรายการหญิง ๑ คน ไดแก นางสุนิตา เชื้อสําราญ
๖. บันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง และถายทอดสดบริเวณงานและเชื่อมสัญญาณไปยังหองโถง
ชั้น 1 อาคาร 2 ตลอดการจัดงาน
7. จัดเจาหนาที่และอุปกรณถายทอดสดกลองวงจรปดและจัดแสดงวิดีทัศนผลงานเทศบาล
นครนนทบุรีที่ผานมา
8. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

7. กองสวัสดิการสังคม
๑. จัดเจาหนาที่ รับลงทะเบียนชุมชนที่วางพานพุม แจกคูปองอาหารวางเครื่องดื่ม,
คูปองอาหารกลางวันและติดดอกพุทธรักษา
๒. จัดเจาหนาที่แจกคูปองอาหารกลางวัน เมื่อพิธีการแลวเสร็จตรงประตูทางออกทั้ง ๒ ประตู
๓. ประสานงานกับชุมชนตางๆ ในการเขารวมกิจกรรม
๔. จัดเตรียมขั้นตอน และการประกอบพิธีการตางๆ
๕. จัดเตรียมโลประกาศเกียรติคุณ พอดีเดนประจําชุมชน พอดีศรีเมืองนนท และผูบําเพ็ญประโยชน
ดีเดนประจําชุมชน
๖. จัดลําดับการขึ้นรับโล ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณของใชที่จําเปนในโครงการ
๗. จัดลําดับชุมชนเพื่อการถวายเครื่องราชสักการะพุมเงิน - พุมทอง
๘. จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และประสานงานกับเจาหนาที่ฝายตางๆ
๙. จัดเจาหนาที่บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม แกผูมารวมงาน
๑๐. ประสานงาน กํากับดูแลรานคา ในการรับคูปองและอาหาร
11. จัดเจาหนาที่ตอนรับและบริการคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ (เชา,เที่ยง)
หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2
- จัดเตรียมอุปกรณจัดเลี้ยง 50 ชุด
- จัดเตรียมอาหารวาง (เชา) 50 ชุด
- จัดอาหารกลางวัน 50 ชุด
๑2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน

๕

8. กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
1. จัดเจาหนาที่ 3 คน รับลงทะเบียน และผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนประจําชุมชน
2. แจกคูปองอาหารวาง – เครื่องดื่ม และดอกพุทธรักษา
3. จัดเจาหนาที่รับรองพระ 1 คน ไดแก นายคัมภีร พวงรอดพันธุ

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

๖

สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชน จํานวน 200 คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 46.๐๐ เปนเพศชาย
รอยละ 54.๐๐ เปนเพศหญิง
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 9.๐๐ อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ 40.๐๐ อายุ ๔๑ - ๖๐ ป
รอยละ 51.00 อายุ 61 ปขึ้นไป
3. ทานทราบขาวการจัดโครงการยกยองพอดีเดนจากแหลงใด
รอยละ 45.๐๐ ประธานคณะกรรมการชุมชน
รอยละ 25.00 จดหมายเชิญรวมงาน
รอยละ 22.๐๐ ใบปลิว/วารสารเทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ 4.๐๐ ปายประกาศ/จอLED
รอยละ 3.๐๐ facebook/เว็บไซตเทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ 1.00 วิทยุชุมชน
4. ทานมารวมโครงการยกยองพอดีเดนในฐานะใด
รอยละ 65.00 ผูรวมงานทั่วไป
รอยละ 27.00 คณะกรรมการชุมชน
รอยละ 5.00 ผูบ ําเพ็ญประโยชนดีเดนประจําชุมชน
รอยละ 3.00 พอดีศรีเมืองนนท
5. ทานคิดวาเพื่อคัดเลือกพอดีเดนที่เปนแบบอยางที่ดีจากชุมชนในเขตเทศบาลใหเปนพอดีเดนประจําชุมชน
และพอดีศรีเมืองนนทระดับใด
รอยละ 89.00 ระดับมาก
รอยละ 11.00 ระดับปานกลาง
6. ทานคิดวาเพื่อยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูไดรับการคัดเลือกเปนพอดีเดนประจําชุมชน
และพอดีศรีเมืองนนทระดับใด
รอยละ 90.00 ระดับมาก
รอยละ 9.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 1.00 ระดับนอย
7. ทานคิดวาเพื่อใหสังคมตระหนักถึงบทบาทและหนาที่อันสําคัญยิ่งของพอระดับใด
รอยละ 88.00 ระดับมาก
รอยละ 12.00 ระดับปานกลาง
8. ทานคิดวาเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหดํารงอยูตอไประดับใด
รอยละ 92.00 ระดับมาก
รอยละ 8.00 ระดับปานกลาง
9. ทานคิดวาเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตนแบบเปนการสงเสริมคนในชุมชน
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองระดับใด
รอยละ 90.00 ระดับมาก
รอยละ 10.00 ระดับปานกลาง

๗

1.
2.
3.
4.

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน
ควรจัดโครงการในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
สถานที่จอดรถไมเพียงพอ
จุดรับอาหารกลางวัน ไมคอยเปนระเบียบเรียบรอย
เครื่องดื่มชวงเชา ควรเปนน้ําเปลาแบบขวด

************************************
โครงการยกยองพอดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี

แสดงธรรมเทศนา
โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจาอาวาสวัดพระบาทน้ําพุ)

๘

การแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนโรงเรียนนครนนทวิทยา 3 (วัดนครอินทร)

นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล
พ.อ.อ.พายัพ บุญคง
(ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี) (รองประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี)
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ ถวายพานพุมดอกไมประดิษฐ โทนสีเหลือง

นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค (ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี)
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ ถวายพานพุมดอกไมประดิษฐ โทนสีเหลือง

๙

ชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีถวายพานพุมดอกไมประดิษฐ โทนสีเหลือง

การขับเสภาเพื่อเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย อาจารยเยาวลักษณ ญาณสุภาพ ขาราชการบํานาญ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง
จากชุมชนเรวดีโซน 3 ซอย 17 – 39

นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค (ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี)
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการยกยองพอดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562

๑๐

ผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนประจําชุมชน

พอดีเดน

๑๑

พอดีศรีเมืองนนท

พันเอก(พิเศษ) บุญทรง ปนดี ประเภทพอของผูเสียสละ

รอยตรี ดร.สุรินทร สงคทอง ประเภทพอผูมีความมานะอดทน

นายวัฒน ตีระรัตน ประเภทพอของผูทําประโยชน ตอสังคมและประเทศชาติ

นายแพทยอุทัย สุภาพ ประเภทพอผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

๑๒

การแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนโรงเรียนนครนนทวิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)

คุณจิตรา ธนเดชากุล
นายสมนึก ธนเดชากุล
(ผูชวยนายกเหลากาชาดจังหวัดนนทบุรี) (นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี)
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ ถวายพานพุมดอกไมสด โทนสีเหลือง

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
อานนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผูรวมพิธีรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๓

การจัดนิทรรศการยกยองเชิดชูเกียรติ “พอ”

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

