๑

สรุปประเมินผลการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒
ด ว ยเทศบาลนครนนทบุ รี กํ า หนดจั ด โครงการจั ด งานวั น เด็ ก แห ง ชาติ ประจํ า ป 2562
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมตามนโยบายของรั ฐ บาลในวั น เด็ ก แห งชาติ ให ค วามสํ า คั ญ แก เด็ ก
และเยาวชนของชาติไทย เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กและเยาวชนใหยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข เพื่อใหเด็ก
เยาชน รูจักหนาที่ของตนเองและอยูในระเบียบวินัยอันดี เพื่อสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวในการทํากิจกรรม
รวมกันระหวางเด็กและผูปกครอง และเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่ อให การดํ าเนิ น โครงการจั ด งานวัน เด็ กแห งชาติ ประจําป 2562 บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค
สํานักการศึกษา จึงขอคําสั่งเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 2059/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่องมอบหมาย
หนาที่การปฏิบัติงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ดังนี้
๑. สํานักการคลัง
๑.๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน ๑ ฐาน
๑.๒ จัดเจาหนาที่ จํานวน 1๐ คน ทําหนาทีร่ ับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
1.3 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๒. สํานักการชาง
๒.๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน ๑ ฐาน
2.2 กําหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทํารายละเอียดประมาณคาใชจาย
2.3 กําหนดแผนผังการจัดงานและกําหนดจุดตั้งซุมของหนวยงานตาง ๆ
รวมกับสํานักการศึกษา
2.4 จัดทําเวทีกลางและเวทีดนตรี พรอมการตกแตงใหสวยงาม
2.5 จัดสถานที่สําหรับการรับรองแขกผูมีเกียรติ บริเวณเวทีกลางกอนพิธีเปดงาน
2.6 จัดเตรียมสถานที่สําหรับวางอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มใหบริการผูมารวมกิจกรรม
และจัดบริการซุมรวมกิจกรรม
2.7 จัดทําซุมทางเขาหนาศูนยราชการและบริเวณทางเขาเวทีกลาง
2.8 จัดทําโตะสําหรับลงทะเบียน
2.9 ติดตั้งไฟฟาและปลั๊กไฟในเต็นทและฐานกิจกรรม
2.10 อํานวยความสะดวกในการติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียง เครื่องดนตรีสําหรับเวทีกลาง
และเวทีดนตรี

๒

2.11 ประสานงานขอใชรมทหารกับกรมพลาธิการทหารบก
2.12 ประสานกับงานสวนสาธารณะเรื่องการขอใชสถานที่โดยรอบสวนมกุฎรมยสราญ
และจัดเตรียมไมดอกไมประดับเพื่อตกแตงสถานที่
2.13 จัดทําชั้นวางตุกตาและของรางวัลบนเวทีกลาง
2.14 ติดตั้งปายประชาสัมพันธ ปายบอกทาง ปายประจําฐานกิจกรรมและรื้อถอนเมื่อการจัดงาน
เสร็จสิ้น
2.15 จัดเตรียมสถานที่แลวเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 และจัดเก็บสถานที่ใหเรียบรอย
หลังงานเสร็จ และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2.16 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๓. สํานักปลัดเทศบาล
๓.๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน 1 ฐาน
๓.๒ รักษาความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย จัดการจราจรเขา-ออกบริเวณงาน
พรอมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแกผูเขารวมกิจกรรม
๓.๓ ประสานงานขอใชสถานที่กับทางศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดนนทบุรี
๓.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานเจาหนาที่ อปพร. ดูแลความปลอดภัย
บริเวณรอบสระน้ํา
3.5 จัดเจาหนาที่ จํานวน 10 คน ทําหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
3.6 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓

๔. กองวิชาการและแผนงาน
๔.๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน ๑ ฐาน
๔.๒ ประเมินผลการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
๔.๓ ประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
๔.๔ จัดเจาหนาที่ถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมตางๆ ตั้งแตเตรียมงาน
และวันงาน
4.5 จัดเจาหนาที่ จํานวน 4 คน ทําหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
4.6 จัดเจาหนาที่ประจํากองอํานวยการกับสํานักการศึกษา
4.7 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. กองสวัสดิการสังคม
๕.๑ ประชาสัมพันธ และเผยแพรการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
ใหแกชุมชนตาง ๆ
5.2 จัดเจาหนาที่ จํานวน 5 คน ทําหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
5.3 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

6. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.๑ กําหนดแผนผังการจัดงานและกําหนดจุดตั้งซุมของหนวยงานตาง ๆ
รวมกับสํานักการศึกษา
6.๒ จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดบริเวณงาน จัดเตรียมถุงทิ้งขยะ โดยการแยกประเภท
ของขยะ ณ บริเวณจัดงานตามความเหมาะสมกอนการจัดงาน 1 วัน และจัดเก็บขยะ
หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน จัดหาอุปกรณและวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
6.3 จัดเจาหนาที่สําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน 2 ฐาน
6.4 จัดเจาหนาที่ จํานวน 10 คน ทําหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
(เปนหัวหนารับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน)
6.5 จัดเจาหนาที่พยาบาลพรอมเวชภัณฑ อุปกรณการแพทยและปฐมพยาบาลเบื้องตน
และนําสงโรงพยาบาลในกรณีรุนแรงใหประจํา ณ กองอํานวยการ

๔

6.6 จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 2 คัน
6.7 จัดเจาหนาที่บริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูมีเกียรติ เจาหนาที่ เด็ก เยาวชน
และผูปกครองที่มารวมกิจกรรม โดยใหประสานงานกับสํานักการศึกษา
6.8 จัดพนักงานลอกทอบริการแจกอาหารตามฐานแตละฐาน
6.9 จัดเจาหนาที่เปนพิธีกรบนเวทีกลางและดําเนินกิจกรรมบนเวทีกลางรวมกับสํานักการศึกษา
6.10 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

7. กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
7.๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก รวมกับสโมสรวอลเลยบอล ทรีบรอดแบนดนครนนท
พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน 1 ฐาน
7.๒ จัดเจาหนาที่ควบคุมขบวนพาเหรดและวงโยธวาทิต
7.๓ จัดเจาหนาที่ จํานวน 10 คน ทําหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
7.4 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

8. กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชน
8.๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน ๑ ฐาน
8.2 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕

9. แขวงทาทราย
9.๑ จัดเจาหนาที่ จํานวน ๑๐ คน ทําหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
9.2 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑0. กองสารสนเทศ ภาษี และทรัพยสิน
๑0.๑ จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน ๑ ฐาน
10.2 จัดเจาหนาที่ จํานวน 4 คน ทําหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
10.3 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

11. สํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
11.1 จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจําฐาน จํานวน 7 ฐาน
(โรงเรียนละ 1 ฐาน สํานักการศึกษา จํานวน 1 ฐาน)
11.2 จัดเจาหนาที่ประสานและอํานวยความสะดวกจุดรับลงทะเบียน จํานวน 5 คน
11.3 จัดทําแผนผังการจัดงานและกําหนดจุดตัง้ ซุมของหนวยงานตาง ๆ รวมกับ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสํานักการชาง
11.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณในการลงทะเบียน
11.5 จัดหาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับแขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ เด็กและผูปกครอง
ที่มารวมงาน
11.6 จัดหาของขวัญ ของรางวัลเสริมสรางพัฒนาการเด็ก สําหรับใหเด็กรวมทํากิจกรรม
11.7 จัดหาชุดการแสดงบนเวทีกลาง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 6 ชุด
11.8 จัดหาขบวนพาเหรดและวงโยธวาทิตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11.9 จัดเจาหนาที่ดําเนินการกิจกรรมบนเวทีกลางรวมกับสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
11.10 จัดเจาหนาที่เตรียมของขวัญ ของรางวัลบนเวที เพื่อใหผูบริหารจับรางวัลและมอบใหกับเด็ก
11.11 จัดเจาหนาที่ประจํากองอํานวยการรวมกับกองวิชาการและแผนงาน

๖

11.12 จัดหาเครื่องขยายเสียง จัดในบริเวณงาน จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย
1. จุดรับลงทะเบียน
2. เวทีกลาง
3. จุดกองอํานวยการ
4. เวทีดนตรี
11.13 จัดเจาหนาที่ ประสานและบริการผูเขารวมกิจกรรมตามบูธตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก
และหนวยงานภายใน
11.14 จัดเตรียมของขวัญของรางวัลสําหรับฐานกิจกรรม และของรางวัลบนเวทีกลาง
11.15 ขนยายของขวัญ ของรางวัลไปยังเวทีกลาง (ในวันศุกรที่ 11 มกราคม 2562)
11.16 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๗

สรุปผลจากแบบสอบถามของผูเขารวมโครงการ

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.

4.

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 65.00 เด็ก
รอยละ 35.00 ผูปกครอง
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 68.00 เพศหญิง
รอยละ 32.00 เพศชาย
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 64.00 อายุต่ํากวา 20 ป
รอยละ 20.00 อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ 16.00 อายุ ๔๑ – ๖๐ ป
ภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 86.00 จังหวัดนนทบุรี
รอยละ 14.00 กรุงเทพมหานคร
ทานทราบขาวการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 จากแหลงใด
รอยละ 2.00 รถประชาสัมพันธ
รอยละ 4.00 แผนปลิว/วารสารเทศบาลฯ
รอยละ 6.00 วิทยุ/โทรทัศน/หนังสือพิมพ
รอยละ 14.00 เพื่อน/ทราบอยูแลวเพราะเปนงานประจําป
รอยละ 17.00 ปายประกาศ/จอLED
รอยละ 28.00 ครู/อาจารยจากโรงเรียน
รอยละ 29.00 facebook/เว็บไซตเทศบาลนครนนทบุรี
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักหนาที่ของตนเองและอยูในระเบียบวินัยอันดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
รอยละ 91.00 ระดับมาก
รอยละ 9.00 ระดับปานกลาง
เพื่อสงเสริมความสัมพันธดันดีใกลชิดกันในครอบครัว ในการทํากิจกรรมรวมกันระหวางเด็กและผูปกครอง
รอยละ 83.00 ระดับมาก
รอยละ 17.00 ระดับปานกลาง
เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรมในแตละฐานกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหเกิดความริเริ่ม
สรางสรรค กลาแสดงออก ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
รอยละ 87.00 ระดับมาก
รอยละ 13.00 ระดับปานกลาง
ความระเบียบเรียบรอยในการจัดสถานที่/การจราจรระดับใด
รอยละ 82.00 ระดับมาก
รอยละ 18.00 ระดับปานกลาง

๘

5. ความเหมาะสมของขวัญ/ของรางวัลระดับใด
รอยละ 87.00 ระดับมาก
รอยละ 10.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 3.00 ระดับนอย
ขอเสนอแนะจากประชาชน
1. ควรเพิ่มของรางวัลที่เปนของเลนใหเหมาะสมกับวัยใหมากขึ้น
2. ควรใหจัดกิจกรรมทุกป
3. ควรเพิ่มกิจกรรมใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะจากหนวยงานภายนอกที่เขารวมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ของขวัญ/ของรางวัล สวนใหญเปนของสําหรับเด็กเล็ก ควรเพิ่มของขวัญ/ของรางวัลสําหรับเด็กโต
โตะ/เกาอี้ มีไมเพียงพอ
ควรมีอาหารเชา
ควรมีเจาหนาที่มาอํานวยความสะดวกในวันที่จัดสถานที่ (วันศุกรที่ 11 มกราคม 2562)
ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
พื้นที่จัดกิจกรรมไมเพียงพอ เนื่องจากเด็กมีจํานวนมาก
เครื่องเสียงบางฐานกิจกรรมเสียงดังเกินไป ทําใหฐานกิจกรรมขนาดเล็กพูดกับเด็กไมไดยิน
ควรเพิ่มรถสุขามากกวานี้
ควรแจงตําแหนงฐานกิจกรรมใหชัดเจนกอนวันจัดงาน เพื่อปองกันการสับสน

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

๙

การจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖2
วันเสารที่ 12 มกราคม 2562 ศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี
จุดลงทะเบียน

ขบวนพาเหรดของคณะผูบริหาร และนักเรียนนครนนทวิทยา

๑๐

การแสดงของนักเรียน

พิธีเปดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562

นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการฯ

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวเปดการจัดโครงการฯ

๑๑

ผูบริหารมอบรางวัลแกเด็กที่มารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ

ซุมอาหาร-เครื่องดื่ม

๑๒

กิจกรรมฐานตางๆ

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

๑๓

