สรุปประเมินผล
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป ๒๕๖3

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปประเมินผลการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป ๒๕๖3
ดวยเทศบาลนครนนทบุ รี กำหนดจั ด โครงการจั ด งานวั น เด็ ก แหงชาติ ประจำป 2563
โดยมีวัตถุประสงค(เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักหนาที่ของตนเอง และอยูในระเบียบวินัยอันดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย( และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย(เป4นประมุข เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธ(อันดีใกลชิดกันในครอบครัวในการทำกิจกรรมรวมกันระหวางเด็กและผูปกครอง เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดรวมกิจกรรมที่หลากหลาย ทำใหเกิดความคิดริเริ่ม สรางสรรค( กลาแสดงออก ทางดานรางกาย
อารมณ( สังคม และสติป7ญญา
เพื่ อใหการดำเนิ น โครงการจั ด งานวัน เด็ ก แหงชาติ ประจำป 2563 บรรลุต ามวั ต ถุป ระสงค(
สำนักการศึกษา จึงขอคำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 2118/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่องมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563 ดังนี้
๑. สำนักการคลัง
๑.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจำฐาน ๑ ฐาน
๑.๒ จัดเจาหนาที่ จำนวน 1๐ คน ทำหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
1.3 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๒. สำนักการชาง
๒.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจำฐาน จำนวน ๑ ฐาน
2.2 กำหนดแผนปฏิบัติงาน และจัดทำรายละเอียดประมาณคาใชจาย
2.3 กำหนดแผนผังการจัดงาน และกำหนดจุดตั้งซุมของหนวยงานตาง ๆ
รวมกับสำนักการศึกษา
2.4 จัดทำเวทีกลางและเวทีดนตรี พรอมการตกแตงใหสวยงาม
2.5 จัดสถานที่สำหรับการรับรองแขกผูมีเกียรติ บริเวณเวทีกลางกอนพิธีเปFดงาน
2.6 จัดเตรียมสถานที่สำหรับวางอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มใหบริการผูมารวมกิจกรรม
และจัดบริการซุมรวมกิจกรรม
2.7 จัดทำซุมทางเขาหนาศูนย(ราชการ และบริเวณทางเขาเวทีกลาง
2.8 จัดทำโตHะสำหรับลงทะเบียน
2.9 ติดตั้งไฟฟKา และปลั๊กไฟในเต็นท( และฐานกิจกรรม
2.10 อำนวยความสะดวกในการติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียง เครื่องดนตรีสำหรับเวทีกลาง
และเวทีดนตรี
2.11 ประสานงานขอใชรมทหารกับกรมพลาธิการทหารบก

๒

2.12 ประสานกับงานสวนสาธารณะเรื่องการขอใชสถานที่โดยรอบสวนมกุฎรมยสราญ
และจัดเตรียมไมดอกไมประดับเพื่อตกแตงสถานที่
2.13 จัดทำชั้นวางตุHกตา และของรางวัลบนเวทีกลาง
2.14 ติดตั้งปKายประชาสัมพันธ( ปKายบอกทาง ปKายประจำฐานกิจกรรมและรื้อถอนเมื่อการจัดงาน
เสร็จสิ้น
2.15 จัดเตรียมสถานที่แลวเสร็จภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 และจัดเก็บสถานที่ใหเรียบรอย
หลังงานเสร็จ และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2.16 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๓. สำนักปลัดเทศบาล
๓.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจำฐาน จำนวน 1 ฐาน
๓.๒ รักษาความสงบและความเป4นระเบียบเรียบรอย จัดการจราจรเขา-ออกบริเวณงาน
พรอมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแกผูเขารวมกิจกรรม
๓.๓ ประสานงานขอใชสถานที่กับทางศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดนนทบุรี
๓.๔ งานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานเจาหนาที่ อปพร. ดูแลความปลอดภัย
บริเวณรอบสระน้ำ
3.5 จัดเจาหนาที่ จำนวน 10 คน ทำหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
3.6 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๔. กองวิชาการและแผนงาน
๔.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจำฐาน จำนวน ๑ ฐาน
๔.๒ ประเมินผลการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563
๔.๓ ประชาสัมพันธ(และเผยแพรการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563
๔.๔ จัดเจาหนาที่ถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตเตรียมงาน
และวันงาน
4.5 จัดเจาหนาที่ จำนวน 4 คน ทำหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
4.6 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓

๕. กองสวัสดิการสังคม
๕.๑ ประชาสัมพันธ( และเผยแพรการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563
ใหแกชุมชนตาง ๆ
5.2 จัดเจาหนาที่เพื่อจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผูบริหาร
5.3 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

6. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล/อม
6.1 จัดเจาหนาที่ทำความสะอาดบริเวณงาน จัดเตรียมถุงทิ้งขยะ โดยการแยกประเภท
ของขยะ ณ บริเวณจัดงานตามความเหมาะสมกอนการจัดงาน 1 วัน และจัดเก็บขยะ
หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน จัดหาอุปกรณ(และวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
6.2 จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจำฐาน จำนวน 2 ฐาน
6.3 จัดเจาหนาที่เพื่อจัดระเบียบลงทะเบียนรวมกับสำนักการศึกษา
6.4 จัดเจาหนาที่พยาบาลพรอมเวชภัณฑ( อุปกรณ(การแพทย(และปฐมพยาบาลเบื้องตน
และนำสงโรงพยาบาลในกรณีรุนแรงใหประจำ ณ กองอำนวยการ
6.5 จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน
6.6 จัดพนักงานลอกทอบริการแจกอาหารตามฐานแตละฐาน
6.7 จัดเจาหนาที่เป4นพิธีกรบนเวทีกลาง และดำเนินกิจกรรมบนเวทีกลางรวมกับสำนักการศึกษา
6.8 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๔

7. กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
7.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก รวมกับสโมสรวอลเลย(บอล ทรีบรอดแบนด(นครนนท(
พรอมเจาหนาที่ประจำฐาน จำนวน 1 ฐาน
7.๒ จัดเจาหนาที่ควบคุมขบวนพาเหรด และวงโยธวาทิต
7.๓ จัดเจาหนาที่รวมกับสำนักการศึกษา ทำหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
7.4 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

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

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

๑0. กองสารสนเทศ ภาษี และทรัพย<สิน
10.1 จัดเจาหนาที่ จำนวน 4 คน ทำหนาที่รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
10.2 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๕

11. สำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
11.1 จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก พรอมเจาหนาที่ประจำฐาน จำนวน 6 ฐาน
(โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนละ 1 ฐาน)
11.2 จัดเจาหนาที่ประสาน และอำนวยความสะดวกจุดรับลงทะเบียน
11.3 จัดทำแผนผังการจัดงานและกำหนดจุดตั้งซุมของหนวยงานตาง ๆ รวมกับ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสำนักการชาง
11.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ(ในการลงทะเบียน
11.5 จัดหาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สำหรับแขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ เด็ก และผูปกครอง
ที่มารวมงาน
11.6 จัดหาของขวัญ ของรางวัลเสริมสรางพัฒนาการเด็ก สำหรับใหเด็กรวมทำกิจกรรม
11.7 จัดหาชุดการแสดงบนเวทีกลาง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 ชุด
11.8 จัดหาขบวนพาเหรด และวงโยธวาทิตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11.9 จัดเจาหนาที่ดำเนินการกิจกรรมบนเวทีกลางรวมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
11.10 จัดเจาหนาที่เตรียมของขวัญ ของรางวัลบนเวที เพื่อใหผูบริหารจับรางวัล และมอบใหกับเด็ก
11.11 จัดเจาหนาที่ประจำกองอำนวยการ จำนวน 2 จุด
11.12 จัดหาเครื่องขยายเสียง จัดในบริเวณงาน จำนวน 4 จุด ประกอบดวย
1. จุดรับลงทะเบียน
2. เวทีกลาง เวทีใหญ
3. จุดกองอำนวยการ
4. เวทีดนตรี
11.13 จัดเจาหนาที่ประสานและบริการผูเขารวมกิจกรรมตามฐานตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก
และหนวยงานภายใน
11.14 จัดเตรียมของขวัญของรางวัลสำหรับฐานกิจกรรม และของรางวัลบนเวทีกลาง
11.15 ขนยายของขวัญ ของรางวัลไปยังเวทีกลาง
11.16 จัดเจาหนาที่ประจำซุมลูกโปXง จำนวน 2 จุด
11.17 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๖

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.

สรุปผลจากแบบสอบถามของผู/เข/ารวมโครงการ 98 คน
ตอนที่ ๑ ข/อมูลทั่วไป
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ร/อยละ 39.00 เด็ก
รอยละ 61.00 ผูปกครอง
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
ร/อยละ 70.00 เพศหญิง
รอยละ 30.00 เพศชาย
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
ร/อยละ 53.00 อายุต่ำกวา 20 ป
รอยละ 3.00 อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ 44.00 อายุ ๔๑ – ๖๐ ป
ภูมิลำเนาของผูตอบแบบสอบถาม
ร/อยละ 48.00 จังหวัดนนทบุรี
รอยละ 33.00 กรุงเทพมหานคร
รอยละ 19.00 จังหวัดนครนายก
ทานทราบขาวการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563 จากแหลงใด
ร/อยละ 64.00 ครู/อาจารย<จากโรงเรียน
รอยละ 25.00 แผนปลิว/วารสารเทศบาลฯ
รอยละ 8.00 facebook/เว็บไซต(เทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ 3.00 ปKายประกาศ/จอLED
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค<ของโครงการ
เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักหนาที่ของตนเองและอยูในระเบียบวินัยอันดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย' และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'เป,นประมุข
ร/อยละ 67.00 ระดับมาก
รอยละ 33.00 ระดับปานกลาง
เพื่อสงเสริมความสัมพันธ'ดันดีใกลชิดกันในครอบครัว ในการทำกิจกรรมรวมกันระหวางเด็กและผูปกครอง
ร/อยละ 81.00 ระดับมาก
รอยละ 19.00 ระดับปานกลาง
เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดรวมกิจกรรมในแตละฐานกิจกรรมที่หลากหลาย ทำใหเกิดความริเริ่ม
สรางสรรค' กลาแสดงออก ทางดานรางกาย อารมณ' สังคม และสติป2ญญา
ร/อยละ 72.00 ระดับมาก
รอยละ 28.00 ระดับปานกลาง
ความระเบียบเรียบรอยในการจัดสถานที่/การจราจรระดับใด
ร/อยละ 64.00 ระดับมาก
รอยละ 33.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 3.00 ระดับนอย

๗

5. ความเหมาะสมของขวัญ/ของรางวัลระดับใด
ร/อยละ 72.00 ระดับมาก
รอยละ 28.00 ระดับปานกลาง
6. รูปแบบการจัดงานโดยภาพรวมอยูในระดับใด
ร/อยละ 75.00 ระดับมาก
รอยละ 25.00 ระดับปานกลาง
ข/อเสนอแนะจากประชาชน
1. ควรระบุตารางจัดกิจกรรมใหชัดเจน
2. บริเวณซุมอาหารกลางวัน ทางเดินหนารานอาหารคอนขางแคบ แออัด อากาศรอนอบอาว

1.
2.
3.
4.
5.

ข/อเสนอแนะจากหนวยงานภายนอกที่เข/ารวมโครงการ
ควรระบุตารางจัดกิจกรรมใหชัดเจน
เนื่องจากเด็กมารวมงานเป4นจำนวนมาก ทำใหของขวัญ/ของรางวัลมีไมเพียงพอ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานจัดกิจกรรม เจาหนาที่ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งไมตรงกับวันที่มา
ประชุ มกอนหนา จึงมีการประสานงานกับเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของเพื่ อใหไดฐานกิจกรรม ณ สถานที่ เดิ ม
เพราะตองใชพื้นที่เลนเกม และวางของรางวัล
สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอ และที่จอดรถคอนขางไกล เป4นอุปสรรคในการขนยายอุปกรณ(มาติดตั้งฐาน
ปลั๊กไฟประจำฐานควรเปลี่ยนเป4นแบบ 3 ขา เพื่อจะไดรองรับกับปลั๊กไฟไดทุกแบบ

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

๘

การจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป ๒๕๖3
วันเสาร<ที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย<ราชการจังหวัดนนทบุรี
จุดลงทะเบียน

การแสดงของนักเรียน

ขบวนพาเหรดของคณะผู/บริหาร หนวยงานภายนอก และนักเรียนโรงเรียนนครนนท<วิทยา

๙

พิธีเปHดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563

นางสาวสุกัญญา สุขการณ< ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กลาวรายงานวัตถุประสงค<การจัดโครงการฯ

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวเปHดการจัดโครงการฯ

ผู/บริหารมอบรางวัลแกเด็กที่มารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ

๑๐

ซุ/มอาหาร-เครื่องดื่ม

กิจกรรมตามฐาน

๑๑

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

