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การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแนวทางการติดตาม

เริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน  โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเม่ือเทียบกับเวลา 

และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว  การวางระบบติดตาม

ในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพ่ือท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน  เพ่ือใหงานดําเนินตอไป

จนจบตามเวลา  และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต(Output) 

และผลลัพธ (Outcome) วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนา                

เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงใหผลบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต 
 

  การติดตามและประเมินผลเลมนี้ เปนการติดตามและประเมินการพัฒนาของเทศบาลตําบล

ดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน                

การดําเนินงานท่ีเทศบาลต้ังไว เพ่ือใหเกิดผลผลิตและผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําขอมูล               

ในการประเมินผลมาวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
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วิสัยทัศนการพัฒนา 

  เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

  มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา การกีฬา 

  พัฒนาแหลงทองเท่ียว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  

การแปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคและการสงออก 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการ 

 ของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถดานการกีฬาสูความ

เปนเลิศในระดับชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

2. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายน้ําใหท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 

3. การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวสวยงาม นามอง 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถานประกอบการ 
2. การปองกันและควบคุมโรค 
3. การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร 
4. การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
5. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
6. การพัฒนางานสัตวแพทย 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณท่ีเก่ียวของใหมีความพรอม 

4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถ่ิน 

5. สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม 

3. สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส สามารถใช

ชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมได 

4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

3. การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล 

4. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชน 

5. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมชองทางใน

การรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. การจัดใหมีระบบการจราจรท่ีสะดวกและปลอดภัย 
3. การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

4. การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีสวนรวม 

5. การสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมแบบวิถีไทย 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                    คําช้ีแจง : แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย

จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ    

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 

   การพัฒนาทองถ่ิน 

   

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน    

9. มีการวิเคราะหศักยภาพทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 

   การพัฒนาทองถ่ิน 

   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 

     กับศักยภาพของทองถ่ิน 

   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 

     กับยุทธศาสตรจังหวัด 

   

12. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    

13. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    

15. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน    

16. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน    

17. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน    
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                คําช้ีแจง  : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร                             

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สวนท่ี  2   ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

ยุทธศาสตร 

ป 2562 ป 2563 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1 12 6,291,300 14 4,053,500 26 10,344,800 

2 11 605,000 13 1,425,000 24 2,030,000 

3 13 9,933,050 14 10,377,250 27 20,310,300 

4 10 5,626,200 10 5,846,000 20 11,472,200 

5 14 3,350,000 12 787,100 26 4,137,100 

6 6 1,147,900 6 244,000 12 1,391,900 

รวม 66 26,953,450 69 22,732,850 135 49,686,300 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                                      ยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสงัคม 

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

 
 

 

4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1 - - - - - - - 0 

2 11 1,893,000 9 2,561,300 14 3,978,500 34 8,432,800 

3 23 6,785,200 22 6,221,200 10 1,405,000 55 14,411,400 

4 14 12,613,300 9 9,623,050 40 16,999,350 63 39,235,700 

5 9 690,000 2 220,000 - - 11 910,000 

6 - - 15 4,117,900 - - 15 4,117,900 

รวม 57 21,981,500 57 22,743,450 64 22,382,850 178 67,107,800 

         

                                                   ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานเพ่ือการแขงขันทางการคาและการ 

 พัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

 

 

หมายเหตุ ยุทธศาสตรจังหวัดในปงบประมาณ 2561 – 2562 เดิมมี 6 ยุทธศาสตร แตในปงบประมาณ 2563  

มีการเปลี่ยนแปลง เหลือเพียง 4 ยุทธศาสตร 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

(1) 

 

จํานวนโครงการที่

อยูในระหวาง

ดําเนินงาน * 

 (2) 

จํานวนโครงการที่ยัง

ไมไดดําเนินงาน* 

(3) 

จํานวนโครงการทีมี่

การยกเลิก 

(4) 

จํานวนโครงการที่มี

การเพิ่มเติม 

(5) 

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

(6) =(1)+(2)+ 

(3)+(4)+(5) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 10 55.56 3 16.67 - 0.00 1 5.56 4 22.22 18 24.32 

2 10 76.92 - 0.00 - 0.00 3 23.08 - 0.00 13 17.57 

3 6 42.86 - 0.00 - 0.00 8 57.14 - 0.00 14 18.92 

4 8 80.00 - 0.00 - 0.00 2 20.00 - 0.00 10 13.51 

5 9 75.00 - 0.00 - 0.00 3 25.00 - 0.00 12 16.22 

6 5 71.43 1 25.00 - 0.00 - 0.00 1 20.00 7 9.46 

รวม 48 64.86 4 5.41 - 0.00 17 22.97 5 6.76 74 100.00 
 

หมายเหตุ      ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

                  *(2) เปนโครงการที่ปรากฎในแผนการดําเนนิงานและมีการกอหนี้ผูกพันไวแลว  

                  *(3) เปนโครงการที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพนัไว 

โครงการที่อยูระหวางดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1   1. โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณขางธนาคารไทยพาณชิย 

2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขางรานทพิวรรณถึงตลาดเมืองทอง 

  3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าํภายในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตรที่ 6   1. โครงการซอมแซมกลองวงจรปด 

โครงการที่มีการยกเลิก 

ยุทธศาสตรที่ 1 1. โครงการกําจัดผักตบชวาดวยชีววิธ ี

ยุทธศาสตรที่ 2 1. โครงการสุขอนามยัดีไมมีเหาในเด็กเล็ก 

  2. โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัยยาเสพตดิ โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ 

  3. โครงการสรางความรูสูชุมชนรูทันอาหารและยา 

ยุทธศาสตรที่ 3 1. โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู 

  2. โครงการเด็กไทยธรรมดี 

  3. โครงการผูกใจสัมพันธไทย-จีน เรียนรูวัฒนธรรมเพื่อนบาน 
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โครงการที่มีการยกเลิก (ตอ) 

ยุทธศาสตรที่ 3 4. โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน 

  5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนิีนารถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง 

  6. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

  7. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสทุธิดาพชัรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี

  8. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

ยุทธศาสตรที่ 4 1. โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน 

  2. โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตรที่ 5 1. การจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ 

  2. โครงการวันเทศบาล 

  3. โครงการฝกอบรมบทบาทของผูนาํชุมชนในการประนอมและระงับขอพิพาทในระดับทองถ่ินที่มีตอชุมชนเพื่อชุมชน             

โครงการที่มีการเพ่ิมเติม 

 ยุทธศาสตรที่ 1  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนไชยานุภาพ 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรามราฆพ 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปราบไตรจักร 

  4. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โคงตัวเอสบริเวณติดที่ดนินางดํา เวชวิฐาน ชุมชนดอนประดู 

ยุทธศาสตรที่ 6   1. การปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล 
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6.  การเบิกจายงบประมาณป 2563 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม งบคางจาย รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1 1,266,698.00 7.50 264,500.00 100.00 4,753,600 86.58 6,284,798.00 27.74 

2 640,580.00 3.79 - - - - 640,580.00 2.83 

3 10,449,635.12 61.83 - - - - 10,449,635.12 46.13 

4 4,265,090.00 25.24 - - - - 4,265,090.00 18.83 

5 119,970.00 0.71 - - - - 119,970.00 0.53 

6 157,947.86 0.93 - - 736,610.00 13.42 894,557.86 3.95 

รวม 16,899,920.98 100.00 264,500.00 1.17 5,490,210.00 100.00 22,654,630.98 100.00 
 

หมายเหตุ      ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายไป 

1. - 1 - 1,200,000.00 1,200,000.00 

2. - - - - - 

3. - - - - - 

4. - - - - - 

5. - - - - - 

6. - - - - - 

รวม - 1 - 1,200,000.00 1,200,000.00 
 

สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน 

ชุมชนสันติสุข 

1. ตองการใหมีมาตรการควบคุมการขยายพันธุหมา-แมวจรจัด และมีโครงการเล็ก ๆ เพ่ือดูแลหมา-แมวเหลานั้น 

2. ตองการใหเทศบาลเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินงานตาง ๆ  

ของเทศบาลมากข้ึน 

3. การกําจัดวัชพืชไมควรฉีดพนยาเคมีสงผลตอน้ําเนาเสียควรปรับวิธีการกําจัดท่ีดีกวานี้ 

4. ตองการใหมีการตัดตนไมภายในซอยสันติสุข 

5. ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในงานตาง ๆ ปฏิบัติหนาท่ีดีข้ึน ขอเปนกําลังใจใหทุก ๆ ทาน ทํางานเพ่ือชุมชนของเราใหดียิ่งข้ึน 

ขอเปนกําลังใจใหโดยเฉพาะ อสม.และพนักงานเก็บขยะ 
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สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ชุมชนไชยานุภาพ 

1.ตองการใหเพ่ิมเครื่องออกกําลังกายในฟตเนส 

2. ตองการใหมีการจัดใหประชาชนไดศึกษาดูงาน 

3. ใหเพ่ิมชองทางและขาวสารมากข้ึน 

4. การศึกษาดูงานเปนโครงการเฉพาะกลุมซ่ึงประชาชนท่ัวไปไมรู 

5. ชวงโควิดไดรับหนากากอนามัยและเจลลางมือของเทศบาล ควรมีการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนดานอ่ืนดวย 

6. การปรับปรุงเกาะกลางเปนสิ่งท่ีดี แตควรจะปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดวย 

7. ตองการใหมีการปรับปรุงซอมแซมถนนซอยขาวหลามซ่ึงชํารุด 

8. ตองการใหดูแลตัดหญาและตนไมริมทางบริเวณซอยขาวหลามและถนนเลียบคลอง 15 

9. ขอบคุณการใหบริการสาธารณภัยและการชวยเหลือผูปวยเบื้องตน  

10. โครงการฝกอาชีพระยะสั้นดี หลากหลายตองการใหมีการจัดโครงการตอไป  

ชุมชนปราบไตรจักร 

1. ตองการใหดูแลเรื่องปญหาเด็กท่ีขับรถจักรยานยนตในยามวิกาล 

2. ตองการใหมีศูนยออกกําลังกาย (ฟตเนส) ใหบริการท่ีเทศบาล 

3. ตองการใหสรางถนนคอนกรีต (รวมท้ังทอระบายน้ําท้ังสองขางถนน) ตั้งแตรานกาญจนาถึงตลาดเมืองทอง 

4. ตองการใหเทศบาลติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล 

5. ตองการใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบสระจระเขใหสวยงามและสามารถใชทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียว 

6. ตองการใหมีการปองกันการขับข่ีรถดวยความเร็วบริเวณถนนไชยานุภาพ 

7. ตองการใหเทศบาลปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะหนาโลตัสใหมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

8. ตองการใหดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะบริเวณดานขางธนาคารไทยพาณิชย 

9. ควรเพ่ิมจุดการประชาสัมพันธเสียงตามสายบริเวณท่ียังไมท่ัวถึง 

10. การปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะ/งานกวาดถนนทํางานไดดีมาก 

ชุมชนดอนประดู 

1.ตองการใหปรับปรุงซอมแซมไหลทางถนนสามัคคีจากปากซอยถึงบาน สท.สุเทพ ใหสามารถใชงานไดปกติโดยเร็ว 

2. ตองการใหมีการพนหมอกควันไลยุงภายในบานดวย 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

              คําช้ีแจง   :  แบบท่ี 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน            

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. วัน / เดือน / ปท่ีรายงาน ประจาํป 2563 
 

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2563 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563                       

และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูใน 

แผนการดําเนนิงานประจําป 

จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษา   

   คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
14 17 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 13 10 

3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี                      

   และวัฒนธรรม 
14 6 

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็ง 

   ชุมชนและสงัคม 
10 8 

5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 12 9 

6. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6 7 

รวม 69 57 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย  ไดมีการประชุมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 ณ หองประชุมเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย ซ่ึงท่ีประชุมไดวางแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ               

โดยกําหนดให ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน              

(อสม.) เปนผู เก็บแบบสอบถามหลังคาเรือนละ 1 ชุด โดยดําเนินการแจกแบบสอบถามแยกตามโครงการ             

ท่ีดําเนินการในแตละชุมชน การแจกแบบประเมินฯ รอยละ 30 ของจํานวนครัวเรือนตามแผนการดําเนินงาน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวน 410 ชุด ดังตอไปนี้  

ชุมชนปราบไตรจักร 482 ครัวเรือน จํานวน 145 ชุด ไดรับกลับ จํานวน 128 ชุด 

ชุมชนไชยานุภาพ 290 ครัวเรือน จํานวน  87 ชุด  ไดรับกลับ จํานวน  85 ชุด 

ชุมชนสันติสุข  286 ครัวเรือน จํานวน  86 ชุด ไดรับกลับ จํานวน  86  ชุด 

ชุมชนดอนประดู  191   ครัวเรือน จํานวน  58 ชุด ไดรับกลับ จํานวน  54 ชุด 

ชุมชนถํ้าพระ  114 ครัวเรือน จํานวน  34 ชุด ไดรับกลับ จํานวน  34 ชุด 

รวม    1,363  ครัวเรือน จํานวน 410 ชุด ไดรับกลับ  จํานวน 387 ชุด  

จากการเก็บแบบประเมินท่ีไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 94.39 

จากการเก็บขอมูลมีแบบสอบถามกลับมามีผลสรุปดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

เพศ 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 159 41.10 

หญิง 228 58.90 

รวม 387 100.0 

อายุ 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 22 5.70 

20-30 ป 52 13.40 

31-40 ป  61  15.80 

41-50 ป 88 22.70 

51- 60 ป 95 24.50 

มากกวา 60 ปข้ึนไป 69 17.80 

รวม 387 100.00 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การศึกษา 

การศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

ประถมศึกษา 116 30.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 132 34.10 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 34 8.80 

ปริญญาตรี 80 20.70 

สูงกวาปริญญาตรี 6 1.60 

อ่ืนๆ 19 4.90 

รวม 387 100.00 

อาชีพหลัก  

อาชีพหลัก  จํานวน(คน)  รอยละ  

รับราชการ  14 3.60  

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  4 1.00  

คาขายธุรกิจสวนตัว 195 50.40 

รับจาง 102 26.40 

นักเรียน/นักศึกษา 12 3.10 

เกษตรกร 24 6.20 

อ่ืนๆ 36 9.30 

รวม 387 100.00 

 

  ขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล                

ตําบลดอนเจดียพบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศชาย รอยละ 41.10 เพศหญิง รอยละ 58.90 อายุสวนใหญ           

อยูในชวงอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ  24.50 โดยแยกเปนอายุต่ํากวา 20 ป รอยละ 5.70 , อายุ 20 - 30 ป    

รอยละ 13.40, อายุ 31 - 40 ป รอยละ 15.80, อายุ 41-50 ป รอยละ 22.70 และอายุมากกวา 60 ป รอยละ 

17.80 ซ่ึงสวนใหญอยูในกลุมวัยกลางคน ระดับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  

คิดเปนรอยละ 34.10 รองลงมาไดแกระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.00 อาชีพหลักสวนใหญ คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว คิดเปนรอยละ 50.40 รองลงมาไดแกรับจาง คิดเปนรอยละ 26.40 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การประเมินความพึงพอใจโดยซักถามในเรื่องเก่ียวกับการมีสวนรวม/รับทราบโครงการ  การตรวจสอบ

การดําเนินงาน โดยแยกการรับทราบโครงการฯ เปน รับทราบ และไมรับทราบ ระดับความพึงพอใจในการดําเนิน

โครงการแบงเปนระดับดังนี้ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก ปานกลาง พึงพอใจนอย ไมพึงพอใจ และไมทราบผล

การดําเนินงาน ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจดังนี้ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รอยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลดอนเจดยี 

ในดานการมีสวนรวม/รับทราบโครงการ 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2563 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด(5) 

พึงพอใจมาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจนอย  

(2) 

ไมพึงพอใจ 

(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

1. ปรับปรุง ซอมแซมถนน ผิวจราจร ในเขตเทศบาล 20.70 49.60 23.80 2.80 1.30 1.80 

2. ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณระบบไฟฟาสองสวางถนน

สาธารณะ 

28.40 48.10 21.20 1.00 0.30 1.00 

3. ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําและบอพักในเขตเทศบาล 18.90 48.10 26.90 2.30 0.80 3.10 

4. ปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม และภูมิทัศนในเขตเทศบาล 22.20 47.00 25.10 3.60 0.50 1.60 

5.โครงการปรับปรุงซอมแซมเกาะกลางและทางเทาถนนรอบองค     

พระบรมราชานุสรณฯ 

27.70 50.40 18.30 2.80 0.80 0 

6.โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนรอบองคพระบรมราชานุสรณฯ 

(ปูแอสฟลทติกถนนตั้งแตโรงพยาบาลดอนเจดีย - ศาลาสถิตยุทธการ) 

28.20 53.00 15.50 1.60 0.50 1.20 

7.โครงการปรับปรุง ซอมแซมกําแพงกันดินบริเวณสระจระเข 25.60 45.50 23.80 2.80 0.30 2.00 

8.โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ  

(ตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ PM 2.5) 

13.70 30.20 38.20 4.20 1.30 12.40 

9.โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกรอน  

(ปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ) 

20.90 31.30 36.20 4.90 1.00 5.70 

10. การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน (สํารวจลูกน้ํา

ยุงลาย พนหมอกควัน/ใสทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดย อสม.) 

30.00 51.20 17.60 1.00 0.20 0 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการท่ีดําเนินการในป 2563 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด(5) 

พึงพอใจมาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจนอย  

(2) 

ไมพึงพอใจ 

(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

11. โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ

ผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด (ใหความรูผูประกอบการดาน

สุขาภิบาลอาหาร/ตรวจรับรองมาตรฐาน Clean food good Test) 

20.80 48.80 24.00 2.30 0 4.10 

12.การจัดระเบียบรานจําหนายอาหารบริเวณดานหนาพระบรมราชา-

นุสรณฯ (เกาะกลางไฟ 8 ดวง) 
22.30 48.80 24.50 

 

3.60 

 

0.30 0.50 

13. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย (โครงการ

เอ็กซเรยปอด โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ตอ

กระจกในผูสูงอายุ โครงการเฝาระวังอาหารปลอดภัย โครงการจัดทําหนากาก

อนามัยฯ และโครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อพิชิตโรคเร้ือรัง) 

31.00 45.50 20.40 

 

 
 

1.80 

 

 
 

0 
1.30 

14. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ (สํารวจ

ประชากรสุนัขและแมว โดย อสม./บริการฉีดวัคซีนปองกันโรค 

พิษสุนัขบาในสุนัขและแมว โดยผูผานการอบรม) 

30.50 45.70 18.60 

 

3.40 

 

0.50 1.30 

15.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  26.10 42.40 25.60 2.80 0.50 2.60 

16. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน อบรมหมอหมูบาน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ) 

28.90 44.70 22.50 1.60 0 2.30 

17.การดูแลผูสูงอายุและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC) 19.10 46.30 24.50 3.60 0.30 6.20 

18.ใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)/การจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง 

27.90 47.80 21.70 1.80 0.30 0.50 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการท่ีดําเนินการในป 2563 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด(5) 

พึงพอใจมาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจนอย  

(2) 

ไมพึงพอใจ 

(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

19. โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน   

(สุมตรวจน้ําบริโภคตามชุมชน) 

19.60 44.70 28.40 2.10 0.30 4.90 

20. โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะในเขต

เทศบาลฯ (เก็บตัวอยางน้ําเสียตามแหลงน้ําสาธารณะ) 

14.50 44.70 29.50 3.90 0.40 7.00 

21. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 23.10 34.10 35.10 4.10 2.30 1.30 

22. โครงการทําบุญวันข้ึนปใหม 31.50 47.80 17.30 2.30 1.10 0 

23. การบริหารและพัฒนาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 15.80 53.00 23.80 2.30 0.50 4.70 

24.ศูนยออกกําลังกาย (ฟตเนส) ใหบริการเครื่องออกกําลังกายในรม

(หอประชุมอําเภอ) 
14.20 42.90 34.40 

 

4.90 
 

1.30 2.30 

25.เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  19.10 40.30 34.90 3.60 0.80 1.30 

26.โครงการฝกอาชีพระยะสั้น (การสานตะกราจากเสนพลาสติก/ 

การทําเจลแอลกอฮอล/ขนมจีนซาวน้ํา-ขนมเรไร/การปลูกตนออน

ทานตะวัน-ตนออนผักบุง) 

24.00 39.00 28.90 4.90 0.50 2.80 

27.โครงการสานใยรัก ผูสูงอาย ุสุขภาพดีชีวีมสีุข(กิจกรรมรวมกลุม

ผูสูงอายุ) 

26.40 38.50 28.20 1.50 0.50 4.90 

28.โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียงฯ (ศึกษาดูงานสวนผักปากชอง) 23.00 36.20 22.00 4.40 0 14.40 

29.การสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) 20.40 48.00 20.20 3.40 0 8.00 

30.การใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไร ผูดอยโอกาสในชุมชน 18.90 42.10 24.80 4.90 0.30 9.00 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
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โครงการท่ีดําเนินการในป 2563 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด(5) 

พึงพอใจมาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจนอย  

(2) 

ไมพึงพอใจ 

(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

31.การชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 17.80 42.40 25.80 8.00 0.80 5.20 

32.การแจงขอมูลขาวสารแกประชาชนในเขตเทศบาล 24.00 43.40 26.10 4.90 1.30 0.30 

33.การใหบริการประชาชนของพนักงาน เจาหนาท่ีภายในสํานักงาน 23.50 44.40 27.90 3.10 0.80 0.30 

34.การใหบริการของพนักงานภายนอกสํานักงาน 

(งานเก็บขยะ/งานกวาดถนน) 

23.80 49.90 23.80 2.30 0 0.30 

35.การใหบริการของพนักงานภายนอกสํานักงาน 

(งานซอมบํารุงถนน งานซอมไฟฟา งานซอมฝาทอ) 

20.70 47.30 28.20 1.80 0.80 1.30 

36.การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(บริการน้ําอุปโภค บริโภคการใหความชวยเหลือสาธารณภัยตาง ๆ และ

การรับ-สงผูปวย) 

18.10 48.60 27.60 2.30 0 3.40 

37.การปรับปรุงปายจราจร สัญญาณไฟจราจร ทาสีตีเสนจราจร 21.70 47.30 26.60 2.30 0 2.10 

แยกชุมชน 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2563 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด(5) 

พึงพอใจมาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจนอย  

(2) 

ไมพึงพอใจ 

(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

ไชยานุภาพ สันติสุข ดอนประดู ถ้ําพระ       

38.การขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ําและกําจัดวัชพืช 

ในคู-คลอง  

13.20 53.10 24.80 3.90 2.70 2.30 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
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โครงการท่ีดําเนินการในป 2563 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด(5) 

พึงพอใจมาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจนอย  

(2) 

ไมพึงพอใจ 

(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

ปราบไตรจักร ไชยานุภาพ       

39. โครงการลอกทอระบายน้ํา โดยเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี 30.40 43.50 23.40 0 1.90 0.8 

ดอนประดู       

40.ดาดเหมืองพรอมปรับปรุงถนนลงหินคลุกชุมชนดอนประดู  

(บอกุงบานปาดํา)  

35.90 54.70 9.40 0 0 0 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
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ในการประเมินความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดlสรุปผลการดําเงินงานตาม

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลท้ัง 6 ยุทธศาสตร โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียวและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ พบวาโครงการสวนใหญ

ประชาชนรับทราบการดําเนินการในยุทธศาสตรนี้ โครงการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ การปรับปรุง

ซอมแซม บํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 28.40 พึงพอใจมาก  

รอยละ 48.10 ไมพึงพอใจรอยละ 0.30 รองลงมาคือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนรอบองคพระบรมราชา

นุสรณฯ (ปูแอสฟลทติกถนนต้ังแตโรงพยาบาลดอนเจดีย-ศาลาสถิตยุทธการ) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 28.20      

พึงพอใจมากรอยละ 53.0 ไมพึงพอใจรอยละ 0.50 โครงการปรับปรุงซอมแซมเกาะกลางและทางเทาถนนรอบองค

พระบรมราชานุสรณฯ พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 27.70 พึงพอใจมากรอยละ 50.40 ไมพึงพอใจรอยละ 0.80 

โครงการปรับปรุงซอมแซมกําแพงกันดินบริเวณสระจระเขพึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 25.60 พึงพอใจมากรอยละ 

45.50 ไมพึงพอใจรอยละ 0.30 การปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม และภูมิทัศนในเขตเทศบาล     

พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 22.20 พึงพอใจมากรอยละ 47.00 ไมพึงพอใจรอยละ 0.50 และการปรับปรุงซอมแซม

ถนน ผิวจราจรในเขตเทศบาล พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 20.70 พึงพอใจมากรอยละ 49.60 ไมพึงพอใจรอยละ 1.30 

ในสวนท่ีประชาชนพึงพอใจต่ําสุดคือการปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําและบอพักในเขตเทศบาล 

พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 18.90 พึงพอใจมากรอยละ 48.10 ไมพึงพอใจรอยละ 0.80  

ในยุทธศาสตรนี้โครงการท่ีประชาชนไมทราบการดําเนินงานสูงสุดคือ การปรับปรุง ซอมแซม    

รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา และบอพักในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 3.10 รองลงมาคือ โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมกําแพงกันดินบริเวณสระจระเข คิดเปนรอยละ 2.00 การปรับปรุง ซอมแซมถนนผิวจราจรในเขตเทศบาล 

คิดเปนรอยละ 1.80 การปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม และภูมิทัศนในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 

1.60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนรอบองคพระบรมราชานุสรณฯ (ปูแอสฟลทติกถนนต้ังแตโรงพยาบาล

ดอนเจดีย-ศาลาสถิตยุทธการ) คิดเปนรอยละ 1.20 และการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณระบบไฟฟาสอง

สวางถนนสาธารณะคิดเปนรอยละ 1.00 ซ่ึงโครงการปรับปรุงซอมแซมเกาะกลางและทางเทาถนนรอบองคพระบรม

ราชานุสรณฯ ไมมีประชาชนไมทราบการดําเนินงานเลย จากผลการประเมินฯ พบวาโครงการท่ีประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจสูงสุดคือ การปรับปรุงซอมแซมบํารุง รักษาอุปกรณระบบไฟฟาสองสวาง เพราะประชาชนเห็นความ

เปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน เนื่องจากเทศบาลไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนโคมไฟฟาสาธารณะเดิมเปนโคมไฟฟาแบบ 

LED ซ่ึงประหยัดพลังงานและใหแสงสวางมากกวา และการปรับปรุง ซอมแซมเกาะกลางทางเทาถนนรอบองค    

พระบรมราชานุสรณฯ เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนถนนสายหลักมีประชาชนสัญจรไป-มาเปนจํานวนมาก จึงทําให

เห็นการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

ในสวนของโครงการท่ีดําเนินการเฉพาะในบางชุมชนในยุทธศาสตรนี้มีจํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

-การขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ําและกําจัดวัชพืชในคู-คลอง ซ่ึงพ้ืนท่ีดําเนินการ

ประกอบดวยชุมชนไชยานุภาพ ชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู และชุมชนถํ้าพระ พบวาความพึงพอใจมากท่ีสุด

รอยละ 13.20 พึงพอใจมากรอยละ 53.10 ไมพึงพอใจรอยละ 2.70 ไมทราบการดําเนินงานรอยละ 2.30 

   ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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-โครงการลอกทอระบายน้ําโดยเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี พ้ืนท่ีดําเนินการคือ ชุมชนไชยานุภาพ

และชุมชนปราบไตรจักร พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 30.40 พึงพอใจมากรอยละ 43.50 ไมพึงพอใจรอยละ 1.90    

ไมทราบการดําเนินงานรอยละ 0.80  

-โครงการดาดเหมืองพรอมปรับปรุงถนนลงหินคลุกชุมชนดอนประดู (บอกุงบานปาดํา) พบวา

ประชาชนในชุมชนดอนประดูรับทราบผลการดําเนินงานและมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดถึงรอยละ 35.90 พึงพอใจมากรอยละ 54.70 มีความพึงพอใจระดับปานกลางเพียงรอยละ 9.40 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการในยุทธศาสตรนี้ โครงการท่ี

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย (โครงการเอ็กซเรยปอด 

โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ตอกระจกในผูสูงอายุ โครงการเฝาระวังอาหารปลอดภัย 

โครงการจัดทําหนากากอนามัยฯ และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพิชิตโรคเรื้อรัง) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 

31.00 พึงพอใจมากรอยละ 45.50 ไมมีประชาชนท่ีไมพึงพอใจกับการดําเนินงานของกิจกรรมนี้ รองลงมาคือ 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ (สํารวจประชากรสุนัขและแมว โดย อสม./บริการฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว โดยผูผานการอบรม) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 30.50 พึงพอใจมาก

รอยละ 45.70 ไมพึงพอใจรอยละ 0.50 การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน (สํารวจลูกน้ํายุงลาย     

พนหมอกควัน/ใสทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดย อสม.) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 30.00 พึงพอใจมากรอยละ 51.20 

ไมพึงพอใจรอยละ 0.20 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน อบรมหมอหมูบาน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 28.90 พึงพอใจมากรอยละ 44.70 

ไมมีประชาชนท่ีไมพึงพอใจในโครงการนี้ ใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/การ

จัดทําหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 27.90 พึงพอใจมากรอยละ 47.80 ไมพึงพอใจ

รอยละ 0.30 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 26.10 พึงพอใจมากรอยละ 

42.40 ไมพึงพอใจรอยละ 0.50 การจัดระเบียบรานจําหนายอาหารบริเวณดานหนาพระบรมราชานุสรณฯ (เกาะ

กลางไฟ 8 ดวง) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 22.30 พึงพอใจมากรอยละ 48.80 ไมพึงพอใจรอยละ 0.30 โครงการ   

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกรอน (ปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 20.90 พึงพอใจมาก   

รอยละ 31.30 ไมพึงพอใจรอยละ 1.00 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ

ผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด (ใหความรูผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร/ตรวจรับรองมาตรฐาน 

Clean food good Test) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 20.80 พึงพอใจมากรอยละ 48.80 ไมมีประชาชนไมพึงพอใจ

ในโครงการนี้ โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน (สุมตรวจน้ําบริโภคตามชุมชน) พึงพอใจ

มากท่ีสุดรอยละ 19.60 พึงพอใจมากรอยละ 44.70 ไมพึงพอใจรอยละ 0.30 การดูแลผูสูงอายุและบุคคลอ่ืนท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง (LTC) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 19.10 พึงพอใจมากรอยละ 46.30 ไมพึงพอใจรอยละ 0.30 และ

โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะในเขตเทศบาลฯ (เก็บตัวอยางน้ําเสียตามแหลงน้ําสาธารณะ) 

พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 14.50 พึงพอใจมากรอยละ 44.70 ไมพึงพอใจรอยละ 0.40 ในสวนของโครงการท่ี
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ประชาชนพึงพอใจต่ําสุดคือโครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ (ตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ PM 2.5) พึงพอใจมาก

ท่ีสุดรอยละ 13.70 พึงพอใจมากรอยละ 30.20 ไมพึงพอใจรอยละ 1.30  

  โครงการท่ีประชาชนไมทราบการดําเนินงานสูงสุดคือโครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ (ตรวจวัด

คุณภาพทางอากาศ PM 2.5) คิดเปนรอยละ 12.40 โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะในเขต

เทศบาลฯ (เก็บตัวอยางน้ําเสียตามแหลงน้ําสาธารณะ) คิดเปนรอยละ 7.00 การดูแลผูสูงอายุและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง (LTC) คิดเปนรอยละ 6.20 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกรอน (ปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ) คิดเปน

รอยละ 5.70 โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน (สุมตรวจน้ําบริโภคตามชุมชน) คิดเปน  

รอยละ 4.90 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการดานอาหารและ   

ตลาดสด (ใหความรูผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร/ตรวจรับรองมาตรฐาน Clean food good Test) คิดเปน

รอยละ 4.10 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเปนรอยละ 2.60 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข (ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน อบรมหมอหมูบาน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ) 

คิดเปนรอยละ 2.30 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย (โครงการเอ็กซเรยปอด โครงการคัดกรอง

ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ตอกระจกในผูสูงอายุ โครงการเฝาระวังอาหารปลอดภัย โครงการจัดทํา

หนากากอนามัยฯ และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพิชิตโรคเรื้อรัง) และโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาฯ (สํารวจประชากรสุนัขและแมว โดย อสม./บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและ

แมว โดยผูผานการอบรม) คิดเปนรอยละ 1.30 การจัดระเบียบรานจําหนายอาหารบริเวณดานหนาพระบรมราชา

นุสรณฯ (เกาะกลางไฟ 8 ดวง) และใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/การจัดทํา

หนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง คิดเปนรอยละ 0.50 การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน (สํารวจ

ลูกน้ํายุงลาย พนหมอกควัน/ใสทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดย อสม.) ไมมีประชาชนท่ีไมทราบการดําเนินงานเลย  

จากผลการประเมินฯ พบวาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

(โครงการเอ็กซเรยปอด โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ตอกระจกในผูสูงอายุ โครงการเฝา

ระวังอาหารปลอดภัย โครงการจัดทําหนากากอนามัยฯ และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพิชิตโรคเรื้อรัง) 
ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดเพราะเปนโครงการท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีทุกชุมชนซ่ึงประชาชนไดรับประโยชน

และมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนโดยตรง จึงสงผลใหประชาชนพึงพอใจในโครงการดังกลาว ในสวนของ

โครงการท่ีประชาชนพึงพอใจต่ําท่ีสุดคือ โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ (ตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ PM 2.5) 

เกิดจากการท่ีประชาชนไมทราบพ้ืนท่ีและหวงเวลาในการดําเนินการ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม ผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ         

ในยุทธศาสตรนี้ โครงการท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ โครงการทําบุญวันข้ึนปใหม พึงพอใจมาก

ท่ีสุดรอยละ 31.50 พึงพอใจมากรอยละ 47.80 ไมพึงพอใจรอยละ 1.10 รองลงมาคือ โครงการสืบสานประเพณี

ลอยกระทง พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 23.10 พึงพอใจมากรอยละ 34.10 ไมพึงพอใจรอยละ 2.30 เครื่องออก    

กําลังกายกลางแจง พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 19.10 พึงพอใจมากรอยละ 40.30 ไมพึงพอใจรอยละ 0.80 การ

บริหารและพัฒนาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 15.80 พึงพอใจมากรอยละ 53.00 ไมพึงพอใจ
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รอยละ 0.50 และท่ีประชาชนพึงพอใจต่ําสุดคือ ศูนยออกกําลังกาย (ฟตเนส) ใหบริการเครื่องออกกําลังกายในรม 

(หอประชุมอําเภอ) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 14.20 พึงพอใจมากรอยละ 42.90 ไมพึงพอใจรอยละ 1.30  

ในสวนของกิจกรรม/โครงการท่ีประชาชนไมทราบการดําเนินงานสูงสุดคือ ศูนยออกกําลังกาย   

(ฟตเนส) ใหบริการเครื่องออกกําลังกายในรม (หอประชุมอําเภอ) คิดเปนรอยละ 2.30 รองลงมาคือ โครงการ     

สืบสานประเพณีลอยกระทง และเครื่องออกกําลังกายกลางแจง คิดเปนรอยละ 1.30 และโครงการทําบุญ          

วันข้ึนปใหมประชาชนสวนมากรับทราบโครงการ  

จากผลการประเมินฯ พบวาโครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหมไดรับความพึงพอใจสูงสุด

เพราะเปนโครงการท่ีดําเนินการเปนประจําทุกป และไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมากท้ังประชาชน  

ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ในสวนของศูนยออกกําลังกาย (ฟตเนส) เปนการใหบริการเครื่องออกกําลังกายในรมท่ีตั้งอยู 

ณ หอประชุมอําเภอดอนเจดียนั้น ประชาชนสวนใหญเขาใจวาเปนของอําเภอดอนเจดีย ซ่ึงหากประชาชนท่ีไมไดมา

ใชบริการจะไมทราบถึงการดําเนินงานของศูนยออกกําลังกายในรม (ฟตเนส) 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม ผลการ

ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ

ในยุทธศาสตรนี้ โครงการท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข 

พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 26.40 พึงพอใจมากรอยละ 38.50 ไมพึงพอใจรอยละ 0.50 รองลงมาคือ โครงการ       

ฝกอาชีพระยะสั้น (การสานตะกราจากเสนพลาสติก/การทําเจลแอลกอฮอล/ขนมจีนซาวน้ํา-ขนมเรไร/การปลูกตน

ออนทานตะวัน-ตนออนผักบุง) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 24.00 พึงพอใจมากรอยละ 39.00 ไมพึงพอใจรอยละ 

0.50 โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียงฯ(ศึกษาดูงานสวนผักปากชอง) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 23.00        

พึงพอใจมากรอยละ 36.20 ไมมีประชาชนท่ีไมพึงพอใจตอโครงการนี้เลย โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุน

สวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 20.40 พึงพอใจมากรอยละ 48.00 ไมมีประชาชน    

ท่ีไมพึงพอใจโครงการนี้เชนกัน โครงการใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไร ผูดอยโอกาสในชุมชน พึงพอใจ

มากท่ีสุดรอยละ 18.90 พึงพอใจมากรอยละ 42.10 ไมพึงพอใจรอยละ 0.30 และโครงการท่ีไดรับความพึงพอใจ

ต่ําสุดคือ โครงการชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 17.80 พึงพอใจมาก

รอยละ 42.40 ไมพึงพอใจรอยละ 0.80  

ในสวนของโครงการท่ีประชาชนไมทราบการดําเนินงานของยุทธศาสตรนี้คือ โครงการตามรอยพอ

อยูอยางพอเพียงฯ (ศึกษาดูงานสวนผักปากชอง) ประชาชนไมทราบการดําเนินมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 14.40 

รองลงมาคือ การใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไร ผูดอยโอกาสในชุมชน คิดเปน  รอยละ 9.00  การ

สงเสริมการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) คิดเปนรอยละ 8.00 การชวยเหลือประชาชนผู

ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 คิดเปนรอยละ 5.20 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข คิดเปนรอยละ 

4.90 และลําดับสุดทายคือโครงการฝกอาชีพระยะสั้น (การสานตะกราจากเสนพลาสติก/การทําเจลแอลกอฮอล/

ขนมจีนซาวน้ํา-ขนมเรไร/การปลูกตนออนทานตะวัน-ตนออนผักบุง) คิดเปนรอยละ 2.80  

จากผลการประเมินฯ พบวาโครงการสานใยรักผูสูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

เกิดจากการตั้งชมรมผูสูงอายุข้ึนเปนปแรก โดยมีกลุมเปาหมายคือกลุมผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ กิจกรรมของ
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โครงการคอนขางหลากหลายและตอเนื่อง เชน ตรวจสุขภาพ สันทนาการ สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในดาน   

ตาง ๆ เปนตน ในสวนของโครงการท่ีประชาชนพึงพอใจต่ําสุดคือ โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียงฯ เพราะ

ประชาชนไมทราบการดําเนินงานคอนขางสูงเม่ือเทียบกับยุทธศาสตรอ่ืน เนื่องมากจากบางโครงการมีกลุมเปาหมาย

เฉพาะเจาะจง เชน กรรมการชุมชนและกลุมแกนนําของชุมชนซ่ึงโครงการนี้เปนการจัดทําแผนชุมชนและศึกษา     

ดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนจึงไมไดเขารวมโครงการทุกคน ทําใหไมทราบการดําเนินการ ประกอบกับ

บางโครงการมีหวงเวลาในการดําเนินการคอนขางนอย การประชาสัมพันธจึงไมท่ัวถึง ทําใหประชาชนไดรับขาวสาร

ไมครบถวน แตไดมีการประเมินผลในสวนของโครงการท่ีมีกลุมเปาหมายเฉพาะไวแลว 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ พบวาประชาชนรับทราบการดําเนินงานของยุทธศาสตรนี้ โครงการท่ีประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจสูงสุดคือ การแจงขอมูลขาวสารแกประชาชนในเขตเทศบาล พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 24.00        

พึงพอใจมากรอยละ 43.40 ไมพึงพอใจรอยละ 1.30 รองลงมาคือการใหบริการของพนักงานภายนอกสํานักงาน 

(งานเก็บขยะ/งานกวาดถนน) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 23.80 พึงพอใจมากรอยละ 49.90 ไมมีประชาชนท่ี         

ไมพึงพอใจในการใหบริการงานเก็บขยะและงานกวาดถนน การใหบริการประชาชนของพนักงาน เจาหนาท่ีภายใน

สํานักงาน พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 23.50 พึงพอใจมากรอยละ 44.40 ไมพึงพอใจรอยละ 0.80 และท่ีประชาชน  

พึงพอใจต่ําสุดคือการใหบริการของพนักงานภายนอกสํานักงาน (งานซอมบํารุงถนน งานซอมไฟฟา งานซอมฝาทอ) 

พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 20.70 พึงพอใจมากรอยละ 47.30 ไมพึงพอใจรอยละ 0.80  

ในสวนของการท่ีประชาชนไมทราบการดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้สูงสุดคือ การใหบริการของ

พนักงานภายนอกสํานักงาน (งานซอมบํารุงถนน งานซอมไฟฟา งานซอมฝาทอ) คิดเปนรอยละ 1.30 การแจงขอมูล

ขาวสารแกประชาชนในเขตเทศบาล การใหบริการประชาชนของพนักงานเจาหนาท่ีภายในสํานักงาน และการ

ใหบริการของพนักงานภายนอกสํานักงาน (งานเก็บขยะ/งานกวาดถนน) คิดเปนรอยละ 0.30 เทากัน 

จากผลการประเมินฯ พบวาการแจงขอมูลขาวสารแกประชาชนในเขตเทศบาลไดรับความ        

พึงพอใจในระดับสูงสุด เนื่องจากในปท่ีผานมาเทศบาลไดปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ เพ่ือ

ตองการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร และเขาถึงสิทธิประโยชนของตนเองใหมากข้ึน แตถึงแมจะพยายาม

ปรับปรุงแลวก็ตาม ยังพบขอบกพรองในเรื่องนี้อีกหลายประการ ซ่ึงเทศบาลจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

ยุทธศาสตรท่ี 6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินความพึงพอใจตอ

การดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ พบวาประชาชนรับทราบการดําเนินงานของยุทธศาสตรนี้ โครงการท่ีประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ การปรับปรุงปายจราจร สัญญาณไฟจราจร ทาสีตีเสนจราจร พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 

21.70 พึงพอใจมากรอยละ 47.30 ไมมีประชาชนท่ีไมพึงพอใจตอการดําเนินงานในสวนนี้  การใหบริการงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (บริการน้ําอุปโภค บริโภค และการใหความชวยเหลือสาธารณภัยตาง ๆ และการรับ-สง

ผูปวย) พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 18.10 พึงพอใจมากรอยละ 48.60 และไมมีประชาชนไมพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานนี้เชนกัน  

ในสวนท่ีไมทราบการดําเนินงานสูงสุดคือ การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(บริการน้ําอุปโภค-บริโภค การใหความชวยเหลือสาธารณภัยตาง ๆ และการรับ-สงผูปวย) คิดเปนรอยละ 3.40 การ
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ปรับปรุงปายจราจร สัญญานไฟจราจร ทาสีตีเสนจราจร คิดเปนรอยละ 2.10 จากผลการประเมินฯ ดังกลาวถือวา

การดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ เปนการดําเนินงานในลักษณะการตั้งรับ ซ่ึงไมใชการใหบริการท่ัวไป แตเปนการ

ดําเนินงานดวยการเฝาระวังเหตุและใหบริการเม่ือไดรับการรองขอหรือไดรับการแจงเหตุเทานั้น จึงทําใหการ

ประเมินฯ อยูในระดับท่ีไมสูงมาก 

จะเห็นไดวาผลการประเมินฯ ความพึงพอใจมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ 22.78 ความพึงพอใจมากเฉลี่ย

รอยละ 44.26 ปานกลางเฉลี่ยรอยละ 25.46 พึงพอใจนอยเฉลี่ยรอยละ 3.11 ไมพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 0.56 และ   

ไมทราบการดําเนินงานเฉลี่ยรอยละ 3.27 เราจะพบวาความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลฯ ในระดับหนึ่งเทานั้นแตยังไมมากพอ จึงเห็นควร

พัฒนาการดําเนินงาน  และปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน นอกจากนี้

เทศบาลฯ ยังตองเนนในเรื่องของการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความเขาใจ สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานโครงการตางๆ เพ่ือใหประชาชนโดยท่ัวไปไดรับทราบผลการดําเนินงาน รวมถึงการติดตามขอมูล ขาวสาร 

และกิจกรรมท่ีเทศบาลฯ ไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตอบสนองกับปญหาและความ

ตองการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีดีในการพัฒนางานทุกมิติของเทศบาลฯ จากการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ ตอความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ  ท่ีประชาชนสะทอน

ออกมาจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลฯ  เปนสิ่งท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ซ่ึงไดพยายามดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลท่ีวา 

“เทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

สงเสริมการศึกษา การกีฬา พัฒนาแหลงทองเท่ียว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาส่ิงแวดลอม” 
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